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1. Objectivos do inquérito 
O Inquérito sobre o grau de satisfação do público de Macau incide num dos Programas da 
Carta de Qualidade da RAEM, e de acordo com a opinião da Comissão de Avaliação dos 
Serviços Públicos, o IPIM, em Dezembro de 2009, desenvolveu um inquérito sobre o Grau 
de Satisfação do público. Com base nos requisitos estipulados no “Regime de 
Reconhecimento da Carta de Qualidade” sobre a “Recolha de opiniões dos destinatários de 
serviços, foram alcançadas melhorias contínuas; nessa conformidade, no período entre 1 de 
Janeiro e 31 de Dezembro de 2017, o IPIM efectuou um inquérito sobre o Grau de satisfação 
relativo a 18 serviços prestados ao público, como um mecanismo do reconhecimento da 
Carta de Qualidade através da recolha das opiniões do público e com base na avaliação dos 
serviços pelo público, de modo a rever a qualidade dos nossos serviços para alcançarmos 
uma melhoria contínua. 
 

2. Contéudo do Inquérito 
IPIM efectuou um inquérito sobre o grau de satisfação a 18 serviços prestados ao público, os 
destinatários do inquérito do IPIM são o público em geral ou utilizadores dos serviços. O 
inquérito foi feito via internet, por entrevista, fax e nos principais postos de recolha. Os 
inquéritos são preenchidos voluntariamente via electrónica, além do IPIM ter publicado um 
link destinado aos utilizadores do serviço para a recolha de opiniões, tendo sido recolhidos 
cerca de 325 questionários, dos quais 322 são válidos, contribuindo para a melhoria dos 
servicos do IPIM. 
 
3. Estatística de satisfação do serviço 
Os resultados do inquérito sobre o grau de satisfação baseam-se nas seguintes categorias 
(3.1) Serviços públicos gerais、(3.2) Serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação 
e aplicação da lei、(3.3) Serviços públicos no âmbito da acção social, vide a tabela seguinte: 
 

3.1. Serviços públicos gerais Média do grau de satisfação 
Factores de 

inquérito 
Item Valor 

Média do grau de 

satisfação 

Desvio 

padrão 



Acessibilidade 

Horário dos serviços 4.38  

4.36 

0.77 

Local da prestação dos serviços 4.26 0.88 

Meios de contacto 4.44 0.76 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos serviços 4.64 

4.61 

0.60 

Grau de profissionalização 4.58 0.65 

Grau de eficiência 4.58 0.62 

Iniciativa dos serviços 4.62 0.59 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 4.51 
4.45 

0.65 

Disposição das instalações 4.38 0.72 

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 4.42 

4.43 

0.69 

Simplicidade e celeridade 4.38 0.77 

Imparcialidade 4.48 0.66 

Resultado dos 

Serviços 

prestados 

Conformidade com a finalidade de 

utilização 
4.48 0.70 

Informação dos 

serviços 

prestados 

Divulgação da informação 4.4 
4.39  

0.66 

Exactidão da informação 4.38 0.71 

Serviços 

electrónicos 

Grau de suficiência  4.36 
4.32 

0.77 

Grau de satisfação  4.27 0.84 

Carta de 

Qualidade 

Grau de suficiência  4.24 

4.25  

0.90 

Grau de satisfação dos indicadores 4.26 0.93 

Clareza dos indicadores 4.26 0.93 

Grau de satisfação do serviço global 4.36 0.70 

 

3.2. Serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei Média do grau de satisfação 
Factores de 

inquérito 
Item Valor 

Média do grau de 

satisfação 

Desvio 

padrão 

Acessibilidade 

Horário dos serviços 3.62 

3.57  

0.78 

Local da prestação dos serviços 3.52  0.72 

Meios de contacto 3.56 0.82 



Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos serviços 3.87 

3.85  

0.78 

Grau de profissionalização 3.9 0.73 

Grau de suficiência 3.78 0.74 

Iniciativa dos serviços 3.83 0.74 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 3.8 
3.78  

0.73 

Disposição das instalações 3.75  0.75 

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 3.59 

3.62  

0.76 

Simplicidade e celeridade 3.54  0.68 

Imparcialidade 3.74  0.74 

Resultado dos 

Serviços 

prestados 

Conformidade com a finalidade de 

utilização 
3.67 0.69 

Informação dos 

serviços 

prestados 

Divulgação da informação 3.59 

3.62  

0.74 

Exactidão da informação 3.64 0.72 

Serviços 

electrónicos 

Grau de suficiência  3.59 

3.54  

0.70 

Grau de satisfação  3.48 0.73 

Carta de 

Qualidade 

Grau de suficiência  3.52 

3.58  

0.69 

Grau de satisfação dos indicadores 3.63 0.64 

Clareza dos indicadores 3.59 0.66 

Grau de satisfação do serviço global 3.57 0.63 

 

3.3. Serviços públicos no âmbito da acção social Média do grau de satisfação 
Factores de 

inquérito 
Item Valor 

Média do grau de 

satisfação 

Desvio 

padrão 

Acessibilidade 

Horário dos serviços 4.6 

4.50  

0.82 

Local da prestação dos serviços 4.3 1.08 

Meios de contacto 4.6 0.82 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos serviços 4.65 

4.73  

0.75 

Grau de profissionalização 4.7 0.57 

Grau de eficiência 4.8 0.41 



Iniciativa dos serviços 4.75 0.55 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 4.6 
4.58  

0.50 

Disposição das instalações 4.55 0.60 

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 4.65 

4.62  

0.49 

Simplicidade e celeridade 4.55 0.76 

Imparcialidade 4.65 0.49 

Resultado dos 

Serviços prestados 

Conformidade com a finalidade de 

utilização 
4.35 0.93 

Informação dos 

serviços prestados 

Divulgação da informação 4.55 
4.58  

0.60 

Exactidão da informação 4.6 0.50 

Serviços 

electrónicos 

Grau de suficiência  4.5 

4.25  

0.76 

Grau de satisfação  4 1.38 

Carta de Qualidade 

Grau de suficiência  4.3 

4.27  

1.08 

Grau de satisfação dos indicadores 4.2 1.15 

Clareza dos indicadores 4.3 1.08 

Grau de satisfação do serviço global 4.35 0.88 

 

3.4. Análise e tratamento da “opinião geral” 
- Em geral, este inquérito reflecte o elevado grau de satisfação do público quanto aos 
serviços do IPIM, e foi apurada pouca percentagem (cerca de 12) apresentada pelos 
questionários recebidos com “Insatisfeito e Muito Insatisfeito”, sendo considerada de pouco 
valor; 
- Deste modo, o público apresentou opiniões preciosas durante o inquérito sobre o grau 
de satisfação, nomeadamente: opinião sobre trânsito local e de serviços, esperando que o 
processo seja mais padronizado, a informação mais clara e o pessoal mais profissional. A 
par disso, foram manifestadas opiniões o serviço inteligente e ecológico do IPIM. 
Relativamente às convenções e exposições, alguns cidadãos disseram que nas convenções e 
exposições em grande envergadura deve-se arranjar tempo suficiente para negociações;  
- A par disso, o IPIM reconheceu o insuficiente no nosso trabalho através do inquérito, 
designadamente a necessidade de aperfeiçoamento contínuo no âmbito do serviço 
electrónico e da carta de qualidade, passando a reforçar o trabalho de divulgação, para o 
público ter um conhecimento aprofundado sobre o IPIM;  
- Em função das diversas opiniões acima mencionadas, é recomendável para o IPIM 
efectuar estudos profundos para adoptar medidas de melhoramento dos mecanismos. 



 

3.5. Medidas e sugestões de aperfeiçoamento 
- O IPIM obteve reconhecimento da Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos sobre 
a Carta de Qualidade em 2008,  prosseguindo com o reforço contínuo da promoção e 
publicidade externa, a fim de reforçar o reconhecimento público da nossa Carta de 
Qualidade, facultando, aos destinatários dos serviços do IPIM, mais um canal de 
informação, melhorando o procedimento passo a passo e oportunamente. 
- Revisão constante dos objectivos da Carta de Qualidade, melhorando oportunamente a 
sua qualidade, a fim de elevar o grau de satisfação do público a esse respeito; 
- No âmbito da recolha das opiniões do Público quanto à Carta de Qualidade deste 
Instituto, o IPIM disponibiliza os serviços do inquérito online para recolha de opiniões do 
público. Dado que cada vez mais cidadãos participam nas actividades MICE, o inquérito 
será reforçado para facilitar o feedback do público. 
- Entre as três categorias de serviços, o grau de satisfação do público sobre os serviços da 
Administração Pública no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei é 
relativamente mais baixo, sendo recomendável ser aperfeiçoados em termos de 
acessibilidade, serviços eletrónicos e carta de qualidade, prestando um serviço mais 
conveniente aos cidadãos. 
- O IPIM lançou em 2017, nomeadamente, o “Sistema de marcação prévia online” e o 
Sistema funcional de avaliação online para os pedidos de fixação de residência temporária, 
bem como o serviço facilitador para o levantamento da carta de notificação da renovação de 
autorização de residência temporária no Centro de Serviços da RAEM da Areia Preta, 
reduzindo o volume de consultas no centro de atendimento ou por telephone; será estudado 
continuamente o melhoramento do serviço electrónico no próximo ano. 
- Quando à atitude de serviço, o IPIM tem exigido os funcionários a responder com 
paciência às consultas da população, para lhe permitir conhecer plenamente os 
procedimentos e formalidades de serviço, sendo melhorada continuamente a respectiva 
formação e orientação de trabalho; 
- Para a implementação da simplificação administrativa e serviços convenientes ao 
público, a Direcção dos Serviços de Economia, a Direcção dos Serviços de Finanças, a 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, o Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau e o Gabinete para os Recursos Humanos lançaram, conjuntamente, 
no dia 18 de Agosto de 2015, um “Serviço de recepção de expediente no âmbito dos 
Serviços da Secretaria para a Economia e Finanças”, de forma a proporcionar maior 
facilidade à população na entrega de documento em diferentes entidades. Em 2018, irão 
aprofundar continuamente os respectivos serviços, proporcionando à população um serviço 
de melhor qualidade; 
- O IPIM desenvolveu a “Proposta de Optimização de Obtenção de Certidões”, 



conjutamente com a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), a 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) e a Direcção dos Serviços de 
Identificação (DSI), o que poderá isentar os cidadãos de entregar pessoalmente documentos 
comprovativos de registo comercial e de registo criminal, quando do pedido dos respectivos 
serviços do IPIM. 
- O IPIM irá recolher anualmente as opiniões mediante inquéritos, e com base nas 
orientações da Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos, melhorar de forma contínua a 
qualidade dos serviços do IPIM. 
 
4. Análise da tendência dos resultados dos inquéritos do grau de satisfação 
efectuados 
4.1. Serviços públicos gerais 

Factores de 

inquérito 
Item 

Ano 2016 (ano anterior) 
Ano 2017 (corrente 

ano) Comparativa

-mente ao 

ano anterior Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Acessibilidade 

Horário dos 

serviços 
4.16  

4.05 

4.38  

4.36 +0.31 
Local da 

prestação dos 

serviços 

3.9 4.26 

Meios de contacto 4.08 4.44 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos 

serviços 
4.26 

4.15 

4.64 

4.61 +0.46 

Grau de 

profissionalização 
4.17 4.58 

Grau de eficiência 4.09 4.58 

Iniciativa dos 

serviços 
4.07 4.62 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 4.14 

4.07 

4.51 

4.45 +0.38 Disposição das 

instalações 
3.99 4.38 

Procedimento Tempo de espera 4.02 3.96 4.42 4.43 +0.47 



interno Simplicidade e 

celeridade 
3.83 4.38 

Imparcialidade 4.02 4.48 

Resultado dos 

Serviçoes 

prestados 

Conformidade 

com a finalidade 

de utilização 

4.06 4.48 +0.42 

Informação dos 

serviços prestados 

Divulgação da 

informação 
4.0 

4.04  

4.4 

4.39  +0.35 
Exactidão da 

informação 
4.08 4.38 

Serviços 

electrónicos 

Grau de 

suficiência 
3.89 

3.85  
4.36 

4.32 +0.47 
Grau de satisfação 3.93 4.27 

Carta de Qualidade 

Grau de 

suficiência  
3.92 

4.01  

4.24 

4.25  +0.24 
Grau de satisfação 

dos indicadores 
4.05 4.26 

Clareza dos 

indicadores 
4.06 4.26 

Grau de satisfação do serviço global 3.90 4.04 4.36 

 
- Sobre os serviços divididos em 8 categorias, nomeadamente a acessibilidade, serviços 
dos trabalhadores, ambiente e instalações, procedimento interno, resultados dos serviços 
prestados, informação dos serviços prestados, serviços electrónicos e a Carta de Qualidade, 
o IPIM obteve uma melhor classificação em relação ao ano 2016; 
- Entre as 8 categorias, a Carta de Qualidade registou a menor subida e a mais baixa 
classificação entre as 8 categorias, pelo que deve-se reforçar a promoção e a optimização do 
respectivo serviço; o procedimento interno e os serviços electrónicos registaram a maior 
subida; 
- Em 2017 o grau de satisfação em geral subiu para 0.32 comparativamente com o de 
2016;   
 
4.2. Serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei 

Factores de 

inquérito 
Item 

Ano 2017(ano anterior) 
Ano 2017 (corrente 

ano) 
Comparativa

mente ao 

ano anterior Valor 
Média do 

grau de 
Valor 

Média do 

grau de 



satisfação satisfação 

Acessibilidade 

Horário dos 

serviços 
3.92 

4.01  

3.62 

3.57  -0.44 
Local da 

prestação dos 

serviços 

4.02  3.52  

Meios de contacto 4.1 3.56 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos 

serviços 
4.23 

4.14  

3.87 

3.85  -0.29 
Grau de 

profissionalização 
4.15 3.9 

Grau de eficiência 4.09 3.78 

Iniciativa dos 

serviços 
4.07 3.83 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 3.82 

3.75  

3.8 

3.78  +0.03 Disposição das 

instalações 
3.67  3.75  

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 3.8 

3.92 

3.59 

3.62  -0.30 
Simplicidade e 

celeridade 
3.87  3.54  

Imparcialidade 4.08  3.74  

Resultado dos 

Services prestados 

Conformidade 

com a finalidade 

de utilização 

4.11 3.67 -0.44 

Informação dos 

serviços prestados 

Divulgação da 

informação 
3.77 

3.75 

3.59 

3.62  -0.13 
Exactidão da 

informação 
3.73 3.64 

Serviços 

electrónicos 

Grau de 

suficiência  
3.73 

3.86  
3.59 

3.54  -0.32 
Grau de satisfação  3.98 3.48 

Carta de Qualidade 

Grau de 

suficiência  
3.64 

3.74  

3.52 

3.58  -0.16 
Grau de satisfação 

dos indicadores 
3.8 3.63 



Clareza dos 

indicadores 
3.77 3.59 

Grau de satisfação do serviço global 4.01 3.57 -0.44 

 

 
- O resultado dos serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da 
lei desceu em 0.44 comparado com o ano anterior; 
- Em 2016, o grau de satisfação em geral desceu, comparado com o ano de 2016, os 
respectivos departamentos efectuaram uma reflexão no tocante aos resultado dos Services 
prestados, serviços electrónicos, procedimento interno e serviços dos trabalhadores, a fim de 
melhorar continuamente; 
- Em 2017, o grau de satisfação em geral desceu, comparado com o ano anterior, sendo 
na ordem de resultado normal a satisfatório. 
 
4.3. Serviços públicos no âmbito da acção social 

Factores de 

inquérito 
Item 

Ano 2016 (ano anterior) 
Ano 2017(corrente 

ano) Comparativa

-mente ao 

ano anterior Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Acessibilidade 

Horário dos 

serviços 
3.9 

3.70 

4.6 

4.50  +0.80 
Local da 

prestação dos 

serviços 

3.4 4.3 

Meios de contacto 3.8 4.6 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos 

serviços 
4 

3.83 

4.65 

4.73  +0.90 

Grau de 

profissionalização 
3.8 4.7 

Grau de eficiência 3.7 4.8 

Iniciativa dos 

serviços 
3.8 4.75 

Ambiente e Grau de conforto 3.8 3.65 4.6 4.58  +0.93 



instalações Disposição das 

instalações 
3.5 4.55 

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 3.7 

3.83 

4.65 

4.62  +0.79 
Simplicidade e 

celeridade 
3.8 4.55 

Imparcialidade 4 4.65 

Resultado dos 

Services prestados 

Conformidade 

com a finalidade 

de utilização 

3.7 4.35 +0.65 

Informação dos 

serviços prestados 

Divulgação da 

informação 
3.8 

3.85  

4.55 

4.58  +0.73 
Exactidão da 

informação 
3.9 4.6 

Serviços 

electrónicos 

Grau de 

suficiência  
3.3 

3.28  
4.5 

4.25  +0.97 
Grau de satisfação  3.25 4 

Carta de Qualidade 

Grau de 

suficiência  
3.7 

3.73  

4.3 

4.27  +0.54 
Grau de satisfação 

dos indicadores 
3.9 4.2 

Clareza dos 

indicadores 
3.6 4.3 

Grau de satisfação do serviço global 3.6 4.35 +0.75 

 
- Os Serviços públicos no âmbito da acção social subiram em 0.75 em comparação com 
o ano 2016;  
- Sobre os serviços em 8 categorias, nomeadamente, acessibilidade, serviços dos 
trabalhadores, ambiente e instalações, procedimento interno, resultados dos serviços 
prestados, informação dos serviços prestados, serviços electrónicos e carta de qualidade, este 
ano o IPIM obteve resultados superiores aos de 2016; 
- Os serviços dos trabalhadores, ambiente e instalações e serviços electrónicos têm um 
aumento relativamente mais alto. 


