
  

 

Resultado do tratamento de sugestões e reclamações 

Nº Sugestões Categoria Sugestor Sugestão Tratamento 
Deu origem a 

melhoria 

Avaliação de 

eficácia 

1 Organizacional / Interna Colaboradores Criar condições 
aos 

colaboradores 
para melhorar 
utilização da 
plataforma  

Esperar donativo  
no mês de 
Outubro 

Sim 

 
 

Plano em curso 

3 Organizacional / Interna Colaboradores Ações de 
Formação em 
várias áreas 

 

Fazer ações 

Sim 

 
Plano em curso 

2 Organizacional / Interna Fornecedores Melhorar o prazo 
de pagamento 

aos fornecedores 

Intensificar os 
pedidos de 
recolha de 
produtos 

sim 

 
Plano em curso 

2 Organizacional / Interna Colaboradores Melhorar o 
conhecimento 

sobre outra 
Respostas Sociais 

e Serviços 

Fazer reuniões 
Gerais 

sim 

 
Plano em curso 

3 Técnica Colaboradores Colocação de 
chão anti-

derrapante 

A Direção não 
achou oportuno, 
pois os espaços 
têm chão anti 
derrapante. 

Não 

 

2 Organizacional / Interna Colaboradores Necessidade de 
equipamentos 
individuais de 
protecção de 

riscos 
 

Propôr consulta 
dos dossiers do 
HSST 

Sim 

 
Plano em curso 



  

 

 
5 

 
Técnica 

 
Colaboradores 

 
Retirar amianto 

 
De acordo com 
parecer técnico 
de momento não 
existe perigo para 
os utilizadores do 
edificio 
 

 

Não 

 

3 Técnica Colaboradores Reparação das 
infiltrações 

Esta sugestão já 
estava prevista, e 
será 
implementada de 
acordo com as 
condições 
financeiras da 
Instituição 

 
Sim 

 
Plano em curso 

1 Organizacional / Interna Colaboradores Realização  de 
um simulacro 

Esta sugestão já 
estava prevista, 
no âmbito  de 
uma visita de 
acompanhamento 

 
Sim 

 
Plano em curso 

4 Organizacional/ Interna Clientes Implementar 
mais acções 

Lúdico-
terapeuticas 

Dar orientação 
para incluir nos 
PI, mais acções do 
género 

 
Sim 

 
Plano em curso 

2 Organizacional/ Interna Clientes Formulação de 
inquéritos mais 
adaptados aos 

clientes 

Dar orientações 
para adaptar os 
inquéritos no 
próximo ano. 

Sim 

Plano em curso 

1 Organizacional/ Interna Clientes Existência de 
pouco pessoal e 

com muita 
rotatividade 

A Direção não 
pode contratar 
mais pessoal, 
tendo em vista a 
sustentabilidade 
da Instituição.  

Não 

 



  

 

 
1 

 
Organizacional / Externo 

 
Cliente / 

significativo 

 
Pagamento de 

bolsa atempada. 

A Direção não 
considera atraso 
no pagamento, já 
que o mês de 
Janeiro foi pago 
em Fevereiro (por 
exemplo ) 

Não 

 

1 Organizacional/ Interna Colaborador Proposta de 
venda de 

produtos no bar. 

Foram criadas 
condições para a 
sua 
concretização. 

Sim 

 
Eficaz 

1 Organizacional/ Interna Clientes Aumento da 
capacidade dos 
serviços de Lar 

Residencial 

Neste momento 
não existem 
condições para 
dar continuidade 
ao projeto 

Não 

 

1 Organizacional/ Interna Colaboradores Troca de quarto 
de clientes 

Foram criadas as 
condições para a 
sua efectivação. 

Sim 
 

Eficaz 

Total:16  

 

Nº Reclamações Categoria Reclamante Reclamação Tratamento Deu origem a melhoria Avaliação de eficácia Tempo de resposta 

0 -- --   -- -- -- 

Nota:Durante o 1º semestre de 2014 não existiram reclamações.   15 Julho 2014 


