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A Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho está a efetuar o levantamento de Necessidades de Formação, 

com o objetivo de recolher informações fidedignas, que permitam definir linhas estratégicas de orientação das 

atividades formativas a desenvolver pela instituição. Assim, pretende-se inquirir as pessoas da comunidade sobre as 

suas necessidades formativas (com vista à melhoria da sua atividade profissional e da sua realização pessoal), para 

posteriormente elaborar um Plano de Formação adequado à realidade da comunidade. Neste sentido, solicita-se o 

preenchimento do questionário com a máxima sinceridade. Os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial 

e utilizados para fins estatísticos. 

 

 

Por favor, coloque um X na resposta que melhor se adequa à sua situação. 

1. Dados Pessoais 

1.1. Sexo: □Feminino □Masculino 

1.2. Faixa Etária: □16 a 24  □25 a 34 □35 a 44 □45 a 54 □55 a 64 □> 65  

 
1.3. Habilitações Literárias/ Escolaridade: 

□Inferior ao 1º Ciclo (4º ano)  

□1º Ciclo (4º ano)  

□2º Ciclo (6º ano) 

□3º Ciclo (9º ano)  

□Ensino Secundário (12º ano) □
Curso de Especialização Tecnológica 
(nível V)  

□Licenciatura.  

Qual? ______________________  

□Mestrado  

Qual? ______________________ 

□Doutoramento  

Qual? ______________________  

□Outro. Qual: 

___________________________ 

1.4. Estado Civil: □Solteiro/a □Casado/a □Divorciado/a □Viúvo/a 

1.5. Residência: Concelho:__________________________ Freguesia:____________________ 

1.6. Local de trabalho: __________________________________________________________ 

        Concelho:__________________________ Freguesia:____________________ 

2. Situação profissional  

□Empregado/a por conta própria 

□Empregado por conta de outrem 

□Desempregado/a 

□CEI – Contrato emprego Inserção  

□Estagiário/a 

□Voluntário/a 

□Trabalhador/a em regime de prestação de 

serviços (recibos verdes) 

□Reformado/a 

□Outra. Qual?_____________________ 

2.1. Tendo em conta as exigências das funções que exerce, sente necessidade de 

requalificar ou atualizar as suas competências profissionais? □ Sim □ Não 
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2.2. Indique qual a/s formação/ões específica/s que julga necessária/s à melhoria de 
desempenho nas suas funções. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Disponibilidade para formação 
3.1. Horários preferenciais para a formação? 

□De acordo com o turno (horário alternado)  

□Das 19h00 às 22h00  

□Das 18h00 às 21h00  

□Das 20h00 às 23h00  

□Sábado todo o dia 

□Sábado de manhã 

□Sábado de tarde 

□Outra opção? Qual?_____________

3.2. Frequência Semanal? □2 dias □3 dias □4 dias  □Outra. Qual?_____________ 

 
4. Necessidades formativas 

4.1. Qual/ais o/s principal/ais motivo/s que o/a leva/m a frequentar formação profissional? 

□Necessidade de enriquecimento pessoal 

□Necessidade de aperfeiçoamento profissional 

□Por indicação da entidade patronal 

□Outro. Qual? ___________________________________________________________________ 

 

4.2. Pretende frequentar formação profissional? □Sim   □Não 

 
4.3. Na tabela que se apresenta a seguir, por favor, coloque um X nas formações que gostaria de 

frequentar (tendo em conta a especificidade das funções que desempenha e os seus gostos 

pessoais).  

Código 
UFCD 

UFCD Carga 
Horária 

Nível Gostava 
de 

frequentar 
7215 Abordagem geral sobre a pessoa com deficiência 25 Nível 4  

3438 Acolhimento e check-in dos clientes 25 Nível 4  

7233 Afetividade e sexualidade das pessoas com deficiência mental 25 Nível 4  

3550 Alimentação da pessoa idosa em lares e centros de dia 50 Nível 2  

4665 Alimentação racional, nutrição e dietética 50 Nível 4  

0349 Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos 25 Nível 4  

7851 Aprovisionamento, logística e gestão de stocks 50 Nível 4  

0704 Atendimento - técnicas de comunicação 25 Nível 4  

0350 Comunicação interpessoal - comunicação assertiva 50 Nível 4  

7208 Comunicação na interação com a pessoa apoiada, cuidador e/ou família 50 Nível 4  

6582 Cuidados de saúde a pessoas em fim de vida e post mortem 25 Nível 4  

3518 Cuidados humanos básicos - alimentação e mobilidade 25 Nível 2  

6576 Cuidados na saúde do idoso 50 Nível 4  

6579 Cuidados na saúde mental 25 Nível 4  

3539 Deontologia e ética profissional 25 Nível 2  
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3525 Dietética e confeção dos alimentos 50 Nível 2  

7225 Estado de saúde - abordagem geral em contexto domiciliário 25 Nível 4  

5159 Ferramentas da qualidade 50 Nível 4  

0674 Função pessoal - legislação laboral 25 Nível 4  

4863 Geriatria 25 Nível 4  

7844 Gestão de Equipas 25 Nível 4  

7229 Gestão do stress do profissional 25 Nível 4  

0686 Gestão do tempo 25 Nível 4  

3549 Higiene da pessoa idosa em lares e centros de dia 50 Nível 2  

3545 Higiene da pessoa idosa no domicílio 50 Nível 2  

3296 Higiene e segurança alimentar 25 Nível 4  

3520 Higienização de espaços e equipamentos 50 Nível 2  

5435 Igualdade de oportunidades entre Mulheres e Homens - mitos, estereótipos 
e crenças reprodutoras da desigualdade e ação para a mudança 

25 Nível 4  

5436 Liderança e motivação de equipas 50 Nível 4  

0612 Noções básicas de gestão técnica de Recursos Humanos 50 Nível 4  

1122 Noções e normas da qualidade 25 Nível 4  

7226 Prevenção da negligência, abusos e maus-tratos 25 Nível 4  

7224 Prevenção de acidentes em contexto domiciliário e institucional 25 Nível 4  

7210 Prevenção e controlo na infeção na prestação de cuidados pessoais e à 
comunidade 

50 Nível 4  

3546 Prevenção e primeiros socorros - geriatria 50 Nível 2  

7223 Princípios de ergonomia e prevenção de acidentes e doenças profissionais 25 Nível 4  

3530 Produção alimentar - aquisição e armazenagem 50 Nível 2  

3527 Produção alimentar - confecção de alimentos 50 Nível 2  

3548 Saúde - necessidades individuais em contexto institucional 50 Nível 2  

3538 Saúde da pessoa idosa - cuidados básicos 25 Nível 2  

3544 Saúde da pessoa idosa - prevenção de problemas 50 Nível 2  

4283 Saúde e socorrismo 25 Nível 4  

3553 Saúde mental na 3.ª idade 25 Nível 4  

3297 Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 25 Nível 2  

 
 

 
5. Gostaria de frequentar alguma formação profissional que não consta da listagem? Indique qual/ais: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Muito obrigada pela colaboração. 


