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Para avaliação da satisfação dos utilizadores do Centro de Documentação e Biblioteca 

foi realizado um inquérito por questionário. 

O questionário foi lançado via Web no Portal da ESEL-Centro de Documentação e e-

mail, entre 31.10.2012 e 03.12.2012. 

O questionário foi aberto a toda comunidade educativa, discentes, docentes e 

investigadores. Num universo total de 1957 pessoas, 1803 alunos e 154 docentes (neste 

grupo estão incluídos os investigadores), obtiveram-se 272 respostas no total ou seja 

13,9% da comunidade educativa. 

Do conjunto de questões colocadas destacam-se pela avaliação positiva os seguintes 

aspetos: 

 

 A satisfação com os funcionários (3,30), sobretudo no que concerne à sua 

competência e profissionalismo e qualidade do serviço prestado, ambas 

avaliadas com 3,32. 

 Fundo documental disponibilizado, onde se destacam as Revistas e os Recursos 

Eletrónicos pela sua Qualidade, Atualidade e Satisfação das Necessidades, todos 

eles avaliados em cerca de 3,10. 

 Satisfação com os Aspetos de Funcionamento (2,91), nomeadamente Horário 

(2,9) e a Sinalização no interior da biblioteca (2,93) foram também avaliados de 

forma positiva. Avaliação negativa tiveram os parâmetros: Número de lugares 

nas salas de leitura (2,41) e Quantidade de postos de pesquisa (2,39). 

 Satisfação com o ambiente físico obteve uma avaliação geral também positiva, 

com uma média de 2,98.  

 

À Pergunta Aberta responderam 73 utilizadores (26,8 do total do universo de 

respondentes), 66 do género feminino e 7 do género masculino. De referir que 70 eram 

alunos, 2 eram docentes e 1 não aplicável. Deste grupo de respostas, 60 eram alunos da 

Licenciatura, 9 do Mestrado e 1 do Doutoramento. As opiniões manifestadas não saíram 

do contexto das perguntas do questionário. Analisamos estas respostas como chamadas 
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de atenção para alguns aspetos menos positivos e também, o reforço de pontos 

positivos.  

 

 Dificuldade sentida pelo facto do Centro de Documentação existir fisicamente 

em 3 polos diferentes. Por este motivo os utilizadores queixam-se do transtorno 

causado por terem que se deslocar de um polo para o outro para poderem 

requisitar ou mesmo consultar a informação pretendida.  

 Falta de mais exemplares de obras da área da enfermagem em determinados 

polos e  desatualização do fundo documental. 

 Ambiente físico: registaram-se algumas queixas quanto ao ruído dentro do CDB, 

à climatização, à falta de espaço associada à inexistência de salas para trabalhos 

de grupo, à falta de mais postos de pesquisa face ao elevado nº de alunos 

existentes e ao mobiliário que alguns consideram antiquado. 

 O serviço de empréstimo domiciliário na opinião de alguns mostra-se ineficaz 

quanto ao procedimento de penalizações sobre os utilizadores incumpridores, 

assim como o prazo de empréstimo que deveria ser alargado. 

 Registamos seis opiniões sobre a pouca simpatia no atendimento e doze 

utilizadores elogiaram a competência profissional no que respeita ao serviço de 

orientação de pesquisas. 

 

Apesar da avaliação global da satisfação dos utilizadores ser positiva, consideramos que 

há aspetos a melhorar, nomeadamente: 

 O reforço do fundo documental existente e a sua atualização, o que implica 

tentar obter uma participação ativa dos docentes neste processo. 

 Melhorar alguns aspetos da qualidade de atendimento. 

 


