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29 FICHAS DE AVALIAÇÃO RESPONDIDAS 

 MÉDIA 

Os pontos agendados para este plenário são importantes no âmbito da Rede Social 3.7 

A apresentação dos resultados do lote 1 do Diagnóstico foi interessante e contribuiu 
para uma perspetiva diferente e fundamentada dos temas 

3.3 

O “Em Cima da Mesa” foi um espaço interessante de reflexão e informação 3.6 

A vídeo-news do diagnóstico social contribuiu para conhecer a forma como este 
processo está a ser desenvolvido 

3.3 

A agenda foi adequada à duração do plenário 3.5 

O tempo de debate foi suficiente  3.7 

As condições logísticas (espaço, acústica e condições de comunicação) foram boas 3.6 

No geral, estou satisfeito/a com a forma como decorreu o Plenário 3.8 

Escala: 1 - Discordo completamente a 4 - Concordo plenamente 

 

SUGESTÕES/ COMENTÁRIOS 

 Processo do DS 

- Os preliminares apresentados pelo Dr. Heitor Gomes evidenciam uma excelente análise que se 

encontra a ser edificada; 

- A baixa taxa de resposta do lote 2 pode dever-se ao facto do questionário ser online e pedir 

informação que exigia pesquisa prévia. Mesmo após pedido por email, não nos foi facultada uma 

lista das questões que permitisse fazer a pesquisa prévia; 

- As questões e inquéritos basearam-se na lógica de respostas sociais contratualizadas com a 

segurança social. Esta opção é redutora e deixa de fora as respostas sociais não contratualizadas e 

por não estar formatado à medida dos protocolos; 

- Muito longo; 

- A apresentação do processo já está entendida. Seria melhor ir apresentando mais resultados do 

inquérito e receber cópias dos mesmos; 

- A apresentação do lote foi maçadora, apesar do conteúdo ser interessante. 

  

 Como decorreu o Plenário 

- Organizado, diligente e oportuno. Mais uma vez parabéns! 

- Bem; 

- Bem organizado e com qualidade. Pela primeira vez não faço uma pontuação inferior a quatro. 

 


