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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo analisar os resultados e apresentar as principais 

conclusões da aplicação do questionário de avaliação da satisfação dos utentes, referente ao 

ano de 2021, da Casa de Acolhimento (CA) do Centro Juvenil de S. José (CJSJ). Para isso, foi 

desenvolvido um questionário online no sentido de avaliar o grau de satisfação dos dois jovens 

que residem na CA, em relação a aspetos específicos e globais da mesma. O questionário é 

composto por 35 questões. As questões 1 até à 33 podem ser respondidas através de uma escala 

de sete pontos, desde o “Discordo Totalmente” ao “Concordo Totalmente”, ou das opções “Não 

sei” ou “Não se aplica”. Por sua vez, as questões 34 e 35 podem ser respondidas através de uma 

escala dicotómica de “Sim” e “Não”. As questões são apresentadas em anexo, e encontram-se 

agrupadas por quatro categorias:  

(i) Instalações, Equipamentos e Sinalética;

(ii) Fiabilidade, Competências Técnicas e Responsabilidade;

(iii) Atendimento e Comunicação;

(iv) Satisfação Geral.

O presente relatório foi realizado para que as conclusões e interpretações obtidas sejam 

encaradas como potencializadoras de melhoria do desempenho organizacional, com a 

finalidade de realçar boas práticas de trabalho.  
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RESULTADOS

No total das respostas do questionário, 55,75% corresponderam a “Concordo 

Totalmente”, 35,75% a “Concordo” e 8,5% a “Discordo”. Nenhum jovem utilizou como resposta 

a opção “Não se aplica”, “Não concordo nem discordo”, “Não sei” nem “Discordo Totalmente” 

na resposta ao questionário. 

De seguida, encontra-se uma análise mais detalhada das respostas do questionário, em 

função das variáveis que determinam o grau de satisfação dos jovens com a Casa de 

Acolhimento. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA

As percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, Equipamentos e 

Sinalética” podem ser observadas no gráfico 1. Assim, verifica-se que os utentes se encontram 

satisfeitos, sendo que aproximadamente 50% das respostas a esta variável corresponde a 

“Concordo Totalmente”, 33% a “Concordo” e apenas 17% de respostas à categoria “Discordo”.  

A questão 1 (“O Centro Juvenil de S. José está bem localizado”) apresentou o maior número de 

respostas “Concordo Totalmente”, perfazendo um total de 100%. Por sua vez, a questão 11 (“No 

Centro Juvenil de S. José existe um espaço destinado à divulgação das atividades, das regras e 

das normas de procedimento”) foi a que obteve maior percentagem de respostas “Concordo”, 

com 100%.  
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Gráfico 1 - Instalações, Equipamentos e Sinalética. 
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FIABILIDADE, COMPETÊNCIA TÉCNICA E RESPONSABILIDADE

As percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, Competência Técnica 

e Responsabilidade” podem ser observadas no gráfico 2. Assim, verifica-se que os utentes se 

encontram satisfeitos, sendo que aproximadamente 54% das respostas a esta variável 

corresponde a “Concordo Totalmente”, 29% a “Concordo” e, apenas 17% de respostas à 

categoria “Discordo”. 

As perguntas com mais respostas “Concordo Totalmente” foram as questões 21 (“O 

Centro Juvenil de S. José promove autonomia na realização das atividades”) e 24 (“O Centro 

Juvenil de S. José respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro para mim/minha 

família/meu educando”), com 100% de respostas. Por sua vez, um jovem respondeu “Discordo” 

às questões 16 (“Os assuntos e documentos pessoais são objeto de confidencialidade”), 17 (“Os 

colaboradores aparentam estar satisfeitos com o seu trabalho”), 19 (“Os colaboradores têm um 

perfil adequado ao desempenho das suas funções”) e 23 (“Os profissionais têm formação técnica 

necessária às funções que desempenham”).  
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Gráfico 2 - Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade. 
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ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO  

 

Gráfico 3 - Atendimento e Comunicação. 
 

  As percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e Comunicação” 

podem ser observadas no gráfico 3. Assim, verifica-se que aproximadamente 69% das respostas 

a esta variável correspondem a “Concordo Totalmente” e 31% a “Concordo”. Note-se que nesta 

variável não houve nenhuma resposta com recurso às opções “Discordo”, “Discordo 

Totalmente”, “Não concordo nem Discordo”, “Não sei” e “Não se aplica”. 

  À exceção da questão 29 (“Os colaboradores ouvem-me com atenção e estão sempre 

prontos para me ajudar”), na qual as respostas se dividiram em “Concordo” e “Concordo 

Totalmente”, todas as restantes questões obtiveram uma percentagem de 100% em 

determinada categoria, assim como se verifica no gráfico. 
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SATISFAÇÃO GERAL  

 

Gráfico 4 - Satisfação geral. 
 

Relativamente à questão 33 (“Considerado todos os aspetos, estou satisfeito com o 

Centro Juvenil de S. José”), um jovem respondeu “Concordo” e outro respondeu “Concordo 

Totalmente”, revelando estarem satisfeitos. Por sua vez, no que concerne as questões 

dicotómicas que compõem a variável “Satisfação Geral”, verificamos que relativamente à 

questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo o Centro Juvenil de S. José”), 100% dos jovens 

respondeu “Sim” e, 100% dos jovens responderam “Não” à questão 35 (“Se tivesse possibilidade 

mudaria de instituição”). 
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CONCLUSÃO

A análise das respostas dos jovens ao questionário de avaliação da satisfação com a Casa 

de Acolhimento permite concluir que os jovens, no geral, se encontram satisfeitos com a 

mesma, visto que no total das questões elencadas no documento, 55,75% das respostas 

correspondem a “Concordo Totalmente”, 38% a “Concordo”, perfazendo um total de 93,75%, e 

apenas 8,5% das respostas foram “Discordo”. 

Em suma, os jovens encontram-se satisfeitos com as “Instalações, Equipamento e 

Sinalética”, o “Atendimento e Comunicação”, e com a “Fiabilidade, Competência Técnica e 

Responsabilidade”. De um modo geral, mostram-se satisfeitos, revelando que se lhes for 

solicitado, recomendam o Centro Juvenil de S. José. Importa salientar que se tivessem 

possibilidade de mudar de instituição, todos os jovens responderam que não o fariam. 
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INTRODUÇÃO 

No Centro Juvenil de São José (CJSJ) são realizados, anualmente, questionários que 

avaliam o grau de satisfação dos utentes, dos colaboradores e dos parceiros em relação a 

aspetos específicos e globais do mesmo. Em 2020, os questionários foram todos reformulados 

para que pudessem ser aplicados a qualquer uma das valências do CJSJ. Algumas das variáveis 

analisadas, anteriormente, foram reformuladas e reagrupadas de forma a uniformizar e 

padronizar a análise da satisfação das respostas sociais.  

Para a análise da evolução da satisfação com o Centro Juvenil de S. José, foram 

selecionadas as seguintes variáveis da Avaliação de Satisfação dos Utentes para com a Casa de 

Acolhimento do CJSJ:  

(i) Instalações, Equipamentos e Sinalética;

(ii) Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade

(iii) Atendimento e Comunicação;

(iv) Satisfação Geral.

Neste sentido é importante salvaguardar que a reformulação realizada e a inclusão dos 

dados das respostas sociais na análise evolutiva, terá impacto na interpretação de alguns dos 

dados apresentados neste relatório. Esta evolução refere-se ao período compreendido entre os 

anos 2013 a 2021. Os resultados relativos ao ano de 2014 não se encontram contemplados neste 

relatório de evolução devido à inexistência dos resultados da avaliação nesse respetivo ano. 

Referir ainda que o ano 2015 não se fará constar na comparação quantitativa realizada ao longo 

do período acima mencionado, uma vez que a avaliação foi realizada em moldes qualitativos. 

Deste modo os dados que compreendem o ano de 2015 serão apresentados, por cada variável 

analisada, através de um comentário final.  
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RESULTADOS

JOVENS DA CASA DE ACOLHIMENTO (CA) 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTO E SINALÉTICA 

Gráfico 5 - Instalações, Equipamentos e Sinalética – 2013-2021. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, Equipamentos e 

Sinalética” podem ser observadas no gráfico 5. Verificou-se que os jovens demonstraram, com 

grande destaque concordar totalmente com as afirmações no ano 2013 (63,91%), revelando-se 

um decréscimo nos anos seguintes, mas realça-se que esta resposta tem aumentado 

gradualmente, desde o ano de 2017, atingindo novo pico de respostas “Concordo Totalmente” 

(60%) no ano de 2020, diminuindo novamente em 2021 (50%). A percentagem de respostas 

“Concordo”, que tinha vindo a aumentar desde 2013, revela uma diminuição em 2019, voltando 

a aumentar em 2021. Relativamente à opção “Discordo”, o ano 2017 foi aquele onde se 

destacou a percentagem mais elevada (18,36%), no entanto, embora essa percentagem tenha 

reduzido até ao ano 2020, aumenta em 2021 (17%). Importa realçar que no ano 2019, o CJSJ 

realizou obras nas infraestruturas da CA, de forma a melhorar a qualidade das instalações, o que 

pode justificar essa redução. Os jovens assinalaram a opção “Discordaram Totalmente” em 

maior percentagem no ano 2013 (8,11%) tendo este valor vindo a sofrer oscilações até 2019. 

Contudo, em 2020 e em 2021 registou-se a menor percentagem de respostas desta categoria 
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com 0%. Por último, importa referir que a opção “Discordo” apresenta percentagens 

significativamente menores que as opções “Concordo” e “Concordo Totalmente” e, em 2021, 

nenhum jovem utilizou as opções “Não sei”, “Não concordo nem discordo” e “Não se aplica”.  

Ano 2015: Relativamente a esta área, na maioria das questões, grande parte dos jovens 

concorda com as afirmações, ou seja, estão satisfeitos com as instalações, os equipamentos e a 

sinalética. De salientar, que em algumas questões os resultados foram mais dispersos (variando 

entre o “Discordo Totalmente” e o “Concordo”). Estes dados verificaram-se nas questões 

relativas à decoração do quarto e das salas (se se encontram de acordo com a preferência do 

jovem) e na questão da possibilidade de ir para o próprio quarto e fazer o que mais gostam. 

Nota: É necessário reforçar que o ano 2015 não se encontra espelhado no gráfico anterior, uma vez que a 

avaliação foi realizada em moldes qualitativos, tal como referido previamente na introdução.  
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FIABILIDADE, COMPETÊNCIA TÉCNICA E RESPONSABILIDADE 

 

As percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, Competência Técnica 

e Responsabilidade” podem ser observadas no gráfico 6. Assim, verifica-se que a opção 

“Concordo Totalmente” atingiu o seu pico com uma percentagem de 61,94%, no ano de 2013 

que tem vindo a diminuir desde então. No ano de 2019 voltou a subir e, em 2021, atingiu a 

segunda melhor percentagem de respostas com 54%. Por outro lado, a resposta “Concordo” que 

tem vindo a aumentar desde 2013, sofreu uma diminuição no ano de 2021 registando uma 

percentagem de respostas de 29%. 

No ano de 2013, a percentagem de respostas “Discordo” correspondia a 3,83%, 

verificando-se um aumento significativo em 2019, atingido os 12%, ficando assim, muito 

próxima dos resultados obtidos em 2017 (13,14%), ano em que a percentagem desta resposta 

se verificou mais elevada. Contudo, embora no ano de 2020 a percentagem de “Discordo” 

diminuísse a sua expressão para 3,3% de respostas, em 2021 aumenta (17%) registando-se como 

a percentagem mais alta desta categoria. A percentagem de “Discordo Totalmente” nesta 

variável continua a não ultrapassar os 10% em qualquer dos anos, sendo 2013 o ano em que se 

registou maior percentagem de respostas com 7,91% e, 2021, o ano que registou os valores mais 

baixos com 0% de respostas.  
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Gráfico 6 - Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade - 2013 e 2021. 
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Ano 2015: Relativamente a esta área, na maioria das questões, grande parte dos jovens 

concorda com as afirmações, ou seja, estão satisfeitos com a competência técnica e 

responsabilidade dos colaboradores. De salientar, que em algumas questões os resultados 

foram mais dispersos (variando entre o “Discordo” e o “Concordo”). Estes resultados 

verificaram-se nas questões relativas à qualidade da comida, à arrumação, à limpeza da casa e 

ao controlo sobre as atividades de cada um dos jovens.  

Nota: É necessário reforçar que o ano 2015 não se encontra espelhado no gráfico anterior, uma vez que a 

avaliação foi realizada em moldes qualitativos, tal como referido previamente na introdução.  
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ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

 

Gráfico 7 - Atendimento e Comunicação – 2013-2021. 

 

As percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e Comunicação” 

podem ser observadas no gráfico 7. Assim, verifica-se que 2013 continua a ser o ano em que se 

obteve o maior numero de respostas “Concordo Totalmente” com uma percentagem de 76,93%. 

Em 2021 a percentagem de respostas subiu relativamente ao ano anterior, com cerca de 69%. 

Na opção “Concordo”, que tem vindo a aumentar desde 2013, verificou-se em 2019 uma 

diminuição, atingindo uma percentagem de 38% de respostas. Contudo, no ano de 2020 esta 

percentagem voltou a subir atingindo os 50% de respostas e em 2021 apresenta uma diminuição 

com 32% de respostas. Na opção “Discordo” o ano 2017 foi o único a ultrapassar os 10%, com 

uma percentagem de 13,11%, mantendo os restantes anos percentagens mais baixas e, em 2020 

e 2021 não se obteve nenhuma resposta nesta categoria (0%). No que diz respeito à resposta 

“Discordo Totalmente”, que em 2018 não foi escolha dos jovens (0%), em 2019 atingiu a maior 

percentagem de respostas, com um total de 13%. Ressalva-se que 2020 e 2021 voltam a 

recuperar os valores de 2018, com 0% de respostas.  

Ano 2015: Relativamente a esta área, na maioria das questões, grande parte dos jovens 

concorda com as afirmações, ou seja, estão satisfeitos com o atendimento e comunicação. De 

salientar, que apenas na questão acerca da afixação das regras num local próprio, os resultados 

variaram entre “Discordo” e “Concordo”. No geral, a maioria dos jovens estão satisfeitos com o 

CJSJ. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Concordo
Totalmente

Concordo Não
concordo

nem
discordo

Discordo Discordo
Totalmente

Não sei Não se
aplica

2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021



                                                                                               

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 

 
Página 19 de 66 

Nota: É necessário reforçar que o ano 2015 não se encontra espelhado no gráfico anterior, uma vez que a 

avaliação foi realizada em moldes qualitativos, tal como referido previamente na introdução.  
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SATISFAÇÃO GERAL 

 

Gráfico 8 - Satisfação Geral “Considerando todos os aspetos, estou satisfeito com o Centro 
Juvenil de S. José” – 2013-2021. 

 

As percentagens das respostas à questão “Considerando todos os aspetos, estou satisfeito 

com o Centro Juvenil de S. José”, da variável “Satisfação Geral” podem ser observadas no gráfico 

8. Assim, verifica-se que a questão só tinha obtido respostas “Discordo Totalmente” no ano de 

2013, no entanto, em 2019 registou-se a maior percentagem desta resposta, atingindo os 30%. 

O ano onde houve mais respostas “Discordo” foi o ano 2018 (16,67%), e em 2019 verificou-se 

uma redução, obtendo uma percentagem de respostas de 10%, não tendo obtido nenhuma 

resposta no ano de 2020 e 2021 (0%). No ano de 2013, a percentagem de respostas “Concordo 

Totalmente” foi de 60,7%, valor que desde 2016, oscila entre os 25% e os 30%. Contudo, no ano 

de 2020 recuperou-se a percentagem de respostas “Concordo Totalmente” de 2013, perfazendo 

um total de 60%, diminuindo para 50% em 2021. A resposta “Concordo” tem vindo a diminuir 

gradualmente desde 2016 (46%), atingindo os 30% em 2019, e em 2021 volta a subir com 50% 

das respostas.  

Ano 2015: A grande maioria dos jovens está satisfeita com o CJSJ. Alguns deram algumas 

sugestões acerca do seu funcionamento, nomeadamente, “quem fizer alguma asneira na escola 

e no colégio deve pagar 2 euros”, “haver mais controlo em alguns meninos e fazer com que não 

roubem as coisas a ninguém” e “haver uma sala de informática para realizar trabalhos e para 

divertimento”. 
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Nota: É necessário reforçar que o ano 2015 não se encontra espelhado no gráfico anterior, uma vez que a 

avaliação foi realizada em moldes qualitativos, tal como referido previamente na introdução.  

Em 2020 e em 2021 foram introduzidas duas questões à variável Satisfação Geral, 

nomeadamente a questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo o Centro Juvenil de S. José”) e a 

questão 35 (“Se tivesse possibilidade mudaria de instituição”). A sua análise pode ser observada 

nos gráficos seguintes.  

 

Gráfico 9 - Satisfação Geral: Questão 34 – 2020 e 2021. 

 

 No que respeita à recomendação do CJSJ pelos seus utentes verificamos que, no ano de 

2020, 80% recomendaria a Instituição, sendo que em 2021, todos os utentes recomendariam o 

Centro Juvenil S. José. 

 

0

20

40

60

80

100

120

SIM NÃO

2020 2021



                                                                                               

_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 

 
Página 22 de 66 

 

Gráfico 10 - Satisfação Geral: Questão 35 – 2020 e 2021. 

 

Por sua vez, no que concerne à possibilidade de mudança de instituição verificamos, em 

2020, que 60% dos jovens não o faria sendo que em 2021, se tivessem possibilidade, nenhum 

jovem mudaria de instituição.   
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CONCLUSÃO 

A reformulação que decorreu em 2019, de todos os questionários pode, num primeiro 

instante, dificultar a análise, dado que muitas questões foram reformuladas, outras removidas 

e/ou acrescentadas. Estas foram ainda agrupadas em variáveis diferentes, comparativamente 

com anos anteriores. No ano de 2020, os questionários foram novamente reformulados de 

modo a uniformizá-lo para as três valências que compõe o CJSJ. Como tal, algumas questões 

foram reformuladas, outras removidas e/ou acrescentadas, mas mantiveram-se as variáveis 

definidas em 2019.  

Ainda assim, fazendo a análise possível, relativamente à satisfação dos jovens com o CJSJ, 

o ano 2013 tem um destaque positivo, e o ano de 2019 destaca-se como sendo o ano onde os

jovens se encontraram menos satisfeitos. 2019 foi o ano que os jovens responderam de forma 

menos positiva, em relação à “Satisfação Geral” responderam de forma mais negativa, atingindo 

os 40% de insatisfação, que representava quase metade dos jovens, que residiam na Casa de 

Acolhimento do CJSJ. Contrariamente, o ano de 2021 destaca-se pela positiva, recuperando a 

satisfação dos jovens demonstrada em 2013.   

O presente relatório apresenta algumas limitações que devem ser tidas em consideração. 

Para além das reformulações aos questionários acima referidas, a inexistência de uma avaliação 

no ano 2014 não permite fazer uma análise contínua da satisfação. Para além disto, a avaliação 

qualitativa realizada em 2015, impossibilita também uma comparação e uma análise perante os 

outros anos. Ressalva-se ainda que, com a uniformização dos questionários, algumas questões 

mais específicas desta valência foram suprimidas, como por exemplo questões como “Tenho 

direito à minha privacidade e, portanto, posso estar à vontade sozinho nos espaços pessoais (ex: 

quarto).” ou “Sinto que posso realizar atividades sem ser controlado”, o que poderia ocultar uma 

avaliação mais direcionada para a satisfação com esta valência.  

Guimarães, 7 de março de 2022 

O Diretor Executivo do Centro Juvenil de S. José 

_______________________________ 

(Dr. Tiago Borges) 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo analisar os resultados e apresentar as principais 

conclusões da aplicação do questionário de avaliação da satisfação dos utentes, referente ao 

ano de 2021, da Creche do Centro Juvenil de S. José (CJSJ). O mesmo engloba a avaliação de 35 

questões, respondidas por 19 Encarregados de Educação, através de um questionário online. As 

questões (cf. anexo) encontram-se agrupadas em quatro categorias:  

(i) Instalações, Equipamentos e Sinalética;

(ii) Fiabilidade, Competências Técnicas e Responsabilidade;

(iii) Atendimento e Comunicação;

(iv) Satisfação Geral.

O presente relatório foi realizado para que as conclusões/interpretações obtidas sejam 

encaradas como potencializadoras de melhoria do desempenho organizacional, com a 

finalidade de realçar boas práticas de trabalho.  
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RESULTADOS

LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Gráfico 11 - Instalações, Equipamentos e Sinalética. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, Equipamentos e 

Sinalética” podem ser observadas no gráfico 11. Assim, verifica-se que a questão com maior 

percentagem de “Concordo Totalmente” foi a questão 3 (“O Centro Juvenil de S. José está em 

boas condições, limpo e arrumado”), que remete para as condições das instalações do CJSJ, 

perfazendo um total de 63% dos inquiridos. As questões 5 (“As instalações do Centro Juvenil de 

S. José estão decoradas e são atrativas”), 9 (“O Centro Juvenil de S. José assegura a nossa

privacidade e individualidade), 11 (“No Centro Juvenil de S. José existe um espaço destinado à 

divulgação das atividades, das regras e das normas de procedimento) e 12 (“Existe um espaço 

próprio para receber as famílias/encarregados de educação/amigos, que garante a privacidade 

necessária”), foram as que apresentaram maior percentagem de respostas “Concordo”, 

correspondendo a 53%, 58%, 58% e 52%, respetivamente, do total. Contrariamente, a maior 

percentagem “Discordo”, incidiu na questão 2 (“O Centro Juvenil de S. José está em bom estado 

de conservação”), correspondendo a 5% do total de respostas. Do mesmo modo, a questão 8 

(“As viaturas do Centro Juvenil de S. José usadas para o transporte dos utentes estão limpas e 

em bom estado de conservação”) foi a que apresentou maior percentagem de respostas “Não 

se aplica”, perfazendo um total de 58%. A questão 1 (“O Centro Juvenil de S. José está bem 

localizado) foi a que apresentou maior percentagem de respostas “Não concordo nem discordo”, 
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com um total de 11%. Por fim, as questões 8 (“As viaturas do Centro Juvenil de S. José usadas 

para o transporte dos utentes estão limpas e em bom estado de conservação”) e 10 (“No Centro 

Juvenil de S. José existem extintores e estão bem visíveis”), foram as que apresentaram maior 

número de respostas “Não sei”, com 32% e 37%, respetivamente. Note-se que nenhuma 

questão apresentou como resposta “Discordo Totalmente”.  
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FIABILIDADE COMPETÊNCIAS TÉCNICA E RESPONSABILIDADE 

Gráfico 12 - Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, Competência Técnica 

e Responsabilidade” podem ser observadas no gráfico 12. Assim, verifica-se que, de um modo 

geral, os Encarregados de Educação da Creche se encontram satisfeitos. Em todas as questões, 

que avaliam estas variáveis, a categoria de resposta que mais se destacou foi “Concordo”, 

contemplando 59,21% escolhas dos utentes, seguida da categoria “Concordo Totalmente” com 

32,9%. 

A questão 13 (“Os profissionais têm formação técnica necessária às funções que 

desempenham”) constituiu a maior percentagem de “Não sei”, perfazendo 37% do total de 

respostas. Por fim, as questões 13 e 20 (“Estou satisfeito/a com os horários das atividades 

diárias/sessões agendadas”) obtiveram as maiores percentagens de respostas da categoria “Não 

concordo, nem discordo”, ambas com 5% das respostas. Estas percentagens podem refletir a 

necessidade de melhorar a comunicação com os pais, ao nível da partilha e divulgação das 

atividades diárias.  
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ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

Gráfico 13 - Atendimento e Comunicação. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e Comunicação” 

podem ser observadas no gráfico 13. Assim, verifica-se que a categoria que mais se destaca é 

“Concordo Totalmente” perfazendo um total de 51% de respostas, nesta variável, seguida da 

categoria “Concordo” com um total de 45% de respostas.  

As questões 30 (“Posso falar com o(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico para 

demonstrar insatisfação”) e 31 (“Sempre que tenho alguma reclamação é me dada uma 

resposta/solução”) foram as questões que apresentaram maior número de respostas “Não sei” 

(11%, respetivamente). Nenhuma questão teve resposta nas categorias “Discordo”, “Discordo 

Totalmente”, “Não concordo nem discordo” e “Não se aplica”. 
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SATISFAÇÃO GERAL

No que concerne à Satisfação Geral dos utentes, esta foi avaliada com recurso a três 

questões: uma questão de resposta com uma escala de categorias desde “Concordo Totalmente” 

até “Não se aplica” e duas questões de resposta dicotómica de “Sim” e “Não”.  

Gráfico 14 - Satisfação Geral. 

No que respeita à questão 33 (“Considerando todos os aspetos, estou satisfeito com o 

Centro Juvenil de S. José”), verifica-se que nenhum participante avaliou negativamente a mesma. 

Analisando o gráfico, a categoria “Concordo Totalmente”, destaca-se com maior número de 

respostas (63%), seguida de “Concordo” com 37% de respostas. 

Relativamente às questões dicotómicas (34 e 35), foram as que obtiveram consenso total 

entre os respondentes. Assim, a questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo o Centro Juvenil de 

S. José”) perfez um total de 100% de respostas na categoria “Sim” e, a questão 35 (“Se tivesse

possibilidade mudaria de instituição”), contemplou 100% de respostas na categoria “Não”. 
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CONCLUSÃO 

Como já foi referido anteriormente, o presente relatório analisa as respostas de 19 

Encarregados de Educação, relativamente à satisfação com a Creche do Centro Juvenil de S. 

José. Realizada uma análise geral de todas as respostas obtidas ressalvamos que 46,26% dos 

Encarregados de Educação responderam “Concordo”, 46,74% responderam “Concordo 

Totalmente”, 4,73% optaram por “Não sei”, 1,54% deram a resposta “Não se aplica”. Do mesmo 

modo, 0,55% dos Encarregados de Educação responderam “Não concordo, nem discordo”, 

0,33% responderam “Discordo” e, 0,11% responderam “Discordo totalmente”.  

As questões 3 (“O Centro Juvenil de S. José está em boas condições, limpo e arrumado”), 

4 (“As instalações do Centro Juvenil de S. José são acolhedoras e confortáveis”), 7 (“Estão 

asseguradas as condições de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. José”), 26 

(“O(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) do Centro Juvenil de S. José está sempre 

disponível/contactável”) e 27 (“Sei a quem me dirigir quando necessito de alguma informação”) 

revelaram uma maior satisfação por parte dos Encarregados de Educação, apresentando uma 

percentagem de 63%, 53%, 53%, 58% e 63% de respostas “Concordo Totalmente”, assim como 

as questões 15 (“Estou satisfeito/a com as refeições fornecidas no Centro Juvenil de S. José”) e 

17 (“Os colaboradores aparentam estar satisfeitos com o seu trabalho”), exibindo uma 

percentagem de 68% e 79% em respostas “Concordo”. Em contrapartida, as questões 2 (“O 

Centro Juvenil de S. José está em bom estado de conservação”) e 13 (“O Centro Juvenil de S. José 

envolve-me nas atividades que realiza”) apresentam uma percentagem 5% e 11% na resposta 

“Discordo”, o que pode ser justificado pela pandemia provocada pelo Covid-19. 

Posto isto, é possível concluir que os Encarregados de Educação da Creche do Centro 

Juvenil de S. José se encontram satisfeitos com as instalações, bem como com a equipa técnica. 

Sendo que um dos principais objetivos da resposta social é a melhoria contínua quer do espaço 

físico, quer do desempenho da equipa técnica, para darmos uma resposta de qualidade aos N/ 

utentes, iremos continuar a apostar no seu bem-estar e desenvolvimento de práticas 

pedagógicas participativas. 
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INTRODUÇÃO 

No Centro Juvenil de São José (CJSJ) são realizados, anualmente, questionários que 

avaliam o grau de satisfação dos utentes, dos colaboradores e dos parceiros em relação a 

aspetos específicos e globais do mesmo. Em 2020, os questionários foram todos reformulados 

para que pudessem ser aplicados a qualquer resposta social. Algumas das variáveis analisadas, 

anteriormente, foram reformuladas e reagrupadas de forma a uniformizar e padronizar a análise 

da satisfação das respostas sociais.  

Para a análise da evolução da satisfação com o Centro Juvenil de S. José, foram 

selecionadas as seguintes variáveis da Avaliação de Satisfação dos Utentes com a Creche do CJSJ: 

(i) Instalações, Equipamentos e Sinalética;

(ii) Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade;

(iii) Atendimento e Comunicação;

(iv) Satisfação Geral.

Na medida em que a Creche iniciou o preenchimento dos questionários em 2020, o 

presente relatório contempla apenas os resultados obtidos relativos aos anos 2020 e 2021. 
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RESULTADOS

CRECHE 

Com a uniformização dos questionários pelas três valências do CJSJ, só no ano de 2020 é 

que os utentes da Creche foram convidados a responder ao questionário de satisfação com a 

resposta social. Desta forma, os dados que se seguem, são relativos a 2020 e 2021. 

LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Gráfico 15 - Instalações, Equipamentos e Sinalética – 2020 e 2021. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, Equipamentos e 

Sinalética” podem ser observadas no gráfico 15. Assim, verifica-se que, em 2020, 60,3% dos 

utentes da Creche responderam “Concordo” e 23,7%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não 

concordo nem discordo” foi escolhida 1,3% das vezes, a opção “Não sei” 12% e a opção “Não se 

Aplica” 2,3% das vezes. Note-se que, em 2020, as opções “Discordo” e “Discordo Totalmente” 

nunca foram escolhidas pelos utentes nesta variável. O ano 2021 traz resultados mais positivos, 

na medida em que 40 % dos utentes da Creche responderam “Concordo Totalmente” e 45% 

responderam “Concordo”, mantendo-se os registos nulos para “Discordo” e “Discordo 

Totalmente”. Por sua vez, a opção “Não sei” foi escolhida, aproximadamente, 9% das vezes, 

enquanto “Não se aplica” e “Não concordo nem discordo” se mantêm abaixo dos 10%. 
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FIABILIDADE, COMPETÊNCIA TÉCNICA E RESPONSABILIDADE 

Gráfico 16 - Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade – 2020 e 2021. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, Competência Técnica 

e Responsabilidade” podem ser observadas no gráfico 16. Assim, verifica-se que, em 2020, a 

opção “Concordo” voltou a ser a mais escolhida pelos utentes, com 70,3% de respostas. De 

seguida, a opção “Concordo Totalmente”, segunda opção dos utentes, com 23,3% de respostas. 

Os utentes escolheram a opção “Não sei” 4% das vezes, 2,3 % para a opção “Não Concordo, Nem 

Discordo”. Ressalva-se que as opções “Discordo”, “Discordo Totalmente” e “Não se aplica” 

nunca foram repostas dos utentes para esta variável, em 2020. Assim como na primeira variável, 

o ano 2021 traz resultados mais positivos, na medida em que, aproximadamente, 33% dos

utentes da Creche responderam “Concordo Totalmente” e 60% responderam “Concordo”, 

mantendo-se os registos nulos para “Discordo Totalmente” e “Não se aplica”. Por sua vez, em 

2021, a percentagem para a resposta “Não sei” aumentou (5%), assim como para a resposta 

“Discordo” (0.88%). Por fim, em 2021, houve uma diminuição das respostas “Não concordo nem 

discordo” (0.88%). 
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ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

Gráfico 17 - Atendimento e Comunicação – 2020 e 2021. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e Comunicação” 

podem ser observadas no gráfico 17. Verificou-se que os utentes da Creche demonstraram com 

grande destaque concordar totalmente com as afirmações no ano 2021 (51%), revelando-se um 

aumento face ao ano 2020. A percentagem de respostas “Concordo” revela uma diminuição em 

2021 (45%). Relativamente às opções “Discordo” e “Discordo Totalmente” não apresentaram 

respostas em ambos os anos e, em 2021, acrescentam-se a esses valores as categorias “Não 

concordo nem discordo” e “Não se aplica”. Em 2021 registou-se o aumento da percentagem de 

respostas “Não sei” com 4,5% de respostas. 
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SATISFAÇÃO GERAL 

Gráfico 18 - Satisfação Geral: Questão 33 “Considerado todos os aspetos, estou satisfeito com 
o Centro Juvenil de S. José” – 2020 e 2021.

As percentagens das respostas à questão 33 (“Considerando todos os aspetos, estou 

satisfeito com o Centro Juvenil de S. José”) da variável “Satisfação Geral” podem ser observadas 

no gráfico 18. Assim, verifica-se que, no que refere a esta questão, em 2021 se destaca uma 

melhoria significativa, na medida em que, para além de não haver qualquer resposta de 

discordância, a grande maioria das respostas foram “Concordo Totalmente” (63%), seguida por 

“Concordo” (37%). Nenhuma outra opção de resposta foi escolhida pelos utentes, em ambos os 

anos. 
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As percentagens das respostas à questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo o Centro 

Juvenil de S. José”), da variável “Satisfação Geral” podem ser observadas no gráfico 19. Assim, 

verifica-se que, os utentes da Creche escolheram a opção “Sim” 100% das vezes, em 2020 e 

2021.  

Gráfico 20 - Satisfação Geral: Questão 35 – 2020 e 2021. 
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Gráfico 19 - Satisfação Geral: Questão 34 – 2020 e 2021. 
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As percentagens das respostas à questão 35 (“Se tivesse possibilidade mudaria de 

instituição”) da variável “Satisfação Geral” podem ser observadas no gráfico 20. Assim, verifica-

se que a opção “Não” foi escolhida 100% das vezes pelos utentes da Creche, em 2020, 

mantendo-se em 2021. 
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CONCLUSÃO 

A reformulação dos questionários, que decorreu em 2020, permitiu a integração das 

respostas dos utentes da Creche na análise evolutiva dos dados recolhidos no Centro Juvenil de 

S. José. Os dados apurados em 2020 e em 2021 permitirão realizar a análise evolutiva que estava

em falta. Este questionário deve continuar a realizar-se nos próximos anos para permitir não só 

uma análise anual, mas possibilitar esta análise longitudinal. 

De um modo geral, destaca-se a satisfação dos utentes da Creche, em praticamente todas 

as variáveis, em 2021, destacando-se que nenhuma das variáveis analisadas obteve como 

resposta negativa “Discordo Totalmente”, e apenas a variável “Instalações, Equipamentos e 

Sinalética” obteve um valor residual de 0,3% de resposta “Discordo” à questão 1 (“O Centro 

Juvenil de S. José está bem localizado”), correspondendo a apenas um Encarregado de Educação. 

Guimarães, 7 de março de 2022 

O Diretor Executivo do Centro Juvenil de S. José 

_________________________________________ 

(Dr. Tiago Borges) 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo analisar os resultados e apresentar as principais 

conclusões da aplicação do questionário de avaliação da satisfação dos utentes, referente ao 

ano de 2021, do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), do Centro Juvenil 

de S. José (CJSJ). O mesmo engloba a avaliação de 35 questões (cf. anexo) respondidas por 54 

Famílias. As questões encontram-se agrupadas em quatro categorias: 

(i) Localização, Instalações e Equipamentos;

(ii) Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade;

(iii) Atendimento e Comunicação;

(iv) Satisfação Geral.

O presente relatório foi realizado para que as conclusões e interpretações obtidas sejam 

encaradas como potencializadoras de melhoria do desempenho organizacional, com a 

finalidade de realçar boas práticas de trabalho.  
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RESULTADOS

No total das respostas do questionário, 32,06% dos inquiridos correspondem “Concordo 

Totalmente”, 46,74% “Concordo”, 7,91% “Não concordo nem discordo”, 0,65% “Discordo”, 

7,37% “Não sei” e 5,3% “Não se aplica”. Não existem respostas para a categoria “Discordo 

Totalmente”. 

De seguida, encontra-se uma análise mais detalhada das respostas do questionário, em 

função das variáveis que determinam o grau de satisfação das Famílias que são acompanhadas 

pelo CAFAP do CJSJ.  

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTO E SINALÉTICA 

Gráfico 21 - Instalações, Equipamento e Sinalética. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, Equipamentos e 

Sinalética” podem ser observadas no gráfico 21. Assim, verifica-se que, em 2021, 43,67% dos 

utentes do CAFAP responderam “Concordo” e 32,87%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não 

concordo nem discordo” foi escolhida 3,86% das vezes, a opção “Não sei” 14,81%, “Não se 

Aplica” 2,93% das vezes e “Discordo” 1,85%. A opção “Discordo Totalmente” nunca foi escolhida 

pelos utentes nesta variável.  

As questões com maior percentagem de “Concordo Totalmente” foram as questões 4 (“As 

instalações do Centro Juvenil de S. José são acolhedoras e confortáveis”) e 9 (“O Centro Juvenil 
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de S. José assegura a nossa privacidade e individualidade”), perfazendo um total de 57,41%, e 

53,70% dos inquiridos, respetivamente. 

As questões 1 (“O Centro Juvenil de S. José está bem localizado”) e 2 (“O Centro Juvenil de 

S. José está em bom estado de conservação”) foram as que apresentaram maior percentagem

de respostas “Concordo”, correspondendo a 64,81% dos inquiridos. 

Contrariamente, a maior percentagem “Discordo”, incidiu na questão 7 (“Estão 

asseguradas as condições de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. José”), 10 

(“No Centro Juvenil de S. José existem extintores e estão bem visíveis”) e 12 (“Existe um espaço 

próprio para receber as famílias/encarregados de educação/amigos, que garante a privacidade 

necessária”), perfazendo um total de 12,96%, 7,41% e 1,85% dos inquiridos, respetivamente. 
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FIABILIDADE, COMPETÊNCIA TÉCNICA E RESPONSABILIDADE 

 

Gráfico 22 - Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade. 
 

As percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, Competência Técnica 

e Responsabilidade” podem ser observadas no gráfico 22. Assim, verifica-se que 46,76% dos 

utentes do CAFAP responderam “Concordo” e 30%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não 

concordo nem discordo” foi escolhida 10,65% das vezes, a opção “Não sei” 4,48%, “Não se 

Aplica” 7,72%. Por fim, a opção “Discordo” foi escolhida 0,31%. 

  As questões 16 (“Os assuntos e documentos pessoais são objeto de confidencialidade”), 

18 (“Os colaboradores tratam de forma adequada os seus utentes”) e 24 (“O Centro Juvenil de 

S. José respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro para mim/minha família/meu 

educando”) foram as questões que mais se destacaram pela positiva, com 55,56% (questões 16 

e 18) e 50% (questão 24) de respostas “Concordo Totalmente”.  

  A questão 20 (“Estou satisfeito/a com os horários das atividades diárias/sessões 

agendadas”) e 24 (“O Centro Juvenil de S. José respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro 

para mim/minha família/meu educando”) foram as únicas com respostas na categoria 

“Discordo” (1,85%). Da mesma forma, a questão 22 (“O horário de funcionamento do Centro 

Juvenil de S. José é do meu conhecimento e é cumprido”) foi a que obteve maior percentagem 

de respostas na categoria “Não sei” com 9,26% e, na categoria “Não se aplica”, com 88,89% de 

respostas a esta questão, destaca-se a questão 15 (“Estou satisfeito/a com as refeições 

fornecidas no Centro Juvenil de S. José”). 
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Por seu turno, as questões 20 (“Estou satisfeito/a com os horários das atividades 

diárias/sessões agendadas”) e 23 (“Os profissionais têm formação técnica necessária às funções 

que desempenham”) obtiveram a maiores percentagens de “Concordo” perfazendo 

respetivamente 64,81% e 62,96% de respostas. A categoria “Discordo Totalmente” não obteve 

respostas. 
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ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

Gráfico 23 - Atendimento e Comunicação. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e Comunicação” 

podem ser observadas no gráfico 23. Assim, verifica-se que 44,68% dos utentes do CAFAP 

responderam “Concordo” e 24,54%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não concordo nem 

discordo” foi escolhida 11,5% das vezes, a opção “Não sei” 8% e “Não se Aplica” 10%. Por fim, a 

opção “Discordo” foi escolhida 0,46%. 

A questão 29 (“Os colaboradores ouvem-me com atenção e estão sempre prontos para 

me ajudar”) foi a que obteve maior satisfação, com 48,15% de respostas “Concordo 

Totalmente”. Do mesmo modo, a questão 25 (“Conheço as regras do Centro Juvenil de S. José”) 

foi a questão com maior percentagem de resposta “Concordo”, num total de 64,81%. A questão 

26 foi a que obteve maior percentagem de respostas “Não sei”, com 22%. Por sua vez, na 

categoria “Não concordo nem discordo”, a maior percentagem de respostas foi 25,93%, obtidas 

pela questão 30 (“Posso falar com o(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico para demonstrar 

insatisfação”) e, na categoria “Não se aplica”, destaca-se a questão 31 (“Sempre que tenho 

alguma reclamação é dada uma resposta/solução”), com 42,59% de respostas. 

Apenas a questão 28 (“Posso contar com a ajuda do Centro Juvenil de S. José para a 

resolução de problemas”) apresentou respostas para categoria “Discordo” (3,70%). A categoria 

“Discordo Totalmente” não apresentou respostas. 
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SATISFAÇÃO GERAL 

Gráfico 24 - Satisfação Geral. 

As percentagens das respostas à questão 33 (“Considerando todos os aspetos, estou 

satisfeito com o Centro Juvenil de S. José”), da variável “Satisfação Geral” podem ser observadas 

no gráfico 24. Assim, no que respeita a esta questão verifica-se que 51,85% dos utentes do 

CAFAP responderam “Concordo” e 40,74%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não concordo 

nem discordo” foi escolhida 5,56% das vezes, e a opção “Não sei”, 1,85%.  

Relativamente às percentagens de respostas à questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo 

o Centro Juvenil de S. José”) da variável “Satisfação Geral” podem também ser observadas no

gráfico 24. Assim, no que respeita a esta questão verifica-se que 100% dos utentes do CAFAP 

recomendariam o CJSJ. Por sua vez, no que concerne à possibilidade de mudança de instituição, 

verificamos que 100% das Famílias acompanhadas pelo CAFAP não o faria. 
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CONCLUSÃO

Como já foi referido anteriormente, o presente relatório analisa as respostas de 54 

Famílias, relativamente à satisfação com o CAFAP do CJSJ. Realizada uma análise geral de todas 

as respostas obtidas ressalvamos que, 25 Famílias reponderam “Concordo”, 17 responderam 

“Concordo Totalmente”, 4 responderam “Não sei”, 3 responderam “Não se aplica”, 4 

responderam “Não concordo nem discordo” e, finalmente, 1 respondeu “Discordo”. Através 

desta análise podemos afirmar que de um modo global os utentes acompanhados pelo CAFAP 

do CJSJ se encontram satisfeitos.  

As questões referentes às instalações, equipamentos e sinalética foram as que revelaram 

maior contentamento pelas Famílias, nomeadamente a questão 4 (“As instalações do Centro 

Juvenil de S. José são acolhedoras e confortáveis”), sendo respondida com “Concordo 

Totalmente” por 31 Famílias e nas questões 1 (“O Centro Juvenil de S. José está bem localizado”) 

e 2 (“O Centro Juvenil de S. José está em bom estado de conservação”), ambas respondidas com 

“Concordo” por 35 Famílias. Contudo, relativamente à questão 7 (“Estão asseguradas as 

condições de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. José”), 7 Famílias optaram 

por responder “Discordo”. 

Do mesmo modo, as questões referentes à equipa técnica demonstram o agrado dos 

utentes, na medida que um total de 41 Famílias responderam entre “Concordo” e “Concordo 

Totalmente”. Nesta variável, destacam-se as questões 16 (“Os assuntos e documentos pessoais 

são objeto de confidencialidade”), 18 (“Os colaboradores tratam de forma adequada os seus 

utentes”) e 24 (“O Centro Juvenil de S. José respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro 

para mim/minha Família/meu educando”) com 55,56% (questões 16 e 18) e 50% de respostas 

“Concordo Totalmente”; e as questões 20 (“Estou satisfeito/a com os horários das atividades 

diárias/sessões agendadas”) e 23 (“Os profissionais têm formação técnica necessária às funções 

que desempenham”), com 64,81% e 62,96% de respostas “Concordo”, respetivamente. Salienta-

se que apenas uma Família respondeu “Discordo” à questão 20 (“Estou satisfeito/a com os 

horários das atividades diárias/sessões agendadas”) e à questão 24 (“O Centro Juvenil de S. José 

respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro para mim/minha família/meu educando”). 
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Por sua vez, no que respeita ao atendimento e comunicação, a maioria dos utentes 

mostram-se satisfeitos. Destaca-se a questão 29 (“Os colaboradores ouvem-me com atenção e 

estão sempre prontos para me ajudar”), com 48,15% de respostas “Concordo Totalmente” e as 

questões 25 (“Conheço as regras do Centro Juvenil de S. José”) e 27 (“Sei a quem me dirigir 

quando necessito de alguma informação”), com 64,81% e 59,26% de respostas “Concordo”. 

Destaca-se, nesta variável, que 12 Famílias responderam “Não sei” à questão 26 (“O(a) 

Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) do Centro Juvenil de S. José está sempre 

disponível/contactável”). Apenas 2 Famílias responderam “Discordo” (questão 28 – “Posso 

contar com a ajuda do Centro Juvenil de S. José para a resolução de problemas”).  

Finalmente, relativamente à satisfação geral, os utentes encontram-se muito satisfeitos 

(12 Famílias responderam “Concordo Totalmente” e 15 responderam “Concordo”), no entanto, 

3 Famílias assinalam “Não concordo nem discordo” e uma Família assinala “Não sei”. Sendo que 

um dos principais objetivos da resposta social é a melhoria contínua quer do espaço físico, quer 

do desempenho da equipa técnica, para darmos uma resposta de qualidade aos N/ utentes, 

iremos implementar melhorias, primordialmente nos itens que obtiveram resultados menos 

positivos. 

Em suma, verifica-se que os utentes do Centro Juvenil de S. José, valência CAFAP, 

encontram-se satisfeitos (78,8% - percentagem correspondente a respostas “Concordo” e 

“Concordo Totalmente”).  
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INTRODUÇÃO 

No Centro Juvenil de São José (CJSJ) são realizados, anualmente, questionários que 

avaliam o grau de satisfação dos utentes, dos colaboradores e dos parceiros em relação a 

aspetos específicos e globais do mesmo. Em 2020, os questionários foram todos reformulados 

para que pudessem ser aplicados a qualquer resposta social. Algumas das variáveis analisadas 

anteriormente, foram reformuladas e reagrupadas de forma uniformizar e padronizar a análise 

da satisfação das respostas sociais.  

Para a análise da evolução da satisfação com o Centro Juvenil de S. José, foram 

selecionadas as seguintes variáveis da Avaliação de Satisfação dos Utentes com o Centro de 

Apoio e Aconselhamento Parental (CAFAP) do CJSJ: 

(i) Instalações, Equipamentos e Sinalética;

(ii) Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade;

(iii) Atendimento e Comunicação;

(iv) Satisfação Geral.

Neste sentido, é importante salvaguardar que a reformulação realizada e a inclusão dos 

dados das respostas sociais na análise evolutiva terá impacto na interpretação de alguns dos 

dados apresentados neste relatório. Esta evolução refere-se ao período compreendido entre os 

anos 2019 a 2021. Contudo, os dados relativos a 2019 não ficaram registados em formato de 

dados brutos, apenas sendo feita uma análise qualitativa dos mesmos, pelo que a análise 

evolutiva, em alguns casos, ficou limitada. No entanto, no final do relatório é realizada uma 

breve síntese dos dados obtidos em 2019. 
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RESULTADOS

CENTRO DE APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL (CAFAP) 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTO E SINALÉTICA 

Gráfico 25 - Instalações, Equipamento e Sinalética - 2020-2021. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Instalações, Equipamentos e 

Sinalética” podem ser observadas no gráfico 25. Assim, verifica-se que, em 2021, 43,67% dos 

utentes do CAFAP responderam “Concordo” e 32,87%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não 

concordo nem discordo” foi escolhida 3,86% das vezes, a opção “Não sei” 14,81%, “Não se 

Aplica” 2,93% das vezes e “Discordo” 1,85%. A opção “Discordo Totalmente” nunca foi escolhida 

pelos utentes nesta variável. Em comparação, no ano 2020, 48,12% dos utentes do CAFAP 

responderam “Concordo” e 26,21%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não concordo nem 

discordo” foi escolhida 1,48% das vezes, a opção “Não sei” 17,61%, “Não se Aplica” 4,03% das 

vezes e “Discordo” 2,55%. A opção “Discordo Totalmente” nunca foi escolhida pelos utentes 

nesta variável. Em suma, embora se destaque uma diminuição das respostas “Concordo”, há um 

aumento significativo de respostas “Concordo Totalmente”, o que demonstra um aumento da 

satisfação dos utentes. 
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Ano 2019: Relativamente a esta área, anteriormente designada por “Localização, 

Instalações e Equipamentos”, a maioria das Famílias concordou com as afirmações (84% de 

respostas “Concordo” e “Concordo Totalmente”), revelando estar satisfeitas com as instalações, 

com os equipamentos e com a sinalética.  

Nota: É necessário reforçar que o ano 2019 não se encontra espelhado no gráfico anterior, uma vez que a 

avaliação realizada não foi registada em dados brutos o que impossibilitou a comparação com o ano de 

2020, devido à reformulação do questionários e rearranjo das variáveis, tal como referido previamente na 

introdução.  
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FIABILIDADE, COMPETÊNCIA TÉCNICA E RESPONSABILIDADE 

Gráfico 26 - Fiabilidade, Competência Técnica e Responsabilidade - 2020-2021. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Fiabilidade, Competência Técnica 

e Responsabilidade” podem ser observadas no gráfico 26. Assim, verifica-se que, em 2021, 

46,76% dos utentes do CAFAP responderam “Concordo” e 30%, “Concordo Totalmente”. A opção 

“Não concordo nem discordo” foi escolhida 10,65% das vezes, a opção “Não sei” 4,48%, “Não se 

Aplica” 7,72%. Por fim, a opção “Discordo” foi escolhida 0,31%. Em comparação, no ano 2020, 

44,1% dos utentes do CAFAP responderam “Concordo” e 32,12%, “Concordo Totalmente”. A 

opção “Não concordo nem discordo” foi escolhida 5,65% das vezes, a opção “Não sei” 7,53% e a 

opção “Não se Aplica” 9,27%. Por fim, a opção “Discordo” foi escolhida 1,21% e a opção 

“Discordo Totalmente” 0,13%. Em suma, embora o número de respostas “Concordo” 

aumentasse, realça-se a diminuição de respostas “Concordo Totalmente” e o aumento de 

respostas “Não concordo nem discordo”. No entanto, comparando a evolução, os utentes 

continuam satisfeitos nesta variável, uma vez que o total de respostas “Concordo” e “Concordo 

Totalmente” permanecem acima dos 70%. 

Ano 2019: Na variável “Atividades”, estavam incluídas as questões “No Centro Juvenil de 

S. José perguntam-me sobre as atividades que quero fazer.”, “Estou satisfeito com as atividades

organizadas pelo Centro Juvenil de S. José.” e “Estou satisfeito com os horários das atividades 

diárias”. Verificou-se que 58% das respostas pertenciam às opções “Concordo” e “Concordo 

Totalmente”. De salientar que a opção “Discordo” não foi escolhida pelos utentes, e a opção 
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“Discordo Totalmente” apenas foi escolhida 2% das vezes, o que revela a satisfação dos utentes 

com esta variável. Na variável “Privacidade e Confidencialidade”, estava incluída a questão “Os 

meus assuntos e documentos pessoais são objeto de confidencialidade”, onde a grande maioria 

das respostas foram “Concordo” e “Concordo Totalmente” (95%). Na variável “Perspetivas 

Futuras”, estavam incluídas as questões “Conversam comigo sobre o meu futuro depois de deixar 

de ser acompanhado pelo Centro Juvenil de S. José” e “Gosto daquilo que me dizem sobre o meu 

futuro e penso que é o melhor para mim”. Deste modo, os utentes do CAFAP escolheram a opção 

de resposta “Concordo” 38% das vezes e a opção “Concordo Totalmente” 14%. As opções 

“Discordo” e “Discordo Totalmente” nunca foram escolhidas pelos utentes nesta variável, o que, 

uma vez mais, realça a satisfação das Famílias com esta variável. 

Nota: É necessário reforçar que o ano 2019 não se encontra espelhado no gráfico anterior, uma vez que a 

avaliação realizada não foi registada em dados brutos o que impossibilitou a comparação com o ano de 

2020 devido à reformulação do questionários e rearranjo das variáveis, tal como referido previamente na 

introdução. 
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ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

Gráfico 27 - Atendimento e Comunicação - 2020-2021. 

As percentagens das respostas às questões da variável “Atendimento e Comunicação” 

podem ser observadas no gráfico 27. Assim, verifica-se que, em 2021, 44,68% dos utentes do 

CAFAP responderam “Concordo” e 24,54%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não concordo 

nem discordo” foi escolhida 11,5% das vezes, a opção “Não sei” 8% e “Não se Aplica” 10%. Por 

fim, a opção “Discordo” foi escolhida 0,46%. Por sua vez, no ano 2020, 43,95% dos utentes do 

CAFAP responderam “Concordo” e 23,99%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não concordo 

nem discordo” foi escolhida 2,82% das vezes, a opção “Não sei” 17,54% e a opção “Não se Aplica” 

8,87%. Por fim, a opção “Discordo” foi escolhida 2,42% e a opção “Discordo Totalmente” 0,40%. 

Em suma, não se registam alterações significativas relativamente à satisfação dos utentes do 

CAFAP nesta variável, permanecendo, estes, satisfeitos. 
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SATISFAÇÃO GERAL 

Em 2020, com a restruturação do questionário, foram introduzidas duas questões à 

variável Satisfação Geral, nomeadamente a questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo o Centro 

Juvenil de S. José”) e a questão 35 (“Se tivesse possibilidade mudaria de instituição”), assim como 

a questão “Considerando todos os aspetos, estou satisfeito com o Centro Juvenil de S. José” 

permutou da categoria “Qualidade” para a atual categoria “Satisfação Geral”. A análise das 

questões que compõe esta variável podem ser observadas nos gráficos seguintes.  

Gráfico 28 - Satisfação Geral: Questão 33 (“Considerando todos os aspetos, estou satisfeito 
com o CJSJ”) - 2020-2021. 

As percentagens das respostas à questão 33 (“Considerando todos os aspetos, estou 

satisfeito com o Centro Juvenil de S. José”) da variável “Satisfação Geral” podem ser observadas 

no gráfico 28. Assim, no que respeita a esta questão, no ano 2021, verifica-se que 51,85% dos 

utentes do CAFAP responderam “Concordo” e 40,74%, “Concordo Totalmente”. A opção “Não 

concordo nem discordo” foi escolhida 5,56% das vezes, e a opção “Não sei”, 1,85%. Por sua vez, 

em 2020, 53,23% dos utentes do CAFAP responderam “Concordo” e 40,32%, “Concordo 

Totalmente”. A opção “Não concordo nem discordo” foi escolhida 1,61% das vezes, assim como 

a opção “Não sei”. Por sua vez, 3,23% dos utentes inquiridos responderam “Discordo”. Note-se 

que, nesta questão, não foram utilizadas como resposta as opções “Não se Aplica” e “Discordo 

Totalmente”. Em suma, não se registam alterações significativas relativamente à satisfação geral 

dos utentes, permanecendo, estes, satisfeitos. 
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Gráfico 29 - Satisfação Geral: Questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo o Centro Juvenil de S. 
José”) – 2020-2021. 

As percentagens das respostas à questão 34 (“Se me solicitarem, recomendo o Centro 

Juvenil de S. José”) da variável “Satisfação Geral” podem ser observadas no gráfico 29. Assim, 

no que respeita a esta questão verifica-se que no ano 2021 todos os utentes responderam “Sim”, 

denotando-se uma melhoria significativa face ao ano anterior. 

Gráfico 30 - Satisfação Geral: Questão 35 (“Se tivesse possibilidade mudaria de instituição”) – 
2020-2021. 
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Por sua vez, no que concerne à possibilidade de mudança de instituição, evidenciada no 

gráfico 30, verifica-se que, no ano 2021, todos os utentes responderam “Não”, denotando-se 

uma melhoria significativa face ao ano anterior. 

Ano 2019: Como referido anteriormente, o presente questionário foi reformulado no ano 

de 2020. A sua reformulação consistiu na alteração de variáveis, mantendo, modificando ou 

retirando questões utilizadas no questionário de 2019. Por este motivo e, devido ao facto de 

não existirem os valores recolhidos em 2019, a comparação da evolução da satisfação não 

poderá ser feita de forma contínua e fiel. Contudo, segue-se uma breve descrição das alterações 

das variáveis e respetivo comentário relativo à satisfação demostrada em 2019 evidenciada no 

relatório do referido ano. Assim: 

 A variável anteriormente designada por “Regras de Funcionamento” era composta

pelas questões “Conheço as regras do Centro Juvenil de S. José” e “As regras estão

afixadas num local próprio e à vista de todos”. Com a nova restruturação dos

questionários as mesmas dividiram-se pelas variáveis Atendimento e Comunicação

e Instalações, Equipamento e Sinalética, respetivamente. Contudo, no ano de 2019,

as opções mais escolhidas foram “Não sei” (41%) e “Concordo” (36%). Destacar que

as opções “Não se Aplica” e “Discordo Totalmente” não foram escolhidas pelos

utentes e a opção “Discordo” foi escolhida apenas 1% das vezes.

 A variável Colaboradores era composta pelas questões “Os colaboradores

aparentam estar satisfeitos com o seu trabalho”, “Os colaboradores tratam de

forma adequada os clientes”, “Os colaboradores têm um perfil adequado ao

desempenho das suas funções” e “Sou bem tratado pelos colaboradores” que

passaram a pertencer à nova variável Fiabilidade, Competência Técnica e

Responsabilidade. As questões “O(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) do

Centro Juvenil de S. José está sempre disponível/contactável”, “Os colaboradores

ouvem-me com atenção” e “Os colaboradores estão sempre prontos a ajudar-me”

também pertencentes à anterior variável Colaboradores permutaram para a nova

variável denominada “Atendimento e Comunicação”. Os utentes do CAFAP, no ano

de 2019, responderam a todas estas questões com “Concordo”, 44% das vezes e

com “Concordo Totalmente”, 46% das vezes. As opções “Não se Aplica”, “Discordo”

e “Discordo Totalmente” nunca foram escolhidas pelas Famílias nesta variável,

revelando assim a sua satisfação.
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 A anterior variável intitulada por Qualidade era composta pelas questões “Sei a

quem me dirigir quando necessito de alguma informação.”, “Posso contar com a 

ajuda do Centro Juvenil de S. José para a resolução de problemas”, “Se tenho algum 

problema sei que o Centro Juvenil de S. José me ajuda a resolvê-lo”, “Posso falar com 

o(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) para demonstrar insatisfação.”, ” Sempre 

que tenho alguma reclamação é dada uma resposta/solução” e “Considerando 

todos os aspetos, estou satisfeito com o Centro Juvenil de S. José”. Com exceção da 

última questão que passou a pertencer à variável Satisfação Geral, as restantes 

deram lugar à nova variável Atendimento e Comunicação. No que respeita a estas 

questões, no ano de 2019, 54% das respostas foram “Concordo” e 26% “Concordo 

Totalmente”. Não foram escolhidas as opções “Discordo” e “Discordo Totalmente”, 

realçando-se, uma vez mais, a satisfação das Famílias com esta variável. 
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CONCLUSÃO 

A reformulação dos questionários que decorreu em 2020 dificultou a integração das 

respostas dos utentes do CAFAP, do ano de 2019, na análise evolutiva dos dados recolhidos no 

Centro Juvenil de S. José. Este questionário deve continuar a realizar-se nos próximos anos para 

permitir não só uma análise anual, mas possibilitar esta análise longitudinal.  

De um modo geral, em 2019 destacou-se a satisfação dos utentes do CAFAP, em 

praticamente todas as variáveis, destacando-se 4 das 7 variáveis analisadas nesse ano 

nomeadamente: “Perspetivas Futuras”, “Privacidade e Confidencialidade”, “Colaboradores” e 

“Qualidade” –, sem respostas negativas (“Discordo” e/ou “Discordo Totalmente”). Em 2020 a 

linha de tendência de satisfação dos utentes manteve-se, contudo, o número de respostas 

“Discordo” aumentou, verificando-se respostas desta tipologia em todas as variáveis, oscilando 

entre 1,61% e 3,23%. Por seu turno, a percentagem de “Discordo Totalmente” também verificou 

um aumento, embora que em percentagens inferiores a 1%, nas variáveis “Fiabilidade, 

Competência Técnica e Responsabilidade” e “Atendimento e Comunicação”. Finalmente, em 

2021, regra geral, os utentes demonstraram um ligeiro aumento de satisfação, tendo em conta 

que o número de respostas “Discordo” diminuiu, oscilando entre os 0 e 1,85% e a ausência de 

respostas “Discordo Totalmente”.  

Guimarães, 7 de março de 2022 

O Diretor Executivo do Centro Juvenil de S. José 

________________________________ 

(Dr. Tiago Borges) 



_____________________________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 

Página 65 de 66 

ANEXOS 

P1: O Centro Juvenil de S. José está bem localizado. 
P2: O Centro Juvenil de S. José está em bom estado de conservação. 

P3: O Centro Juvenil de S. José está em boas condições, limpo e arrumado. 

P4: As instalações do Centro Juvenil de S. José são acolhedoras e confortáveis. 

P5: As instalações do Centro Juvenil de S. José estão decoradas e são atrativas. 

P6: Os brinquedos e materiais estão em bom estado e são adequados. 

P7: Estão asseguradas as condições de acessibilidade dentro do edifício do Centro Juvenil de S. 
José. 
P8: As viaturas do Centro Juvenil de S. José, usadas para o transporte dos utentes, estão limpas e 
em bom estado de conservação. 

P9: O Centro Juvenil de S. José assegura a nossa privacidade e individualidade. 

P10: No Centro Juvenil de S. José existem extintores e estão bem visíveis. 

P11: No Centro Juvenil de S. José existe um espaço destinado à divulgação das atividades, das 
regras e das normas de procedimento. 
P12: Existe um espaço próprio para receber as famílias/encarregados de educação/amigos, que 
garante a privacidade necessária. 

P13: O Centro Juvenil de S. José envolve-me nas atividades que realiza. 

P14: Estou satisfeito/a com as atividades organizadas pelo Centro Juvenil de S. José. 

P15: Estou satisfeito/a com as refeições fornecidas no Centro Juvenil de S. José. 

P16: Os assuntos e documentos pessoais são objeto de confidencialidade. 

P17: Os colaboradores aparentam estar satisfeitos com o seu trabalho. 

P18: Os colaboradores tratam de forma adequada os seus utentes. 

P19: Os colaboradores têm um perfil adequado ao desempenho das suas funções. 

P20: Estou satisfeito/a com os horários das atividades diárias/sessões agendadas. 

P21: O Centro Juvenil de S. José promove autonomia na realização das atividades. 

P22: O horário de funcionamento do Centro Juvenil de S. José é do meu conhecimento e é 
cumprido. 

P23: Os profissionais têm formação técnica necessária às funções que desempenham. 

P24: O Centro Juvenil de S. José respeita-me e ajuda-me a pensar no melhor futuro para 
mim/minha família/meu educando. 

P25: Conheço as regras do Centro Juvenil de S. José. 

P26: O(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico(a) do Centro Juvenil de S. José está sempre 
disponível/contactável. 

P27: Sei a quem me dirigir quando necessito de alguma informação. 

P28: Posso contar com a ajuda do Centro Juvenil de S. José para a resolução de problemas. 

P29: Os colaboradores ouvem-me com atenção e estão sempre prontos para me ajudar. 

P30: Posso falar com o(a) Diretor(a)/Coordenador(a) Técnico para demonstrar insatisfação. 

P31: Sempre que tenho alguma reclamação é dada uma resposta/solução. 
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LEGENDA: 

      INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA 

               FIABILIDADE COMPETÊNCIAS TÉCNICA E RESPONSABILIDADE 

               ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO 

               SATISFAÇÃO GERAL 

P32: Não me é feito qualquer impedimento na comunicação com o meu educando/ família/ 
amigo. 

P33: Considerando todos os aspetos, estou satisfeito com o Centro Juvenil de S. José 

P34: Se me solicitarem, recomendo o Centro Juvenil de S. José. 

P35: Se tivesse possibilidade mudaria de instituição. 



Relatório de Atividades 2021 
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INTRODUÇÃO 

 

O Centro Juvenil de S. José (CJSJ) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins 

lucrativos, originária das antigas Oficinas de S. José, fundadas no vetusto Convento das Capuchinhas, 

desde 1915. Dedicada ao acolhimento e inserção social de crianças e jovens sem o apoio familiar 

essencial ou em risco de exclusão social, tem por missão Intervir para Reintegrar, centrando-se nas 

necessidades da criança/jovem, principal razão de existência desta Instituição. 

O Centro Juvenil de S. José é atualmente detentor de três respostas sociais: uma Casa de Acolhimento, 

uma Creche (situada em Felgueiras), e um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. 

Recentemente, em 2020, através da iniciativa Portugal Inovação Social, e no âmbito do Instrumento 

de Financiamento Parcerias para o Impacto, surgiu o Projeto Family First – Home Sessions, com a 

duração de 36 meses.  

Paralelamente, desenvolve igualmente duas atividades económicas secundárias, de modo a devolver 

algum equilíbrio/sustentabilidade financeira à IPSS: uma Tipografia e um Hostel (Alojamento Local).  

Assim, o Centro Juvenil de S. José, instituição centenária e repleta de história, tem o dever de partilhar 

e divulgar os seus feitos, para que todos os seus associados, colaboradores, parceiros institucionais, 

utentes (e seus familiares), bem como todos aqueles que estimam Centro Juvenil de S. José tomem 

conhecimento do trabalho desenvolvido internamente.  

Deste modo, em 2021, o Centro Juvenil de São José elaborou um Plano de Comunicação, que agora se 

avalia, com o objetivo de partilhar os projetos e ações desenvolvidas, transmitindo o que melhor é 

feito nesta Instituição, num clima de proximidade com as famílias, a comunidade e as entidades 

parceiras.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo estratégico: 

‒ Incrementar os canais de divulgação e informação. 

 

Objetivos Gerais: 

‒ Divulgar 90% das ações programadas no plano de comunicação até ao final do ano 2021; 

‒ Aumentar 10% do alcance dos canais de comunicação. 

 

Objetivos Específicos: 

‒ Promover a aproximação do CJSJ à comunidade; 

‒ Partilhar os projetos e ações desenvolvidas pelas diferentes respostas sociais/projetos do 

Centro Juvenil de S. José. 
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 
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Começou um Novo Ano, lembre-se de sonhar para que continue a ter 
motivos para ser feliz! 
#esperançadeumanomelhor #desejos2021 #CJSJ #CAFAP #CA #CRAV 
#ProjetoFamilyFirst 

- Redes Sociais - Comunidade 5.456 

Fe
ve

re
ir

o
 

(Con)Viver 
com a 

Pandemia 

CAFAP 2 

Imagem: 
Desafio 1 
“Bowling em 

casa” 

Atualmente, a necessidade de ficar em casa é cada vez mais crescente. 
No entanto, não é por ficarmos em casa que vamos deixar de realizar 
atividades divertidas. O “bowling em casa” é uma brincadeira que pode 
fazer com os seus filhos, que vos permitirá passar bons momentos em 
família.  
Envie-nos os resultados do seu “bowling em casa” para o email 
cafap@cjsj.pt, e nós partilharemos na nossa página do Facebook. 
Divirtam-se em família! 
#CAFAPCJSJ #(con)vivercomapandemia #momentosemfamília 

- Redes Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

565 

CA 3 Vídeo 

A pandemia retira-nos, atualmente, a oportunidade de conviver, 
nomeadamente no exterior, mas não nos tira a oportunidade de 
realizarmos projetos em parceria com outras Entidades do concelho, 
nem a vontade de sermos pró-ativos na nossa casa. Ora veja! 
#CACJSJ #(con)vivercomapandemia #proatividadeemcasa 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

5.490 

CRAV 4 
Vídeo – 
Montagem de 
fotografias 

É Carnaval ninguém leva a mal 
Estamos em casa disfarçados, 
Adivinhas quem eu sou? 
Polícia, bombeiro ou até um animal... 
#CRAVCJSJ #(con)vivercomapandemia #carnavalemfamília 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Famílias 

4.448 

Family 
First 

5 

Vídeo 
(https://www.
facebook.com
/watch/?v=27
63370730378
766)  

A atriz @Custódia Gallego, em conjunto com a @Ordem dos Psicólogos, 
apresentou-nos um conto sobre como con(viver) com a pandemia. 
Assistam ao vídeo abaixo em família e sigam as dicas da atriz. Se todos 
o fizermos, em breve poderemos voltar a sentir o sabor de um abraço. 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #(con)vivercomapandemia #famíliasegura 

- Redes Sociais 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Comunidade 

1.089 

mailto:cafap@cjsj.pt
https://www.facebook.com/watch/?v=2763370730378766
https://www.facebook.com/watch/?v=2763370730378766
https://www.facebook.com/watch/?v=2763370730378766
https://www.facebook.com/watch/?v=2763370730378766
https://www.facebook.com/watch/?v=2763370730378766
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

M
ar

ço
 

Os afetos 

CAFAP 6 Imagem 

O ato de brincar é o principal modo de expressão na infância. Esta 
atividade é fundamental para o desenvolvimento da criança, e é uma 
ótima forma de manifestar afeto e fortalecer laços com o seu filho. 
#CAFAPCJSJ #osafectos #afetosemfamília  

- Redes Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

8.385 

CA 7 Poster 
“Que quer dizer ‘cativar’? … Significa ‘criar laços’.” (Antoine de Saint-
Exupéry) 
#CACJSJ #osafetos #criarlaços 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

15.706 

CRAV 8 
Registo 
fotográfico 

O nosso papá é o super-herói das nossas vidas!  
Nos seus braços, estão as melhores cócegas, os melhores abraços e 
maior colo do mundo! 
#CRAVCJSJ #osafetos #diadopai 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Famílias 

15.629 

Family 
First 

9 

 
 
 

Imagem 

Afeto: Do latim affectu-, «afeição; ternura» 
1. sentimento de apego e ternura; afeição 
2. o objeto desse sentimento 
3. demonstração de carinho ou ternura 
4. fenómeno emocional, agradável ou desagradável, produzido por 
uma influência exterior 
5. simpatia; afinidade 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #osafetos #darereceberafeto 
#portugalinovaçãosocial #inovacaosocial 

- Redes Sociais 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Comunidade 

18.490 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 
divulgação 

Destinatários Alcance 

A
b

ri
l 

Cuidar e 
Proteger 

CAFAP 10 Imagem 
“Proteger e cuidar é a forma mais bela de amar” 
#CAFAPCJSJ #cuidareproteger #prevençãodosmaustratosnainfância 

- Redes Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

10.360 

CA 11 

Cartaz (com 
poema escrito 
pelo jovem 
A.M.) 

(colocar a frase que a Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Risco 
lançar para a campanha) 
#CACJSJ #cuidareproteger #prevençãodosmaustratosnainfância 

- Redes Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

6.116 

CRAV 12 
Registo 
fotográfico 

“A criança 

é feita de cem. 

A criança tem cem mãos 

cem pensamentos 

cem modos de pensar 

de jogar e de falar.” 

Excerto do poema As Cem Linguagens da Criança de Loris Malaguzzi 
#CRAVCJSJ #cuidareproteger #prevençãodosmaustratosnainfância 

- Redes Sociais 
- Comunidade 
- Famílias 

6.834 

Family 
First 

13 Imagem 

A Campanha do Laço Azul surgiu em 1989, na Virgínia (EUA), quando 
Bonnie W. Finney colocou uma fita azul na antena do seu carro, de 
modo demonstrar a sua dor face aos acontecimentos trágicos de que 
tinham sido vítimas os seus netos. As crianças tinham sido maltratadas 
pelos pais e o azul representava a cor das nódoas negras espalhadas 
pelos corpos das crianças. Uma das crianças terá morrido vítima das 
agressões. Rapidamente, o movimento ganhou dimensão mundial e 
hoje tem o intuito de alertar, prevenir e pôr fim aos maus tratos e 
abusos infantis. 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #cuidareproteger 
#prevençãodosmaustratosnainfância 

- Redes Sociais 
- Entidades 
Sinalizadoras 
- Comunidade 

2.428 

CAFAP 14 Imagem 

“A arte de Cuidar e ser Cuidado” 
O CAFAP lançou o desafio, fique com algumas formas de cuidar que 
foram partilhadas connosco! 
#CAFAPCJSJ #cuidareproteger #cuidaremcadeia 

- Redes Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

17.971 
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Tema 

Mensal 
Resposta 

Social 
Nº 

ação 
Metodologia Legenda 

Meio de 
divulgação 

Destinatários Alcance 

M
ai

o
 

A Família 

Family 
First 

15 Vídeo 
Um Projeto dirigido às famílias, um Projeto dirigido para si! 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ # portugalinovaçãosocial #afamília 
#aprenderemfamília  

- Redes 
Sociais 

- Entidades 
sinalizadoras 
- Comunidade 

3.350 

CRAV 16 Vídeo 
A melhor memória que guardamos da nossa infância são os 
momentos passados em família! 
#CRAVCJSJ #afamília #relembraroconfinamento 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Famílias 

5.505 

CA 17 Vídeo 
“Só se vê bem com o coração, 
O essencial é invisível aos olhos” (Antoine Saint-Exupéry) 
#CACJSJ #afamília #olharcomocoração 

- Redes 
Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

1.573 

CAFAP 18 Vídeo 

“Família: onde a vida começa e o amor nunca acaba” 
No mês em que se celebra a Família, o CAFAP decidiu presentear as 
suas com o Livro da Família.  
#CAFAPCJSJ #afamília #olivrodafamília 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

5.428 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 
divulgação 

Destinatários Alcance 

Ju
n

h
o

 

Ser criança 

CA 19 Poster 
Porque devemos alimentar a criança que há em nós? 
#CACJSJ #sercriança #criaronossoprópriomundo 

- Redes 
Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

10.834 

CRAV 20 3 Fotografias 

Ser criança, 
É ter direito à infância, 
É ter direito a crescer! 
#CRAVCJSJ #sercriança #direitosdascrianças 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Famílias 

9.866 

Family 
First 

21 Vídeo 

Lançámos um desafio às nossas famílias e este foi o resultado final. 
Agora desafiamo-lo a si e à sua família! 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #sercriança 
#desafioemfamília  

- Redes 
Sociais 

- Entidades 
sinalizadoras 
- Comunidade 

4.434 

CAFAP 22 Vídeo 
“Ser criança é o estado mais puro do ser humano!” 
Fique com os testemunhos das nossas crianças! 
#CAFAPCJSJ “sercriança #asnossascrianças 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

3.350 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

Ju
lh

o
 

Ser 
especial 

CA 23 Poster 
“Amigos são a família que a vida nos permite escolher” (William 
Shakespeare)  
#CACJSJ #serespecial #amigosespeciais 

- Redes 
Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

2.414 

CRAV 24 Poster 

Nos braços dos avós moram as maiores cócegas, 
As melhores memórias... 
Na casa dos avós, 
A comida é especial, 
E há brincadeiras sem igual! 
#CRAVCJSJ #serespecial #osnossosavós 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Famílias 

5.665 

Family 
First 

25 Vídeo 

No Family First consideramos que os pais e as mães são pessoas 
especiais, perceba porquê!  
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #serespecial 
#paisemãesespeciais  

- Redes 
Sociais 

- Entidades 
sinalizadoras 
- Comunidade 

434 

CAFAP 26 Imagem 

“Filho é sinónimo de amor, desperta sentimentos capazes de 
transformar as pessoas e tornar o mundo melhor” 
Faça o seu filho sentir-se especial! 
#CAFAPCJSJ #serespecial #osfilhos 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

2.161 

CA 27 Vídeo 
“Proteger e cuidar é a forma mais bela de amar.” (Edna Frigato) 
#CACJSJ #Serespecial #cuidadoresespeciais 

- Redes 
Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

813 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

A
go

st
o

  

Férias de 
Verão 

CRAV 28 Vídeo 
No Verão os dias crescem e com eles vêm as brincadeiras ao ar livre 
e as risadas sem fim! 
#CRAVCJSJ #fériasdeverão #atividadeslivres 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Famílias 

593 

Family 
First 

29 Imagem 

As férias de Verão são sinónimo de mais tempo passado em família, 
por isso é importante encontrar soluções criativas para proporcionar 
excelentes recordações. Deixamos aqui a nossa sugestão: com a 
ajuda do(s) seu(s) filho(s), reaproveite as sementes dos legumes e das 
frutas, e plante-as no quintal ou em pequenos vasos. Crie uma horta 
biológica, sensibilizando todos para a importância da 
sustentabilidade. 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #fériasdeverão 
#samíliasustentável  

- Redes 
Sociais 

- Entidades 
Sinalizadoras 
- Comunidade 

389 

CAFAP 30 Imagem 
“A melhor estação do ano é aquela que proporciona um momento 
com a minha família. Por um verão cheio de harmonia!” 
#CAFAPCJSJ “fériasdeverão #verãoemfamília 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

826 

CA 31 Vídeo 
As nossas férias de verão foram passadas com muita alegria, boa 
disposição e atividades espetaculares! Ora veja! 
#CACJSJ #fériasdeverão #obomdoverãoéadiversão 

- Redes 
Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

489 
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Tema 

Mensal 
Resposta 

Social 
Nº 

ação 
Metodologia Legenda 

Meio de 
divulgação 

Destinatários Alcance 

Se
te

m
b

ro
 

Regresso à 
escola 

CRAV 32 Imagem  
Novo ano letivo, novas aventuras e explorações! 
Caminhamos juntos para crescermos felizes! 
#CRAV #regressoàescola #novasaventuras 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Famílias 

4.859 

Family 
First 

33 Imagem 

Regressa o mês de setembro e com ele regressam as aulas.  
Deixamos algumas sugestões para facilitar o regresso à escola. 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #Portugalinovaçãosocial "regressoàescola 
#dicasregressoàsaulas 

- Redes 
Sociais 

- Entidades 
sinalizadoras 
- Comunidade 

516 

CAFAP 34 Imagem 
É preciso uma escola onde os conhecimentos e os sentimentos 
andem de mão dada! 
#CAFAPCJSJ #regressoàescola #saberesentir 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

977 

CA 35 Imagem 
“A educação é a arma mais poderosa que podes usar para mudar o 
mundo.” (Nelson Mandela)  
#CACJSJ #regressoàescola #transformaromundo 

- Redes 
Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

331 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
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Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

O
u

tu
b

ro
 

O sorriso 

CRAV 36 Fotografia 

“Eu tenho um amigo, 
Que anda sempre comigo, 
Se vamos brincar, 
Rimos sem parar!” 
#CRAVCJSJ #osorriso #sorrircomamigos 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Famílias 

844 

Family 
First 

37 Imagem 

O sorriso é uma experiência enriquecedora dentro de uma família, 
trazendo benefícios para as crianças. O sorriso fortalece a imunidade, 
estimula o bom humor e melhora o relacionamento com os outros. É 
importante que os sorrisos cresçam connosco. Por isso vamos 
partilhar sorrisos! 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #osorriso 
#partilhasorrisos 

- Redes 
Sociais 

- Entidades 
sinalizadoras 
- Comunidade 

560 

CAFAP 38 Imagem 
“O sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores.” 
(Mário Quintana) 
#CAFAPCJSJ #osorriso #multiplicarsorrisos 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

576 

CA 39 Imagem 
“Não saia de casa desarmado; leve sempre o seu sorriso…” (Alceu 
Gouveia) 
#CACJSJ #osorriso #anossamelhorarma 

- Redes 
Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

564 
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

N
o

ve
m

b
ro

   

Direitos 
da 

Criança 

CRAV 40 Vídeo 
“Uma criança tem o direito a crescer numa família.” 
A Creche é a nossa segunda casa e aqui crescemos felizes! 
#CRAVCJSJ #Direitosdacriança #eutenhodireitos   

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Famílias 

621 

Family 
First 

41 

Vídeo 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=2txldr_OV

cg 
 

Uma vez que as crianças e os adolescentes têm necessidades 
específicas em termos de proteção e de desenvolvimento, foi criada 
a Convenção sobre os Direitos da Criança. Para que possa relembrar 
e explicar aos seus filhos que todas as crianças e adolescentes têm 
direitos e que estes são igualmente importantes e estão conectados 
entre si, partilhamos um vídeo elaborado pela @UNICEFPortugal.  
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #direitosdacriança 
#convençãosobreosdireitosdacriança 

- Redes 
Sociais 

- Entidades 
sinalizadoras 
- Comunidade 

478 

CAFAP 42 Imagem 
“As crianças são investidas de poderes não conhecidos, que podem 
ser a chave de um futuro melhor" (Maria Montessori) 
#CAFAPCJSJ #direitosdascrianças #chavesdeumfuturomelhor 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

682 

CRAV 43 Imagem 

“Eu tenho o direito à educação. 
Eu tenho o direito de brincar. 
Eu tenho direito de cantar. 
Eu tenho o direito de falar.” Malala Yousazai 
#CRAVCJSJ #direitosdacriança #dianacionaldopijama 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Famílias 

1.129 

CA 44 Vídeo 

No dia 20 de novembro de 1959 proclamou-se mundialmente a 
Declaração dos Direitos das Crianças e a 20 de novembro de 1989 
adotou-se a Convenção sobre os Direitos da Criança. 
Os nossos jovens refletem regularmente sobre os seus direitos e 
desta vez realizaram um jogo para o efeito. Ora vejam: 
#CACJSJ #direitosdacriança #bemestarequalidadedevida 

- Redes 
Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

537 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2txldr_OVcg
https://www.youtube.com/watch?v=2txldr_OVcg
https://www.youtube.com/watch?v=2txldr_OVcg
https://www.youtube.com/watch?v=2txldr_OVcg
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 Tema 
Mensal 

Resposta 
Social 

Nº 
ação 

Metodologia Legenda 
Meio de 

divulgação 
Destinatários Alcance 

D
e

ze
m

b
ro

   

Amor 

Family 
First 

45 Imagem 

As crianças precisam de se sentir amadas. Experimentar o amor e o 
carinho dá-lhes confiança, autoestima, segurança e ensina-as a amar 
o outro. Deixamos-lhe sugestões para que possa expressar às suas 
crianças o amor que sente e para que elas se possam sentir amadas. 
#ProjetoFamilyFirstCJSJ #portugalinovaçãosocial #Amor 
#expressaroamor 

- Redes 
Sociais 

- Entidades 
sinalizadoras 
- Comunidade 

1.365 

CAFAP 46 Vídeo 

“Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor lembre-se: se 
escolher o mundo ficará sem o amor, mas se escolher o amor com 
ele conquistará o mundo." (Albert Einstein) 
“CAFAPCJSJ #amor #amarsemmmedida 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Entidades 
sinalizadoras 
- Famílias 

380 

CA 47 Imagem 

Este é o lema da nossa Casa! Em todas as conquistas e desafios existe 
o Amor para dar força e/ou encorajar. 
Que sejamos todos Amor! 
#CACJSJ #Amor #darmaisamor 

- Redes 
Sociais 
- Email 

- Comunidade 
- Técnicas do 
NIJ 

662 

CRAV 48 Imagem 

O Amor não faz o mundo girar, mas faz com que a viagem valha a 
pena! 
Que o próximo ano seja uma viagem feliz! 
#CRAV #Amor #novoanocomamor 

- Redes 
Sociais 

- Comunidade 
- Famílias 

1.056 

NOTA: Semanalmente, à 4ª feira e 5ª feira, respetivamente, são publicados artigos das Rubricas “Bons Pais, Bons Filhos” e “Pais & Filhos”, parceria entre o Centro Juvenil de S. José e 
o Grupo Santiago e o Diário do Minho, respetivamente. (Ação R). Os mesmos serão publicados apenas nas histórias das respetivas redes sociais.
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do plano constitui-se de extrema importância, possibilitando avaliar o impacto das ações 

definidas, e recorrer a estratégias, de forma a melhorar futuros Planos de Comunicação.  

Para efeitos de avaliação, foram considerados os seguintes dados: número total de ações de comunicação 

divulgadas, número do alcance das ações divulgadas e questionário de satisfação online. 

O questionário de satisfação online esteve disponível entre os dias 1 e 11 de fevereiro de 2022, com o objetivo 

de avaliar o grau de satisfação com as redes sociais, tendo sido divulgado por email e através das redes 

sociais.  

Ao longo do ano 2021 foram divulgadas 100% das ações previstas no Plano de Comunicação. Foram 

publicadas um total de 246 ações (publicações e histórias) nas redes sociais do Centro Juvenil de S. José. 

Destas ações, 131 estavam previstas no nosso Plano de Comunicação: 61 publicações (referentes às respostas 

sociais/Projeto do CJSJ) e 70 histórias (referentes às rubricas “Bons Pais, Bons Filhos” e “Pais & Filhos”), 
enquanto 115 ações não estavam planeadas.  

 

Tabela 1 – Nº total do alcance das ações divulgadas 

 
Publicações 
planeadas 

Rubricas Publicações 
não 

planeadas 

Publicações 
nas Histórias1 

TOTAL “Bons Pais, 
Bons Filhos”2 

“Pais & 
Filhos”3 

Janeiro 5.452 3.771  6.592 200 16.015 

Fevereiro 11.592 27.855  2.674 200 42.321 

Março 58.210 81.459  12.174 200 152.043 

Abril 43.709 19.284  25.001 200 88.194 

Maio 15.856 200  0 200 16.256 

Junho 28.484 200 200 7.626 200 36.710 

Julho 11.487 200 200 7.363 200 19.450 

Agosto 2.297 200 200 83.695 200 86.592 

Setembro 6.683 200 200 156.391 200 163.674 

Outubro 2.544 200 200 28.795 200 31.939 

Novembro 3.447 200 200 2.485 200 6.532 

Dezembro 3.463 200 200 19.148 200 23.211 
       

     TOTAL 682.937 
 

Resposta Social / Projeto Alcance 

CAFAP4 51.661 

CA 45.529 

CRAV 57.358 

Family First – Home Sessions 33.224 

                                                           
1 Contempla as histórias publicadas ao longo do ano, sendo que o alcance representa uma estimativa. 
2 A partir de Maio de 2021, os artigos da rubrica “Bons Pais, Bons Filhos” passaram a ser partilhadas apenas nas histórias. O alcance das histórias é 

uma estimativa. 
3 A rubrica “Pais & Filhos” apenas foi implementada em Junho de 2021, sendo os artigos partilhados nas histórias. O alcance das histórias é uma 

estimativa. 
4 O valor apresentado não incluiu o alcance das Rubricas “Bons Pais, Bons Filhos” e “Pais & Filhos” nos órgãos de comunicação social respetivos. 



  

 

_____________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 

Página 16 de 18 

 

A análise da Tabela 1 permite verificar que, no ano 2021, alcançou-se um total de 682 937 pessoas através 

das várias ações (planeadas e não planeadas). Analisando o alcance de cada resposta social, podemos 

verificar que as ações do CAFAP alcançaram 51 661 pessoas, as da CA alcançaram 45 529 pessoas, as da CRAV 

57 358 pessoas, e as do Projeto Family First – Home Sessions alcançaram 33 224 pessoas. 

 

Tabela 2 – Comparativo 2020-2021 

 2020 2021 

 ALCANCE TOTAL MÉDIA DE ALCANCE5 ALCANCE TOTAL MÉDIA DE ALCANCE 

Janeiro 46 5,75 16.015 2.001,88 

Fevereiro 756 94,5 42.321 4.702,33 

Março 2.202 137,63 152.043 1.5204,3 

Abril 3.873 258,2 88.194 5.512,13 

Maio 4.239 353,25 16.256 4064 

Junho 2.719 302,11 36.710 4.588,75 

Julho 2.747 343,38 19.450 2.431,25 

Agosto 4.032 504 86.592 4.557,47 

Setembro 7.879 492,44 163.674 3.637,2 

Outubro 16.612 1661,2 31.939 1.228,42 

Novembro 4.051 337,58 6.532 725,78 

Dezembro 7.303 663,91 23.211 1.657,93 

 

 2020 2021 

ALCANCE TOTAL DAS PUBLICAÇÕES 56.459 682.937 

N.º TOTAL DE PUBLICAÇÕES 140 246 

MÉDIA 403,27 2.776,17 

 

A análise da Tabela 2 permite perceber que houve um aumento significativo (588%) do alcance das redes 

sociais do CJSJ. Em 2020 alcançou-se um total de 56 459 pessoas, representando em média um alcance de 

403,27, enquanto em 2021, conforme já referido alcançou-se um total de 628 937 pessoas, o que representa 

em média 2 776,17. 

O questionário de satisfação contemplava cinco questões, que avaliavam: o conhecimento acerca das redes 

sociais do CJSJ, a satisfação com diferentes parâmetros, a frequência de visitas às redes sociais do CJSJ, a 

recomendação das redes sociais, e sugestão de temas para novas ações/publicações. Responderam ao 

questionário um total de 30 indivíduos. 

Relativamente ao conhecimento acerca das redes sociais, verificou-se que a maior parte dos inquiridos (90%) 

conhece o Facebook e o Instagram (50%), enquanto as outras redes sociais são menos conhecidas pelos 

inquiridos: apenas 20% conhecem o Linkedin e 10% o Twitter. Apenas 10% revelou não conhecer nenhuma 

das redes sociais do CJSJ.  

                                                           
5 Cálculo da média: Nº total do alcance das ações divulgadas / nº total de ações divulgadas. 
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Gráfico 1 – Satisfação com as redes sociais 

 

Relativamente à satisfação com as redes sociais foram avaliados cinco parâmetros distintos, 

designadamente: i) informações úteis, ii) suportes visuais, iii) divulgação de eventos, iv) periodicidade das 

atualizações, e v) qualidade das publicações partilhadas.  

Da análise do gráfico 1 podemos verificar que todos os parâmetros foram maioritariamente avaliados com 

satisfação por parte dos inquiridos, sendo que os parâmetros suportes visuais, divulgação de eventos e 

qualidade das publicações são onde os inquiridos se sentem mais satisfeitos: 53,3% afirmaram estar muito 

satisfeitos e 26,7% revelaram estar satisfeitos, perfazendo um total de 80% da satisfação.  

No que concerne à frequência de visitas, verificou-se que 43,3% dos inquiridos visitam as redes sociais 

semanalmente, 26,7% diariamente, 20% ocasionalmente, 3,3% mensalmente, e apenas 6,7% dos inquiridos 

revelaram nunca visitar as redes sociais do CJSJ.  

Quando questionados se recomendariam a um amigo seguir as redes sociais do CJSJ, a maioria (96,7%) dos 

inquiridos reponderam afirmativamente.  

Por fim, as sugestões para as ações/publicações futuras dadas pelos inquiridos encontram-se descritas na 

tabela 3. Salienta-se o pedido de publicações relacionadas com as famílias que o CJSJ acompanha, como por 

exemplo, o seu percurso, contributos destes nas redes sociais do CJSJ, o trabalho que é feito com estas 

famílias, entre outros. De destacar também o pedido em relação à história da instituição, às respostas sociais 

que a mesma possui e aos projetos promovidos. 

 

 

 

 

4
3

,3
% 5
3

,3
%

5
3

,3
%

4
6

,7
%

5
3

,3
%

3
3

,3
%

2
6

,7
%

2
6

,7
%

2
3

,3
%

2
6

,7
%

6
,7

%

3
,3

% 1
0

,0
%

1
3

,3
%

3
,3

%1
3

,3
%

1
3

,3
%

6
,7

%

1
0

,0
%

1
3

,3
%

3
,3

%

3
,3

%

3
,3

%

6
,7

%

3
,3

%

Informações úteis Suportes visuais (vídeos,
imagens)

Divulgação de eventos Periodicidade das
atualizações

Qualidade das publicações
partilhadas

Muito Satisfeito Satisfeito Insatisfeito Muito Insatisfeito Não Aplicável



_____________________________________________________________________ 
Centro Juvenil de São José 

Rua D. Domingos da Silva Gonçalves. 4810-439 Guimarães 
Telefone: 253 416 316 

Página 18 de 18 

Tabela 3 – Sugestões de conteúdos 

‒ Percurso/vida dos utentes  
‒ Participação/contributos por parte das famílias e beneficiários das respostas sociais da Instituição 
‒ Maior criatividade nos conteúdos, mais experiências e dinâmicas com os utentes 
‒ Dar a conhecer a Instituição, as suas respostas sociais e projetos 
‒ Trabalho desenvolvido pelas respostas sociais e económicas da Instituição 
‒ Resultados das intervenções com os utentes das respostas sociais  
‒ Dinâmica das respostas sociais 
‒ Rotina da Instituição 
‒ Informações de como ajudar/apoiar as crianças e jovens acolhidos  
‒ Doações e agradecimentos 
‒ Artigos  
‒ Confiança e acreditar no futuro  
‒ Educação rodoviária 
‒ Água e o seu ciclo 
‒ Educação Musical 

Desta forma, podemos concluir que os objetivos propostos para este plano de comunicação foram 

alcançados, tendo sido publicadas 100% das ações previstas, e tendo-se conseguido aumentar em 588% o 

alcance dos canais de comunicação. A respeito deste resultado, ressalvar algumas considerações: i) em 2020 

não tinha sido criado um Plano de Comunicação conjunto de todas as respostas sociais/Projeto do CJSJ, ii) 

não havia uma página única do CJSJ na rede social Facebook, mas sim uma página de cada resposta social; 

apenas as respostas sociais CA e CAFAP possuíam uma página de Facebook. Embora estas circunstâncias 

interfiram na comparação fidedigna da evolução do alcance dos canais de comunicação, houve um aumento 

significativo e bastante acima do objetivo estipulado (10%).  

Ressalvar ainda que da análise do questionário de satisfação, podemos concluir que a maioria dos inquiridos 
mostrou-se satisfeito com as redes sociais do CJSJ, e recomendaria a um amigo seguir as nossas redes sociais. 

Guimarães, 3 de março de 2022 

O Diretor Executivo do Centro Juvenil de S. José 

________________________________ 
(Dr. Tiago Borges) 

Os responsáveis pelo Plano de Comunicação 

__________________________________ 
(Dra. Cristiana Fernandes)  (Dra. Joana Martins) 

_________________ _________________ 
(Dra. Marta Fernandes) 

__________________________________ 
(Dra. Stephanie Paiva) 


