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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 2020, 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 175 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 

Serviços dos 

trabalhadores 

Iniciativa dos serviços  4.44 

4.42 

0.82 

Grau de profissionalização 4.43 0.77 

Aparência 4.26 1.10 

Atitude dos serviços 4.54 0.64 

Ambiente  
Acessibilidade 4.22 

4.25  
1.27 

Grau de conforto do ambiente  4.28 1.23 

Instalações 

complementar

es 

Equipamentos 4.02 

4.16 

1.24 

Instruções claras 4.20 1.23 

Instalações complementares 

gerais 
4.06 1.25 

Instalações de apoio 4.17 1.22 

Segurança do estabelecimento 4.37 1.20 

Formalidades 

do 

procedimento  

Fluidez do processo 4.36 

4.32 

1.01 

Grau de eficiência 4.31 1.02 

Resultado dos serviços prestados  429 1.01 

Imparcialidade 4.33 0.99 

Informações 

dos serviços 

prestados 

Grau de suficiência 4.20 

4.28 

1.10 

Facilidades das informações 

obtidas 
4.35 1.08 

Exactidão das informações 

obtidas 
4.27 1.06 

Utilidades das informações 

obtidas 
4.24 1.10 

Sigilo das informações 4.35 1.08 

Garantias dos 

serviços 

Generalização da Carta de 

Qualidade 
4.07 

3.90 

1.27 

Clareza dos indicadores da Carta 

de Qualidade 
3.84 1.56 

Grau de satisfação dos 

indicadores da Carta de 

Qualidade 

3.87 1.55 



 Meios para a apresentação 

de opiniões 
3.80 1.59 

Serviços 

electrónicos 

Adequabilidade dos serviços 

electrónicos 
4.15 

4.15 

1.13 

Acessibilidade aos serviços 

electrónicos 
4.29 1.10 

Segurança dos serviços 

electrónicos 
4.18 1.25 

Suficiência dos serviços 

electrónicos 
4.04 1.30 

Suficiência dos meios de 

comunicação dos serviços 

electrónicos 

4.11 1.24 

Informação do 

desempenho 

Suficiência 4.20 

4.12 

1.22 

Meios para a divulgação de 

informações 
4.04 1.23 

Integração dos 

serviços 

Melhoramento do processo 

interdepartamental/ Serviço de 

balcão único 

4.13 4.13 1.36 

Serviço global 
Grau de satisfação do serviço 

global 
4.28 4.28 0.98 

 

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 

Serviços dos 

trabalhadores 

Iniciativa dos serviços  4.13 

4.23 

0.82 

Grau de profissionalização 4.22 0.76 

Aparência 4.32 0.68 

Atitude dos serviços 4.24 0.69 

Ambiente  
Acessibilidade 3.95 

4.07 
0.78 

Grau de conforto do ambiente  4.20 0.77 

Instalações 

complementar

es 

Equipamentos 3.97 

4.02 

0.78 

Instruções claras 3.94 0.80 

Instalações complementares 3.99 0.85 



gerais 

Instalações de apoio 3.98 0.88 

Segurança do estabelecimento 4.20 0.79 

Formalidades 

do 

procedimento  

Fluidez do processo 4.08 

4.04 

0.82 

Grau de eficiência 3.99 0.93 

Resultado dos serviços prestados  3.97 0.83 

Imparcialidade 4.11 0.87 

Informações 

dos serviços 

prestados 

Grau de suficiência 3.83 

3.99 

0.88 

Facilidades das informações 

obtidas 
3.92 0.81 

Exactidão das informações 

obtidas 
4.05 0.74 

Utilidades das informações 

obtidas 
4.03 0.82 

Sigilo das informações 4.10 0.90 

Garantias dos 

serviços 

Generalização da Carta de 

Qualidade 
3.93 

2.99 

1.00 

Clareza dos indicadores da Carta 

de Qualidade 
2.71 2.03 

Grau de satisfação dos 

indicadores da Carta de 

Qualidade 

2.61 2.04 

 Meios para a apresentação 

de opiniões 
2.70 2.02 

Serviços 

electrónicos 

Adequabilidade dos serviços 

electrónicos 
3.91 

3.82 

0.87 

Acessibilidade aos serviços 

electrónicos 
3.79 0.85 

Segurança dos serviços 

electrónicos 
3.99 0.91 

Suficiência dos serviços 

electrónicos 
3.67 0.88 

Suficiência dos meios de 

comunicação dos serviços 

electrónicos 

3.73 0.97 

Informação do 

desempenho 

Suficiência 3.68 
3.73 

0.90 

Meios para a divulgação de 3.77 0.81 



informações 

Integração dos 

serviços 

Melhoramento do processo 

interdepartamental/ Serviço de 

balcão único 

3.69 3.69 0.96 

Serviço global 
Grau de satisfação do serviço 

global 
3.88 3.88 0.81 

 

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 

Serviços dos 

trabalhadores 

Iniciativa dos serviços  4.00 

4.06 

1.26 

Grau de profissionalização 4.00 1.26 

Aparência 3.94 1.24 

Atitude dos serviços 4.31 0.60 

Ambiente  
Acessibilidade 3.63 

3.66 
1.31 

Grau de conforto do ambiente  3.69 1.35 

Instalações 

complementar

es 

Equipamentos 3.50 

3.74 

1.32 

Instruções claras 3.81 1.28 

Instalações complementares 

gerais 
3.56 1.26 

Instalações de apoio 3.69 1.30 

Segurança do estabelecimento 4.13 1.20 

Formalidades 

do 

procedimento  

Fluidez do processo 3.63 

3.78 

1.31 

Grau de eficiência 3.81 1.05 

Resultado dos serviços prestados  3.81 1.22 

Imparcialidade 3.88 1.26 

Informações 

dos serviços 

prestados 

Grau de suficiência 3.88 

3.83 

1.15 

Facilidades das informações 

obtidas 
3.81 1.22 

Exactidão das informações 

obtidas 
3.75 1.39 

Utilidades das informações 

obtidas 
3.81 1.28 

Sigilo das informações 3.88 1.26 



Garantias dos 

serviços 

Generalização da Carta de 

Qualidade 
3.63 

3.63 

1.26 

Clareza dos indicadores da Carta 

de Qualidade 
3.75 1.24 

Grau de satisfação dos 

indicadores da Carta de 

Qualidade 

3.63 1.26 

 Meios para a apresentação 

de opiniões 
3.50 1.37 

Serviços 

electrónicos 

Adequabilidade dos serviços 

electrónicos 
3.56 

3.59 

1.09 

Acessibilidade aos serviços 

electrónicos 
3.63 1.15 

Segurança dos serviços 

electrónicos 
3.50 1.26 

Suficiência dos serviços 

electrónicos 
3.56 1.09 

Suficiência dos meios de 

comunicação dos serviços 

electrónicos 

3.69 1.08 

Informação do 

desempenho 

Suficiência 3.94 

3.94 

1.00 

Meios para a divulgação de 

informações 
3.94 1.00 

Integração dos 

serviços 

Melhoramento do processo 

interdepartamental/ Serviço de 

balcão único 

3.53 3.53 1.73 

Serviço global 
Grau de satisfação do serviço 

global 
3.87 3.87 1.25 

 

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. O inquérito inclui três 

partes: Serviços públicos gerais, Serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação 

e aplicação da lei e Serviços públicos no âmbito da acção social, as pontuações médias 

da satisfação geral com o serviço são 4.28, 3.88 e 3.87. 

 

- Os “Serviços públicos gerais” referem-se o “Pedido de informações sobre o Serviço 

“One-Stop” para o investimento em Macau”, “Serviço de notariado para estabelecimento 



e registo de empresas”, “Processamento do pedido do investidor para a procura de 

parceria”, “Serviço personalizado de apoio na implementação de projectos de 

investimento em Macau”, “Serviço “One-Stop” para Licitação e Apoio em Macau de 

Convenções e Exposições”, “Informações sobre feiras e exposições locais, regionais e 

estrangeiras”, “Pedidos de inscrição nas actividades de convenções e exposições e 

económicas comerciais sob a organização do IPIM”, “Serviços do IPIM aos utentes 

inscritos”, “Pedido de utilização temporária de espaços de escritório do IPIM”, “Pedido 

de utilização da salas de reuniões multifuncionais do IPIM”, “Plano de Incentivo para 

Organização de Seminários sobre a Exploração de Mercado para as Empresas”, “Serviços 

de informação sobre o comércio e a legislação da China”, “Pedido de informações no 

Centro de Informação” e “Serviço de Registo do Directório Comercial de Macau”. Dos 

quais os “Serviços dos trabalhadores” obtiveram o valor mais alto (4.42) e as “Garantias 

dos serviços” obtiveram o valor mais baixo (3.90), especialmente no que diz respeito aos 

“Meios para a apresentação de opiniões”, é necessário optimizar. 

 

- Os “Serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei” referem-

se “Licenciamento dos serviços offshore (não financeiras)” e “Pedidos de fixação de 

residência por investimento”. Dos quais os “Serviços dos trabalhadores” obtiveram o 

valor mais alto (4.23), os cidadãos estão mais satisfeitos com o indicador “Aparência” e 

as “Garantias dos serviços” obtiveram o valor mais baixo (2.99), especialmente no que 

diz respeito aos “Grau de satisfação dos indicadores da Carta de Qualidade”, é necessário 

optimizar. 

 

- Os “Serviços públicos no âmbito da acção social” referem-se “Participação em feiras de 

exposição e venda em Macau ou fora de Macau, que não sejam organizadas pelo IPIM”, 

“Incentivos financeiros relativos a materiais promocionais para participação em 

actividades comerciais e económicas”, “Plano de Incentivos para a Promoção do 

Comércio Electrónico”, “Plano de Apoio Financeiro para Convenções e Exposições”, 

“Programa de Apoio para a Formação de Profissionais na Á rea de Convenções e 

Exposições” e “Plano de Apoio às Feiras Comerciais e de Turismo de Negócios”. Dos 

quais os “Serviços dos trabalhadores” obtiveram o valor mais alto (4.06), os cidadãos 

estão mais satisfeitos com o indicador “Atitude dos serviços” e a “Integração dos 

serviços” obtiveram o valor mais baixo (3.53), especialmente no que diz respeito ao 

“Melhoramento do processo interdepartamental/ Serviço de balcão único”, é necessário 

optimizar.  

 

- No presente inquérito do grau de satisfação, os cidadãos apresentaram opiniões preciosas, 

por exemplo: espera que o IPIM venha a realizar mais exposições nas cidades de primeira 



linha do Interior da China, tais como a Semana de Macau, e espera que o regime de 

candidatura seja mais aberto e transparente, aumentem os canais de publicação de 

informação, reduze o tempo de apreciação e estende o tempo de entrega dos documentos, 

entre outros. 

 

- 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 

- De acordo com os resultados da análise acima, 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 e reforçando os 

diversos procedimentos de serviço do governo eletrónico; 

 

- 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 Novembro e Dezembro de 2020, o IPIM ajustou 6 itens de serviço, nomeadamente a 

eliminação do “Pedido de utilização temporária de espaços de escritório do IPIM” (com 

efeitos a partir de 18 de Novembro de 2020), do “Plano de Incentivo para Organização 

de Seminários sobre a Exploração de Mercado para as Empresas” (com efeitos a partir 

de 13 de Novembro de 2020), do “Licenciamento das instruções de serviços offshore 

(não financeiros)” (com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2020), a alteração do nome 

“Apoio financeiro de feira” para “Participação em feiras de exposição e venda em Macau 



ou fora de Macau, que não sejam organizadas pelo IPIM” (com efeitos a partir de 25 de 

Novembro de 2020), do nome “Apoios financeiros relativos a materiais impressos e 

promocionais das empresas para participação em actividades comerciais e económicas” 

para “Incentivos financeiros relativos a materiais promocionais para participação em 

actividades comerciais e económicas” (com efeitos a partir de 25 de Novembro de 2020), 

“Plano de Estímulo ao Turismo de Negócios” para “Plano de Apoio às Feiras Comerciais 

e de Turismo de Negócios” (com efeitos a partir de 25 de Novembro de 2020). 

 

- A fim de actuar o impacto da epidemia, o IPIM criou mais serviços por multicanais, 

enquanto continua a manter contactos estreitos com as entidades organizadoras dos 

eventos, prestando-lhes apoio adequado. Continua a adoptar medidas adequadas de 

prevenção de epidemias, tendo em conta as orientações emitidas pelos Serviços de Saúde. 

 

- Continua a recolher regularmente a lista das actividades de convenções e exposições 

afectadas pela epidemia no corrente ano junto dos prestadores de espaços para 

convenções e exposições. Para as convenções e exposições adiadas devido à epidemia, 

irá continuar a manter contactos estreitos com as entidades organizadoras dos eventos e 

dar seguimento através do Serviço “One-Stop” para Licitação e Apoio em Macau de 

Convenções e Exposições, sendo ainda criada uma linha aberta para consulta de 

convenções e exposições, de modo a prestar apoio adequado às entidades organizadoras. 

 

- Continuar a acompanhar as empresas através de contactos pró-activos, realizar reuniões 

on-line com investidores estrangeiros que não possam deslocar-se pessoalmente a Macau 

devido à situação epidémica para conhecer as suas dificuldades em exploração comercial, 

responder às consultas sobre investimento e ajudar a facilitar os pedidos de licenciamento 

afectados pela epidemia, assim como as formalidades administrativas relativas às 

providências para trabalhadores não residentes e a outros investimentos em Macau, bem 

como prestando as informações sobre as medidas de apoio do Governo da RAEM às 

empresas. 

 

- Tem vindo a prestar ao pessoal os cursos de formação sobre cortesia e técnicas no 

atendimento ao público, e vai organizar, em tempo oportuno, uma formação 

aprofundada, para que o pessoal possa dominar bem as técnicas de atendimento, elevando 

a sua qualidade profissional. 

 

- O IPIM continuará a recolher anualmente as opiniões e sugestões através de questionário, 

bem como a optimizar e melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados, de 

acordo com as orientações definidas pela Comissão de Avaliação dos Serviços Públicos. 



 

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

Devido ao ajustamento dos indicadores constantes do questionário em 2020, não foi 

possível fazer uma comparação directa com os conteúdos do relatório de 2019, pelo que, 

desta vez, comparamos apenas as pontuações gerais de satisfação com os “Serviços públicos 

gerais”, o “Serviços públicos no âmbito da fiscalização, aprovação e aplicação da lei” e 

“Serviços públicos no âmbito da acção social”. Em comparação com 2019, o grau de 

satisfação com os “Serviços públicos gerais ” e os “Serviços públicos no âmbito da 

fiscalização, aprovação e aplicação da lei” aumentou, enquanto o grau de satisfação com os 

“Serviços públicos no âmbito da acção social” diminuiu. Veja a tabela a seguir: 

 

 2019 2020 (corrente ano) 
Comparação com o 

ano anterior 

Serviços públicos gerais 4.19 4.28 +2.1% 

Serviços públicos no âmbito da 

fiscalização, aprovação e 

aplicação da lei 

3.86 3.88 +0.5% 

Serviços públicos no âmbito da 

acção social 
4.00 3.87 -3.3% 

 

No que diz respeito aos “Serviços públicos no âmbito da acção social”, os cidadãos 

manifestaram opiniões sobre o ritmo de aprovação dos pedidos no âmbito do “Plano de 

Incentivos para a Promoção do Comércio Electrónico” e sobre os canais de informação dos 

serviços. Na verdade, em 2020, o IPIM optimizou o processo critério de apreciação e 

aprovação dos pedidos no âmbito do “Plano de Incentivos para a Promoção do Comércio 

Electrónico”, tendo continuamente recebido os pedidos da empresas e dado acompanhamento 

às respectivas consultas. A par disso, o website do IPIM disponibiliza as informações 

necessárias ao pedido no âmbito do “Plano de Incentivos para a Promoção do Comércio 

Electrónico”, sendo actualizada oportunamente documentos necessários para instruir o 

processo e lista de plataformas de comércio electrónico acreditadas. A fim de elevar o nível 

de satisfação acerca do serviço, o IPIM continuará a aperfeiçoar o processo de apreciação de 

pedidos sob o enquadramento do “Plano de Incentivos para a Promoção do Comércio 

Electrónico”, mantendo os critérios de aprovação rigorosos para assegurar o uso adequado do 

erário público, bem como publicar oportunamente as informações mais recentes, tendo sempre 

a facilidade e a conveniência aos cidadãos e às empresas. 

 

 



5. Conclusão e perspectiva 

Em 2020, foram recolhidos no total 175 questionários, representando uma diminuição por 

76 questionários em comparação com 251 em 2019; enquanto a pontuação máxima é 5, 

os “Serviços públicos gerais” obtiveram 4.28, os “Serviços públicos no âmbito da 

fiscalização, aprovação e aplicação da lei” foram de 3,88, e os “Serviços públicos no 

âmbito da acção social” foram de 3,87. Os cidadãos sentiram-se “satisfeitos ” com os 

serviços prestados pelo IPIM em geral e deram opiniões valiosas sobre o melhoramento 

contínuo dos serviços prestados pelo IPIM. 

 

Através dos resultados do presente inquérito sobre o grau de satisfação e das opiniões dos 

inquiridos, o IPIM conseguiu conhecer melhor a procura e a concordância da população 

e dos comerciantes para comas instalações e serviços sob a sua tutela. 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. 

 

O IPIM continuará a cumprir a Carta de Qualidade, com vista a proporcionar ao público 

em geral e aos comerciantes uma experiência de serviço mais conveniente e de qualidade, 

criando um ambiente de negócios mais acessível para a população e os comerciantes. 

 

 

 


