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1. Objectivo do inquérito 

O inquérito do grau de satisfação do público é uma parte integrante do Programa da Carta de 

Qualidade da Governo da RAEM. Segundo o parecer da Comissão de Avaliação dos Serviços 

Públicos, o IPIM elaborou questionários para o inquérito do grau de satisfação do público em 

Dezembro de 2009. Conforme as disposições do Regime de Reconhecimento da Carta de 

Qualidade no âmbito da “Recolha de Opiniões dos Destinatários de Serviços”, os serviços 

públicos devem criar um mecanismo destinado à recolha de opiniões dos destinatários de 

serviços, a fim de melhor conhecer essas opiniões, concretizando o seu melhoramento 

contínuo. Nessa conformidade, no período entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2019, o 

IPIM efectuou o inquérito do grau de satisfação sobre os 22 serviços prestados ao público, o 

que constitui um mecanismo ao nível do feedback na recolha de opiniões dos cidadãos do 

Regime de Reconhecimento da Carta de Qualidade. As avaliações feitas pelos cidadãos em 

relação aos serviços prestados irão contribuir para a revisão da qualidade dos serviços e a 

concretização do objectivo de melhoramento contínuo. 

 

2. Conteúdo do inquérito 

Relativamente ao inquérito do grau de satisfação efectuado pelo IPIM sobre os 22 serviços 

prestados ao público, os destinatários são principalmente o público ou os utilizadores dos 

serviços. O inquérito foi principalmente efectuado através da internet, entrevista, fax e postos 

de recolha. Quanto ao preenchimento online de questionários, para além do preenchimento 

voluntário, o IPIM também tem enviado, por correio electrónico, o link dos questionários aos 

utilizadores dos serviços para a recolha de opiniões. Durante o período de recolha, foram 

recolhidos 251 questionários, os quais contribuirão para o melhoramento dos serviços 

prestados pelo IPIM. 

 

3. Estatísticas em relação à satisfação dos serviços 

Os resultados das estatísticas do inquérito do grau de satisfação dos serviços prestados basear-

se-ão 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. Para mais detalhes, vide as tabelas seguintes: 

 

3.1. Serviços públicos gerais 

 



Média do grau de satisfação 

Factores de 

inquérito 
Itens Valor 

Média do grau de 

satisfação 

Desvio 

padrão 

Acessibilidade 

Horário dos serviços 4,20  

4,16 

0,76 

Local da prestação dos serviços 4,14 0,78 

Meios de contacto 4,14 0,86 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos serviços 4,25 

4,25 

0,84 

Grau de profissionalização 4,22 0,93 

Eficiência dos serviços 4,27 0,78 

Iniciativa  4,27 0,85 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 4,15 
4,11  

0,83 

Disposição das instalações 4,07 0,87 

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 4,19 

4,17  

0,68 

Simplicidade e celeridade 4,14 0,75 

Imparcialidade 4,19 0,84 

Resultado dos 

serviços 

prestados 

Conformidade com a finalidade de 

utilização 
4,08 0,84 

Informações 

dos serviços 

prestados 

Divulgação da informação 4,14 

4,17 

0,86 

Exactidão da informação 4,19 0,71 

Serviços 

electrónicos 

Grau de suficiência  3,95 

3,93 

0,94 

Grau de satisfação  3,91 1,01 

Carta de 

qualidade 

Grau de suficiência  4,16 

4,15  

0,82 

Grau de satisfação dos indicadores 4,17 0,83 

Clareza dos indicadores 4,13 0,81 

Grau de satisfação do serviço global 4,19 0,89 

 

3.2. Serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei 

 

Média do grau de satisfação 



Factores de 

inquérito 
Itens Valor 

Média do grau de 

satisfação 

Desvio 

padrão 

Acessibilidade 

Horário dos serviços 4,03 

4,03  

0,76 

Local da prestação dos serviços 4,02 0,75 

Meios de contacto 4,05 0,78 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos serviços 4,16 

4,12 

0,71 

Grau de profissionalização 4,10 0,72 

Eficiência dos serviços 4,09 0,74 

Iniciativa 4,14 0,69 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 4,08 
4,05 

0,79 

Disposição das instalações 4,01 0,81 

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 4,01 

3,97 

0,75 

Simplicidade e celeridade 3,86 0,82 

Imparcialidade 4,04  0,74 

Resultado dos 

serviços 

prestados 

Conformidade com a finalidade de 

utilização 
4,01 0,73 

Informações dos 

serviços 

prestados 

Divulgação da informação 3,89 

3,92 

0,82 

Exactidão da informação 3,94 0,82 

Serviços 

electrónicos 

Grau de suficiência  3,77 

3,67 

0,96 

Grau de satisfação  3,56 0,90 

Carta de 

qualidade 

Grau de suficiência  3,89 

3,85  

0,62 

Grau de satisfação dos indicadores 3,88 0,66 

Clareza dos indicadores 3,79 0,71 

Grau de satisfação do serviço global 3,86 0,66 

 

3.3. Serviços públicos no âmbito da acção social 

 

Média do grau de satisfação 

Factores de 

inquérito 
Itens Valor 

Média do grau de 

satisfação 

Desvio 

padrão 



Acessibilidade 

Horário dos serviços 3,91 

3,88  

1,14 

Local da prestação dos serviços 3,82 0,98 

Meios de contacto 3,91 1,14 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos serviços 4,00 

3,87  

1,34 

Grau de profissionalização 4,00 1,34 

Eficiência dos serviços 3,64 1,43 

Iniciativa 3,82 1,33 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 4,09 
4,05  

0,70 

Disposição das instalações 4,00 0,63 

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 3,91 

3,73  

0,83 

Simplicidade e celeridade 3,36 1,03 

Imparcialidade 3,91 0,83 

Resultado dos 

serviços prestados 

Conformidade com a finalidade de 

utilização 
3,82 0,75 

Informações dos 

serviços prestados 

Divulgação da informação 4,00 

3,91  

0,63 

Exactidão da informação 3,82 1,08 

Serviços 

electrónicos 

Grau de suficiência  3,91 

3,86  

0,83 

Grau de satisfação  3,80 0,92 

Carta de qualidade 

Grau de suficiência  4,09 

3,94 

0,94 

Grau de satisfação dos indicadores 3,91 0,83 

Clareza dos indicadores 3,82 0,60 

Grau de satisfação do serviço global 4,00 0,63 

 

3.4. Análise e tratamento das “opiniões gerais” 

- Em termos gerais, dos resultados obtidos através do presente inquérito, observa-se que os 

cidadãos estão satisfeitos com os serviços prestados pelo IPIM. As pessoas que deram a 

avaliação de “Muito Insatisfeito” e “Insatisfeito” representaram uma percentagem baixa 

(cerca de 4) no total dos questionários recolhidos. Dentre dos factores, o factor que obteve 

relativamente mais as avaliações de “Muito Insatisfeito” e “Insatisfeito” é “Serviços 

electrónicos”, sendo no total de 1 questionário de “Muito Insatisfeito” e 23 de 

“Insatisfeito”; 

- Contudo, no presente inquérito do grau de satisfação, os cidadãos apresentaram opiniões 

preciosas, por exemplo: desejaram ter um procedimento mais reduzido e padronizado, 



prestar mais informações claras nas línguas inglesa e portuguesa, reforçar a 

profissionalização dos trabalhadores e a transição dos trabalhos. Por outro lado, os 

cidadãos também apresentaram as opiniões no âmbito da electronização dos serviços 

prestados pelo IPIM, referindo que deve apoiar, tanto quanto possível, as Pequenas e 

Médias Empresas no fomento da promoção do comércio electrónico, acrescentar o 

serviço da marcação prévia e o pagamento electrónico; no âmbito das convenções e 

exposições, há cidadãos que desejaram que o erário público destinado à organização de 

exposições seja eficazmente aproveitado e há outros que sugeriram que sejam notificados 

em relação à conformidade dos requisitos do apoio financeiro para a participação de 

exposições (por exemplo, a aceitação de candidatura com antecipação de mais de 6 meses 

para ter conhecimento do resultado o mais cedo possível), no sentido de preparar o 

orçamento com antecipação; há cidadãos que sugeriram que a incentivação da construção 

em Macau por parte dos talentos de instituições científicas de alto nível necessárias para 

o desenvolvimento no Interior da China, com vista a desenvolver a especificidade 

geográfica e política de Macau e promover o desenvolvimento económico e social de 

Macau e do Interior da China; 

- Além disso, o IPIM observou a insuficiência dos trabalhos mediante o inquérito, 

incluindo o aperfeiçoamento contínuo no âmbito dos serviços electrónicos e pretende 

fazer com que os cidadãos tenham o conhecimento mais aprofundado sobre os serviços 

prestados pelo IPIM mediante o reforço nos seus trabalhos de divulgação;  

- Relativamente às opiniões acima mencionadas, o IPIM continuará a proceder aos estudos 

e investigações profundos e irá adoptar medidas de melhoramento correspondentes. 

 

3.5. Medidas e sugestões para melhoramento 

- A carta de qualidade do IPIM obteve o reconhecimento da Comissão de Avaliação dos 

Serviços Públicos em 2008. No futuro, o IPIM continuará a rever os indicadores da carta 

de qualidade e optimizar oportunamente a qualidade dos indicadores, elevando, deste 

modo, o grau de satisfação dos cidadãos; 

- O IPIM irá disponibilizar mais vias de informações para os destinatários dos serviços, 

aumentar oportunamente a sua concentração e reforçar o conhecimento do público sobre 

as informações dos serviços prestados pelo IPIM; 

- Com a publicação e a entrada em vigor da Lei n.º 15/2018 (Revogação do regime jurídico 

do exercício da actividade offshore), foram cessados os pedidos de autorização do 

exercício da actividade offshore (um item da carta de qualidade). No entanto, a referida 

lei irá não só manter os serviços de consultoria e de certificação, como também encorajar 

as instituições offshore para que alterem a firma ou alarguem o objecto social após a 

caducidade das autorizações, continuando, assim, a exercer e desenvolver as suas 

actividades em Macau; 



- Em 2019, o IPIM optimizou o “Plano de Incentivos para a Promoção do Comércio 

Electrónico”, fazendo integrar as “Medidas de Incentivo para a Promoção do Comércio 

Electrónico (Utilização de Plataformas B2C)”, como um sub-item, no “Plano de 

Incentivos para a Promoção do Comércio Electrónico”. Além disso, para que os 

destinatários dos serviços conhecessem facilmente o objecto dos respectivos serviços, o 

IPIM ajustou a denominação do “Workshop para requerimentos” para “Plano de 

incentivo para organização de seminários sobre a exploração de mercado para as 

empresas”; 

- Para articular com as ideias governativas no âmbito da simplificação administrativa e 

serviços convenientes ao público, da promoção do governo electrónico e da atracção de 

talentos, bem como optimizar gradualmente os procedimentos de apreciação dos pedidos 

de fixação de residência temporária, o IPIM, em Janeiro de 2019, lançou o “Sistema 

Online para a Entrega de Documentos”, com objectivo de facilitar aos requerentes o 

preenchimento e entrega online dos documentos necessários antes da entrega dos pedidos 

de fixação de residência temporária; 

- Por outro lado, o IPIM tem regularmente publicado os dados estatísticos relativo aos 

pedidos de fixação de residência temporária, no sentido de aumentar a transparência das 

informações; 

- No âmbito da recolha de opiniões do público relativas à carta de qualidade do IPIM, o 

IPIM, actualmente, disponibiliza a via de preenchimento online de questionários do 

“Inquérito do Grau de Satisfação” para a recolha de opiniões do público. Dado ao 

aumento gradual da participação dos cidadãos nas actividades de convenções e 

exposições, o IPIM envidará mais esforços no inquérito do grau de satisfação dos 

interessados, facilitando ao público a dar o seu feedback; 

- Dentre as três categorias de serviços, o grau de satisfação do público sobre os serviços 

públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei é relativamente baixo, 

desta forma, o IPIM irá reforçar a optimização de “Serviços electrónicos”, “Serviços dos 

trabalhadores” e “Procedimentos internos”, de modo a prestar serviços mais 

convenientes aos cidadãos. No próximo ano, continuar-se-á os estudos de optimização 

dos referidos serviços; 

- Para articular com o planeamento dos trabalhos relativos à simplificação administrativa 

e serviços convenientes ao público definido pelo Secretário para a Economia e Finanças, 

a Direcção dos Serviços de Economia, a Direcção dos Serviços de Finanças, a Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais e o Instituto de Promoção do Comércio e do 

Investimento de Macau, em 18 de Agosto de 2015, lançaram, em conjunto, o “Serviço 

de recepção de expediente inter-serviços no âmbito da Secretaria para a Economia e 

Finanças” e desenvolveram uma série de acções de publicidade. Em 2020, continuar-se-

ão a impulsionar os respectivos serviços, de modo a proporcionar um serviço de melhor 



qualidade à população; 

- O IPIM continuará a recolher anualmente opiniões através de questionários e aperfeiçoar 

a qualidade dos serviços prestados pelo IPIM em conformidade com as orientações 

definidas pela Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos. 

 

4. Análise da tendência dos resultados dos inquéritos do grau de satisfação 

4.1. Serviços públicos gerais 

 

Factores de 

inquérito 
Itens 

Ano 2018 (ano anterior)  
Ano 2019 (corrente 

ano) Comparação 

com o ano 

anterior Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Acessibilidade 

Horário dos 

serviços 
4,22  

4,18  

4,20  

4,16 -0,02 
Local da 

prestação dos 

serviços 

4,04 4,14 

Meios de contacto 4,28 4,14 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos 

serviços 
4,35 

4,30  

4,25 

4,25 -0,05 

Grau de 

profissionalização 
4,28 4,22 

Eficiência dos 

serviços 
4,3 4,27 

Iniciativa  4,25 4,27 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 4,17 

4,12  

4,15 

4,11 -0,01 Disposição das 

instalações 
4,07 4,07 

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 4,17 

4,12  

4,19 

4,17 +0,05 
Simplicidade e 

celeridade 
4,13 4,14 

Imparcialidade 4,07 4,19 

Resultado dos 

serviços prestados 

Conformidade 

com a finalidade 
4,08 4,19 +0,11 



de utilização 

Informações dos 

serviços prestados 

Divulgação da 

informação 
4,01 

4,07  

4,14 

4,17  +0,10 
Exactidão da 

informação 
4,12 4,19 

Serviços 

electrónicos 

Grau de 

suficiência 
3,92 

3,99  
3,95 

3,93 -0,06 

Grau de satisfação 4,06 3,91 

Carta de qualidade 

Grau de 

suficiência  
3,94 

4,05  

4,16 

4,15  -0,20 
Grau de satisfação 

dos indicadores 
4,1 4,17 

Clareza dos 

indicadores 
4,12 4,13 

Grau de satisfação do serviço global 4,16 4,19 +0,03 

 

- Houve uma descida ligeira no grau de satisfação referente aos 4 factores do inquérito de 

2019 quando comparado com o ano de 2018, sendo estes factores os de “Acessibilidade”, 

“Serviços dos trabalhadores”, “Ambiente e instalações” e “Serviços electrónicos”, de 

2019. Contudo, sugere-se que aumente, oportuno e ordenadamente, a concentração na 

formação de talentos, na melhoria das instalações e nos trabalhos de electronização, de 

forma a aperfeiçoar os serviços prestados pelo IPIM; 

- Houve uma subida no grau de satisfação de 2019 referente aos 4 factores do inquérito de 

2019 quando comparado com o ano de 2018, sendo estes factores os de “Procedimento 

interno”, “Resultados dos serviços prestados”, “Informações dos serviços prestados” e 

“Carta de qualidade”; 

- Houve uma descida contínua nos últimos dois anos no grau de satisfação referente aos 4 

factores do inquérito, sendo estes factores os de “Acessibilidade”, “Serviços dos 

trabalhadores”, “Ambiente e instalações” e “Serviços electrónicos”, o que implica que o 

IPIM necessita de reforçar a publicidade e optimização dos serviços prestados; 

- Dentre os 8 factores, o factor de “Serviços electrónicos” obteve o valor mais baixo e o de 

“Serviços dos trabalhadores” obteve o valor mais alto; 

- O grau de satisfação do serviço global de 2019 é de 4.19 valores, registando uma subida 

de 0.03 em relação ao de 2018. O mesmo manteve em “Satisfeito” e “Muito satisfeito”. 

 

4.2. Serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei 

 



Factores de 

inquérito 
Itens 

Ano 2018 (ano 

anterior )  

Ano 2019 (corrente 

ano) Comparação 

com o ano 

anterior Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Acessibilidade 

Horário dos 

serviços 
3,83 

3,78  

4,03 

4,03  +0,25 
Local da 

prestação dos 

serviços 

3,73  4,02  

Meios de contacto 3,77 4,05 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos 

serviços 
3,96 

3,88  

4,16 

4,12  +0,24 

Grau de 

profissionalização 
3,86 4,10 

Eficiência dos 

serviços 
3,86 4,09 

Iniciativa  3,83 4,14 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 3,83 

3,83  

4,08 

4,05  +0,22 Disposição das 

instalações 
3,83  4,01  

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 3,71 

3,63  

4,01 

3,97  +0,34 
Simplicidade e 

celeridade 
3,53  3,86  

Imparcialidade 3,65  4,04 

Resultado dos 

serviços prestados 

Conformidade 

com a finalidade 

de utilização 

3,62 4,01 -0,39 

Informações dos 

serviços prestados 

Divulgação da 

informação 
3,47 

3,48  

3,89 

3,92  -0,44 
Exactidão da 

informação 
3,48 3,94 

Serviços 

electrónicos 

Grau de 

suficiência  
3,44 

3,42  
3,77 

3,67  -0,25 

Grau de satisfação  3,4 3,56 

Carta de qualidade Grau de 3,47 3,49  3,89 3,85  -0,36 



suficiência  

Grau de satisfação 

dos indicadores 
3,47 3,88 

Clareza dos 

indicadores 
3,53 3,79 

Grau de satisfação do serviço global 3,64 3,86 +0,22 

 

- Houve uma subida no grau de satisfação referente aos 8 factores do inquérito dos serviços 

públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei em relação ao ano anterior; 

- Dentre os 8 factores, o factor “Serviços dos trabalhadores” obteve o valor mais alto de 4,05 

e o factor “Informações dos serviços prestados” obteve uma subida mais significativa 

(+0,44); 

- Dentre os 8 factores, o factor “Serviços electrónicos” obteve o valor mais baixo, mas o 

mesmo subiu 0,25 em relação ao de 2018; 

- O valor obtido nos serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da 

lei é o mais baixo dentre as 3 categorias de serviços. Todavia, a subida de valor em 2019 é 

a mais significativa dentre as 3 categorias de serviços; 

- O grau de satisfação do serviço global de 2019 é de 3,86, registando uma subida de 0,22 

em relação ao de 2018. O grau de satisfação é considerado “Normal” a “Satisfeito”. 

 

4.3. Serviços públicos no âmbito da acção social 

 

Factores de 

inquérito 
Itens 

Ano 2018 (ano 

anterior ) 

Ano 2019 (corrente 

ano)  Comparação 

com o ano 

anterior Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Valor 

Média do 

grau de 

satisfação 

Acessibilidade 

Horário dos 

serviços 
3,91 

3,95  

3,91 

3,88 -0,07 
Local da 

prestação dos 

serviços 

3,91 3,82 

Meios de contacto 4,02 3,91 

Serviços dos 

trabalhadores 

Atitude dos 

serviços 
3,93 

3,90  

4,00 

3,87 -0,03 
Grau de 

profissionalização 
3,91 4,00 



Eficiência dos 

serviços 
3,88 3,64 

Iniciativa  3,88 3,82 

Ambiente e 

instalações 

Grau de conforto 3,72 

3,69  

4,09 

4,05 -0,36 Disposição das 

instalações 
3,65 4,00 

Procedimento 

interno 

Tempo de espera 3,86 

3,81  

3,91 

3,73 -0,08 
Simplicidade e 

celeridade 
3,77 3,36 

Imparcialidade 3,79 3,91 

Resultado dos 

servicos prestados 

Conformidade 

com a finalidade 

de utilização 

3,98 3,82 -0,16 

Informações dos 

serviços prestados 

Divulgação da 

informação 
3,93 

3,96  

4,00 

3,91 -0,05 
Exactidão da 

informação 
3,98 3,82 

Serviços 

electrónicos 

Grau de 

suficiência  
3,4 

3,42  
3,91 

3,86  -0,44 

Grau de satisfação  3,44 3,80 

Carta de qualidade 

Grau de 

suficiência  
3,63 

3,68  

4,09 

3,94 -0,26 
Grau de satisfação 

dos indicadores 
3,71 3,91 

Clareza dos 

indicadores 
3,69 3,82 

Grau de satisfação do serviço global 3,93 4,00 -0,07 

 

- Houve uma descida no grau de satisfação referente aos 5 factores do inquérito de 2019 

quando comparado com o ano de 2018, sendo estes factores os de “Acessibilidade”, 

“Serviços dos trabalhadores”, “Procedimento interno”, “Resultado dos serviços 

prestados” e “Informações dos serviços prestados”. O factor “Procedimento interno” 

obteve o valor mais baixo (3,73) dentre os 8 factores. A referida descida no grau de 

satisfação é ligeira, mas sugere-se que se disponibilize mais vias de informações aos 

destinatários dos serviços e optimize os procedimentos administrativos dos serviços 



prestados pelo IPIM; 

- Houve uma subida no grau de satisfação referente aos 3 factores do inquérito de 2019 

quando comparado com o ano de 2018, sendo estes factores os de “Ambiente e 

instalações”, “Serviços electrónicos” e “Carta de qualidade”; 

- Dentre os 8 factores, o factor “Ambiente e instalações” obteve o valor mais alto (4,05) e 

o factor “Serviços electrónicos” teve a subida mais significante dentre os 8 factores 

(+0,44); 

- O grau de satisfação do serviço global de 2019 é de 4,00, registando uma subida de 0,07 

em relação ao do ano de 2018. O grau de satisfação é considerado “Satisfeito”; 

 

5. Conclusão 

Em 2019, foram recolhidos no total de 251 questionários. Resumindo o resultado do 

presente inquérito, o grau de satisfação em geral dos inquiridos em relação aos serviços 

prestados pelo IPIM permanece no “Normal” a “Muito Satisfeito”, e “Muito Insatisfeito” 

e “Insatisfeito” registaram 1,6% (4 questionários). Em comparação com o ano 2018, o 

valor médio dos 3 serviços públicos houve uma subida no ano de 2019. O resultado do 

grau de satisfação em geral é o seguinte: 

 

Serviços públicos gerais 4,19 

Serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei 3,86 

Serviços públicos no âmbito da acção social 4,00 

 

O número de questionários em 2019 diminuiu 46 questionários em comparação com o 

ano 2018, por isso, o IPIM continuará a aperfeiçoar as formas de recolha de opiniões do 

público e dos comerciantes de acordo com o mecanismo de recolha de opiniões dos 

destinatários dos serviços, de modo a aumentar a representatividade da análise de dados. 

Cada questionário é uma referência importante para o melhoramento contínuo da 

qualidade dos serviços. As subunidades do IPIM irão considerar, com toda a atenção, as 

opiniões dos inquiridos e tomar medidas para melhorar a qualidade dos serviços. Ao 

mesmo tempo, com base nas orientações definidas pela Comissão de Avaliação dos 

Serviços Públicos, será melhorada de forma contínua a qualidade dos serviços do IPIM. 


