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Relatório de Avaliação da Satisfação dos Participantes do PNAEQ  

 Ano 2019 

 

 

A - Introdução e objetivo 

 

O Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial (PNAEQ), desenvolvido e 

mantido pela Unidade de Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial (AEQ) do Instituto Nacional 

de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA, IP), possibilita, desde há 40 anos, aos participantes a 

avaliação e evolução temporal do seu desempenho , de forma a poderem procederem a ações 

corretivas ou preventivas num processo de melhoria contínua. 

O PNAEQ monitoriza anualmente os serviços prestados aos participantes através do envio de um 

questionário de satisfação. Este questionário não engloba questões direcionadas aos participantes 

em programas do PNAEQ que sejam em colaboração com o PHE (Public Health England). 

De acordo com o ponto 5.7 (Serviço ao cliente) do referencial normativo ISO/IEC 17043: 

Conformity assessment – General requiremenst for proficinecy testing, o fornecedor de 

programas de Avaliação Externa da Qualidade (AEQ) deve ser avaliado periodicamente pelos seus 

participantes.  

 

 

B – Materiais e Métodos 

 

O PNAEQ elaborou e distribuiu a 243 participantes, inscritos no PNAEQ em 2019 nos Programas 

PNAEQ_INSA, PNAEQ/Labquality e PNAEQ/ECAT (External quality Control of diagnostic Assays 

and Tests), um questionário on-line para avaliação da satisfação dos serviços prestados em 2019 

pelos 3 tipos de Programas descritos. A recolha das respostas decorreu no período entre 10 de 

Setembro e 18 de Outubro de 2019. 

As questões colocadas aos participantes foram, de uma forma geral, mantidas em relação aos anos 

anteriores, considerando a) Informação geral e atendimento; b) Documentação; c) Amostras; d) 

Relatórios e e) Certificados, para cada um dos três tipos de Programas acima referidos. 

As respostas ao questionário de satisfação foram tratadas estatisticamente tendo em conta as 

respostas rececionadas com a avaliação de “Muito Satisfeito”, “Satisfeito”, “Pouco Satisfeito” e 

“Insatisfeito”. As respostas às questões de resposta livre foram analisadas pela equipa do PNAEQ e 

encaradas como oportunidades de melhoria. 

A apresentação dos resultados é efetuada separadamente considerando cada tipo de programas. 

 

C – Resultados dos Indicadores 

 

Foram recebidas 124 respostas aos questionários, o que corresponde a 51% dos participantes 

inscritos no PNAEQ em 2019 nos 3 tipos de Programas em questão (n=243), embora apenas 93 dos 

respondentes tenham respondido a todas as perguntas relativas aos programas de AEQ em que 

estão inscritos. 
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Os resultados da análise das respostas aos questionários são apresentados nas tabelas seguintes, 

sendo a Tabela 1 referente ao serviço prestado pelo PNAEQ, a Tabela 2 referente aos Programas 

disponibilizados pelo PNAEQ_INSA, a Tabela 3 aos Programas disponibilizados PNAEQ/ Labquality 

e a Tabela 4 aos Programas disponibilizados pelo PNAEQ/ECAT. 

 
Tabela 1: Percentagem de respostas a cada um dos indicadores, referentes à informação geral e atendimento do 

Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial (PNAEQ), em 2019 

Indicadores 
Questionários 

acedidos 

Questionários 

respondidos 

% Muito  

satisfeito 

% 

Satisfeito 

% Pouco  

satisfeito 

% 

Insatisfeito 

Informação geral e atendimento 

Divulgação atempada do 
programa 

124 111 41,4 55,9 2,7 0,0 

Acessibilidade da informação 
no  Website 

124 110 16,4 71,8 10,0 1,8 

Informação adequada no 
Website 

124 110 16,4 75,5 7,3 0,9 

Custo dos programas 124 111 10,8 64,9 23,4 0,9 

Esclarecimento de dúvidas: 
qualidade da resposta 

124 109 40,4 56,9 2,8 0,0 

Esclarecimento de dúvidas: 
tempo de resposta 

124 109 41,3 53,2 4,6 0,9 

Profissionalismo dos 
colaboradores 

124 110 53,6 45,5 0,9 0,0 

 

 
Tabela 2: Percentagem de respostas a cada um dos indicadores, referentes a 30 programas do Programa Nacional de 

Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial (PNAEQ) _INSA em 2019 

Indicadores 
Questionários 

acedidos 

Questionários 

respondidos 

% Muito  

satisfeito 

% 

Satisfeito 

% Pouco  

satisfeito 

% 

Insatisfeito 

Documentação 

Documentos adequados e 
perceptiveis 

101 91 44,0 49,5 5,5 1,0 

Tabela de códigos adequada e 
perceptível 

101 92 39,1 55,4 4,3 1,0 

Preenchimento folhas de 
resposta 

101 92 31,5 52,2 15,2 1,0 

Amostras 

Acondicionamento da amostra 101 92 46,7 46,7 4,3 2,2 

Amostras e níveis de 

concentração adequados 
101 92 33,7 57,6 8,7 0,0 

Tempo receção amostra – data 

limite do ensaio 
101 92 37,0 56,5 4,3 2,2 

Relatórios 

Tempo envio resultados – receção 

relatório 
101 91 31,9 51,6 12,1 4,4 

Apresentação e conteúdo da 

informação 
101 91 33,0 63,7 3,3 0,0 

Tratamento estatístico 101 91 37,4 62,6 0,0 0,0 

Certificados 

Apresentação e conteúdo da 

informação 
101 91 36,3 60,4 3,3 0,0 
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Tabela 3: Percentagem de respostas a cada um dos indicadores, referentes a 156 programas Programa Nacional de 

Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial (PNAEQ)/ Labquality em 2019 

Indicadores 
Questionários 

acedidos 

Questionários 

respondidos 

% Muito  

satisfeito 

% 

Satisfeito 

% Pouco  

satisfeito 

% 

Insatisfeito 

Informação geral e atendimento 

Acessibilidade da informação 
no Website  

84 70 18,6 62,9 17,1 1,4 

Informação adequada no 
Website  

84 70 22,9 65,7 11,4 0,0 

Custo dos programas 84 70 10,0 60,0 21,4 8,6 

Esclarecimento de dúvidas: 
Qualidade da resposta 

84 70 27,1 64,3 8,6 0,0 

Esclarecimento de dúvidas: 
Tempo de resposta 

84 70 24,3 70,0 5,7 0,0 

Documentação 

Documentos adequados e 
perceptiveis 

84 69 29,0 63,8 7,2 0,0 

Tabela de códigos adequada 
e perceptível 

84 69 24,6 65,2 10,1 0,0 

Preenchimento formulários de 
resposta online (Labscala) 

84 69 20,3 65,2 13,0 1,4 

Preenchimento folhas de 
resposta em papel 

84 69 17,4 60,9 15,9 5,8 

Amostras 

Acondicionamento da 

amostra 
84 69 39,1 59,4 1,4 0,0 

Amostras e níveis de 

concentração adequados 
84 69 34,8 63,8 1,4 0,0 

Tempo receção amostra – 

data limite do ensaio 
84 68 36,8 54,4 4,4 4,4 

Relatórios 

Tempo envio resultados – 

receção relatório 
84 69 36,2 47,8 13,0 2,9 

Apresentação e conteúdo da 

informação 
84 68 29,4 54,4 13,2 2,9 

Acesso aos resultados on-line 

(Labscala) 
84 69 36,2 52,2 11,6 0,0 

Tratamento estatístico 

adequado 
84 69 34,8 56,5 8,7 0,0 

Certificados 

Apresentação e conteúdo da 

informação 
84 69 34,8 59,4 5,8 0,0 
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Tabela 4: Percentagem de respostas a cada um dos indicadores, referentes a 56 programas Programa Nacional de Avaliação 

Externa da Qualidade Laboratorial (PNAEQ)_ECAT em 2019 

Indicadores 
Questionários 

acedidos 

Questionários 

respondidos 

% Muito  

satisfeito 

% 

Satisfeito 

% Pouco  

satisfeito 

% 

Insatisfeito 

Informação geral e atendimento 

Custo dos programas 29 26 7,7 57,7 30,8 3,8 

Documentação 

Documentos adequados e 
perceptiveis 

29 26 46,2 50,0 3,8 0,0 

Tabela de códigos adequada e 
perceptível 

29 26 46,2 50,0 3,8 0,0 

Preenchimento formulários de 
resposta on-line 

29 26 34,6 46,2 15,4 3,8 

Amostras 

Acondicionamento da amostra 29 26 42,3 50,0 7,7 0,0 

Amostras e níveis de 

concentração adequados 
29 26 46,2 53,8 0,0 0,0 

Tempo receção amostra – data 

limite do ensaio 
29 26 46,2 46,2 0,0 7,7 

Relatórios 

Tempo envio resultados – 

receção relatório 
29 26 34,6 53,8 3,8 7,7 

Apresentação e conteúdo da 

informação 
29 26 38,5 42,3 19,2 0,0 

Tratamento estatístico adequado 29 26 38,5 53,8 7,7 0,0 

Certificados 

Apresentação e conteúdo da 

informação 
29 26 38,5 53,8 7,7 0,0 

 

Um dos indicadores incluídos também no questionário distribuído pelos nossos participantes foi “Em 

termos gerais, como avalia o serviço prestado pelo PNAEQ?”, cujos resultados se apresentam de 

seguida no gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1: Distribuição percentual das respostas à questão “Em termos gerais, como avalia o serviço prestado pelo 

PNAEQ em 2019?”, num total de 95 respondentes. 

Muito Bom (%)
43%

Bom (%)
52%

Suficiente (%)
4%

Mau (%)
1%

Como avalia o serviço prestado pelo PNAEQ em 2019?
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Quanto à motivação dos nossos participantes para a escolha de Programas de Avaliação Externa da 

Qualidade disponibilizados pelo PNAEQ, regista-se a seguinte distribuição em 2019, que se encontra 

apresentada no gráfico 2 conjuntamente com os anos 2013 a 2018: 

 

 
Gráfico 2: Nº de respostas à questão “Qual a(s) principal(ais) razão(ões) que o(a) leva a escolher o PNAEQ para 

prestar o serviço?”, tendo em conta as opções apresentadas: “Indicação de outro cliente”; “Qualidade do serviço 

prestado”; “Confiança nos resultados”; “Ser um programa nacional”; “Outra razão”. Dados de 2013 a 2019. 

 

A adequação do PNAEQ às necessidades dos laboratórios/participantes é um indicador também 

importante  a ser monitorizado, pelo que foi mais uma vez incluído no questionário, à semelhança 

dos anos anteriores. Os resultados são apresentados no Gráfico 3, onde também se encontram os 

resultados dos anos 2014 a 2018: 

 

 
Gráfico 3: Adequação do Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidades às necessidades dos laboratórios 

participantes entre 2014 e 2019  
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D - Análise e conclusão  

 

O grau de retorno de questionários acedidos (51%) possibilita ao PNAEQ uma análise objetiva e 

orientar esforços no sentido da resolução das dificuldades identificadas, uma vez que os resultados 

deste questionário conseguem representar um pouco mais de metade dos participantes do PNAEQ 

nestes Programas. 

Analisando os serviços prestados pelo PNAEQ_INSA, e comparando com os anos anteriores, todos 

os indicadores com percentagem de respostas “Insatisfeito” em 2018 apresentaram uma 

considerável diminuição em 2019, à excepção do indicador “Tempo entre o envio dos resultados e a 

receção do relatório” que voltou a aumentar para os níveis de 2017. Nos indicadores “Apresentação 

e conteúdo da informação nos relatórios” e “Tratamento estatístico” a percentagem de respostas 

“Insatisfeito” diminuiu para zero (Tabela 5). 

Em 2019 verificou-se um aumento de novos indicadores com respostas “Insatisfeito”, embora em 

níveis reduzidos (tabela 5). O surgimento destes indicadores com esta classificação deverá ser objeto 

de reflexão e melhoria de forma a minimizar a insatisfação dos nossos participantes. 

 

Tabela 5: Percentagem de respostas “Insatisfeito” a cada um dos indicadores, para o Programa Nacional de 

Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial (PNAEQ)_INSA. Análise comparativa 2015-2019. 

 

Indicadores 
Percentagem de respostas “Insatisfeito” 

2015 2016 2017 2018 2019 

Acessibilidade da informação no  
Website 

--- (0%) --- (0%) --- (0%) --- (0%) 1,8% de 110 

Informação adequada no Website --- (0%) --- (0%) --- (0%) --- (0%) 0,9% de 110 

Custo dos programas 5% de 20 3,1% de 65 3,3% de 91 3,8% de 53 0,9% de 110 

Esclarecimento de dúvidas: tempo de 
resposta 

--- (0%) --- (0%) --- (0%) --- (0%) 0,9% de 110 

Documentos adequados e perceptiveis --- (0%) --- (0%) --- (0%) --- (0%) 1,0% de 91 

Tabela de códigos adequada e 
perceptível 

--- (0%) --- (0%) --- (0%) --- (0%) 1,0% de 92 

Preenchimento folhas resposta --- (0%) --- (0%) 1,1% de 85 2,3% de 44 1,0% de 92 

Acondicionamento da amostra --- (0%) --- (0%) --- (0%) --- (0%) 2,2% de 92 

Tempo receção amostra – data limite do 
ensaio   

--- (0%) 3,2% de 63 --- (0%) --- (0%) 2,2% de 92 

Tempo envio resultados – receção 
relatório 

10,5% de 19 --- (0%) 4,7% de 85 2,3% de 44 4,4% de 91 

Apresentação e conteúdo da 
informação nos relatórios 

--- (0%) --- (0%) --- (0%) 2,3% de 44 --- (0%) 

Tratamento estatístico 5,6% de 18 --- (0%) --- (0%) 2,3% de 44 --- (0%) 

 

O maior destaque das respostas “Muito Satisfeito” vai para o indicador “Profissionalismo dos 

colaboradores” com 53,6% das respostas, à semelhança dos anos anteriores (tabelas 1 e 2). 



 

INSA-IM60_05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pág.7 de 11 

Quanto aos serviços prestados pelo PNAEQ/Labquality, a percentagem de respostas “Insatisfeito” 

está presente de uma forma mais acentuada no indicador “Custo dos programas”, com 8,6% (tabela 

3), notando-se uma ligeira diminuição relativamente a 2018 (9,4% - informação constante no 

Relatório de Avaliação da Satisfação dos Participantes do PNAEQ_Ano 2018). 

Destaca-se o indicador “Acondicionamento da amostra” como sendo o que reuniu o maior número 

de respostas “Muito Satisfeito”: 39,1% das respostas (tabela 3). 

Já relativamente aos serviços prestados pelo PNAEQ/ECAT, encontram-se quatro indicadores com 

respostas “Insatisfeito” (tabela 4), mais 3 do que em 2018 onde foi apenas 1 (“Custo dos programas”, 

com 10% em 2018 - informação constante no Relatório de Avaliação da Satisfação dos Participantes 

do PNAEQ_Ano 2018). Verifica-se assim um aumento das respostas “Insatisfeito” para os programas 

PNAEQ/ECAT, comparativamente com o ano 2018. 

Os indicadores que se destacam nas respostas de “Muito Satisfeito” são igualmente quatro, todos 

com 46,2% de respostas “Muito Satisfeito” (tabela 4), sendo que todos eles registaram um aumento 

face a 2018 (Informação constante no Relatório de Avaliação da Satisfação dos Participantes do 

PNAEQ_Ano 2018). 

Em média, a percentagem de resultados “Muito Satisfeito” e “Satisfeito” para as três entidades é de 

89,8% (distribuídos por 92,3% PNAEQ, 88,4 % LabQuality e 88,8% ECAT), tendo-se verificado um 

aumento de 2,8% relativamente a 2018. (Tabela 6) 

 

Tabela 6: Média de percentagem de respostas “Muito Satisfeito” e “Satisfeito”, por entidade, em 2019, em 

comparação com a média geral de 2016, 2017 e 2018. 

 
Média de percentagem de respostas  

“Muito satisfeito” e “Satisfeito”/ano/entidade 

2019 

PNAEQ LabQuality ECAT Total 

92,3 88,4 88,8 89,8 

2018 

PNAEQ LabQuality ECAT Total 

90,3 85,1 85,5 87,0 

2017 

PNAEQ LabQuality ECAT Total 

89,9 84,2 82,1 85,4 

2016 

PNAEQ LabQuality ECAT Total 

94,4 90,7 87,1 90,8 

A avaliação do serviço prestado pelo PNAEQ foi bastante satisfatória (gráfico 1) notando-se um 

aumento das classificações “Muito Bom” e “Bom”, somando 95% (90 respostas ), em comparação 

com o que se verificou em 2018, 90% (48 respostas) - gráfico 4). Comparativamente aos anos 

anteriores, salienta-se a diminuição da percentagem de respostas “Suficiente”, e o aparecimento pela 

primeira vez, desde 2013, de respostas “Mau”, embora numa percentagem reduzida 1%(1 resposta). 

(Gráfico 4) 
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Gráfico 4: Evolução do número total de respondentes, e das respostas à questão “Em termos gerais, como avalia 

o serviço prestado pelo PNAEQ?” em percentagem, desde 2013 

 
“Ser um programa nacional” revelou-se o motivo mais referido pelos participantes para a escolha do 

PNAEQ como organizador de programas de avaliação externa, embora a “Qualidade do serviço 

prestado” e a “Confiança nos resultados” também sejam importantes para esta escolha. Estes  três 

motivos têm sido apontados como os mais relevantes desde 2013 até 2019. (Gráfico 2) 

A adequação do Programa disponibilizado pelo PNAEQ às necessidades dos laboratórios é um tema 

em constante análise no PNAEQ, de forma a que seja possível uma aproximação da realidade dos 

nossos participantes. Assim, a percentagem reduzida 1,1% (1 resposta) de respostas “Não” à 

questão “Considera o Programa, na sua generalidade, adequado às necessidades do seu 

laboratório?”, foi bastante satisfatória. Além disso, entre 2014 e 2019, foi em 2019 que se registou a 

menor percentagem de respostas “Não” à questão referida. (Gráfico 3) 

 

E - Propostas de melhoria 

A AEQ irá solicitar novamente em 2020 a devida autorização para divulgar o PNAEQ em plataformas 

digitais e estabelecer novas formas de comunicação com os participantes e, assim, melhorar a forma 

de divulgação e acesso da informação utilizando estas ferramentas. 

 

O PNAEQ irá reunir esforços no sentido de encontrar novos forncedores de amostras controlo e 

realizar a validação em conjunto com entidades congéneres, tentando diminuir o custo inerentes ao 

valor dos programas. 

O tempo de resposta a esclarecimentos de dúvidas dos participantes poderá ser reduzido com o 

enriquecimento da equipa PNAEQ de mais 1 ou 2 recursos humanos, nomeadamente na área da 

estatística e/ou administrativa. Outra sugestão para esta redução do tempo é a aquisição/utilização 

de um novo software que permita a utilização online pelos participantes no que diz respeito a 

inscrições, introdução de resultados, consulta de relatórios e certificados, à semelhança das 

entidades europeias com quem o INSA tem parcerias. Desta forma, conseguir-se-ia aumentar a 
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capacidade de resposta rápida aos participantes e a sua mais célere capacitação de tomadas de 

ações de melhoria e revisão de resultados laboratoriais dos seus utentes em tempo útil. 

Estas mesmas duas sugestões (recursos humanos e software) teriam igualmente um impacto 

bastante positivo no indicador “Preenchimento das folhas de resposta”, e nos indicadores “Tempo 

entre a receção da amostra e a data limite de resposta” e “Tempo entre o envio dos resultados e a 

receção do relatório”, pois este preenchimento passaria a ser realizado por via eletrónica. 

O envio dos relatórios preliminares, 3 a 4 dias após a data limite dos ensaios, sempre que 

aplicável, tem sido uma prática implementada e esperamos que contribua para elevar o nível de 

satisfação dos participantes no que diz respeito ao indicador “Tempo entre o envio dos resultados e 

a receção do relatório”. 

 

A melhoria e a celeridade dos relatórios com a análise estatística, e do tratamento estatístico, 

de acordo com as normas ISO 17043 e 13528, irá ser possível a partir do momento em que seja 

possível contar com um novo software, assim como seja implementado o preenchimento dos 

formulários de resposta on-line. O PNAEQ encontra-se atualmente a envidar esforços no sentido de 

possibilitar, num futuro próximo, a utilização de um software que permita aumentar a satisfação dos 

participantes relativamente aos indicadores identificados neste relatório. Atualmente o PNAEQ 

aguarda por autorização do Conselho Diretivo do INSA , I.P. para prosseguir com este processo. 

O acondicionamento das amostras para envio aos participantes poderá ser revisto para a 

identificação de pontos a melhorar. 

As entidades Labquality e ECAT serão informadas dos resultados deste questionário, bem como 

serão discutidas formas de diminuir a percentagem de respostas insatisfatórias. 

 

Na tabela 7 apresenta-se a análise das respostas às questões de resposta livre, por parte da equipa 

PNAEQ. 

 

 
Tabela 7: Apresentação das respostas literais às questões de reposta livre e respetiva análise, pelo Programa 

Nacional de Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial (PNAEQ) em 2019 

 

Sugestões dos Participantes Propostas de melhoria do PNAEQ 

Justificação da tradução das cartas de instruções 

Para que não haja qualquer dúvida / Facilita o 

entendimento e corremos menos risco de haver uma 

interpretação errada 

Manter a tradução para português 

Português como língua materna / Em Portugal fala-

se português /  
Manter a tradução para português 

O nível de Inglês na população não é todo igual. / 
Melhor percepção devido à terminologia técnica 
avançada 

Manter a tradução para português 

Sugestão de novos programas 

Citologia de Líquidos biológicos. PCR para Multiplex 
Será analisada esta possibilidade em próxima 

reunião com a Labquality 

Capacitación en identificación de organismos, 

ecotoxidad, ente otros 

Será agendada reunião com o perito da área de 

ecotoxicologia 
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Autoimunidade 

Enviar mail aos participantes a esclarecer sobre a 

disponibilidade de programas na área de 

autoimunidade. 

Consultar Livro de especificações do PNAEQ 2020 

Biologia molecular 

Enviar mail aos participantes a esclarecer sobre a 

disponibilidade de programas na área de Biologia 

molecular.  

Consultar Livro de especificações do PNAEQ 2020 

Seria interessante ter um programa de controlo da 

qualidade para os restantes testes rápidos que são 

realizados na farmácia 

Enviar mail aos participantes a esclarecer sobre a 

disponibilidade de programas na área de testes 

rápidos.  

Consultar Livro de especificações do PNAEQ 2020 

Interlaboratorio de macroinvertebrados y formas 

parasitarias 

Será agendada reunião com o perito na área. 

Microbiologia de superficies Ensaio disponível no PHE  

Sugestão de formação 

Análise de relatórios. Actuação perante resultados 

não satisfatórios 
Formação será agendada em 2020. 

Citometria de fluxo 
Será comunicada a necessidade de formação ao 

respetivo departamento. 

Observação de lâminas de imunocitoquímica para 

os participantes. Principalmente em anticorpos que 

suscitem mais dúvidas. 

Em próxima reunião com a Labquality será analisada 

esta possibilidade 

Interpretação relatórios/dados estatísticos, 

possíveis em locais que não seja apenas Lisboa e 

Porto 

Formação será agendada em 2020 por vídeo 

conferência  

Anatomia Patológica digital. 
Em próxima reunião com a Labquality será analisada 

a possibilidade.  

Cursos de indentificação de fitoplancton, 

zooplancton, macroinvertebreados, parásitos. 
Será agendada reunião com o perito na área. 

Antibióticos. Ações de formação no Porto 
Será comunicada a necessidade de formação ao 

respetivo departamento. 

Parasitologia (essencialmente prático) 

Curso de Morfologia Parasitária realizado este ano 

em colaboração com a Faculdade de Farmácia e 

outras entidades e prevista nova edição em 2020 

Formações na área da imunohemoterapia 
Será comunicada a necessidade de formação ao 

respetivo departamento. 

Interpretação dos resultados PNAEQ no seu 

contexto estatístico. Agendar formações também 

nas zonas periféricas do País. 

Formação será agendada em 2020 por vídeo 

conferência 

Não recomendação do PNAEQ 

Demora de vários meses até sabermos os resultados 
e atrasos no envio de amostras relativamente às 
datas previamente definidas  

Verificar concretamente a situação e definir 

alternativas como inscrição nas entidades 

congéneres. 

Sugestões 

IT would be much better if all test results could be in 
English 

O software atual não permite a emissão de relatórios 

em inglês, apenas com novo software. 

O acesso às informações online são complicadas e 
o relatório também é de difícil compreensão e 
entendimento. 

Em próxima reunião com a Labquality será analisada 

a possibilidade de tradução para português da 

informação relevante.  
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Por se tratar de uma inscrição numa entidade 
portuguesa (INSA) penso que a informação sobre os 
ensaios e seus resultados deveria ser traduzida para 
português / Sendo programas distribuídos por uma 
entidade Portuguesa, INSA, deverão haver relatórios 
traduzidos 

Atualmente não é possível a tradução para 

português dos relatórios de desempenho 

nomeadamente da Labquality e ECAT. Poderá ser 

estudado a possibilidade de elaboração de relatórios 

resumo de avaliação global.  

Acessibilidade, custo, maior rapidez de resposta Estes itens serão poderados em 2020 

Os relatórios finais são de difícil interpretação. Penso 

que deveria haver, no relatório com os resultados da 

entidade, uma conclusão/avaliação final. 

Formação sobre interpretação dos resultados de 

desempenho será agendada em 2020 por vídeo 

conferência sempre que possível. Será estudada a 

possibilidade de elaboração de relatórios com 

resumo de avaliação.  

Melhor qualidade nas amostra nomeadamente nas 

de diagnóstico por plataforma digital. 

Em próxima reunião com a Labquality será 

apresentada esta situação. 

Rever o relatório, por vezes é difícil interpretar o 

resultado individual, a perfomance do laboratório. 

Formação sobre interpretação dos resultados de 

desempenho será agendada em 2020 por vídeo 

conferência sempre que possível. 

Rever a acessibilidade aos relatórios, torna-se difícil 

baixar quando o sistema falha... 
Verificar concretamente a situação. 

À semelhança do que já acontece para outros 

países, seria vantajoso a tradução do website 

Labquality para Português. 

Em próxima reunião com a Labquality será 

apresentada esta situação 

A minha principal reclamação é em relação ao 

preenchimento dos formulários em suporte de papel. 

Para satisfação do cliente e mesmo em tempos de 

atitude ecológica, deveria ser feito um esforço para 

que todo o processo fosse feito de forma digital 

Processo em curso para resolução 

 

 

Consideramos que a participação de todos nesta avaliação representa uma oportunidade para a 

melhoria dos serviços prestados pelo PNAEQ. Os participantes poderão enviar para 

pnaeq@insa.min-saude.pt sugestões durante o ano sempre que considerem oportuno. 

 

 

Fim do relatório. 

 

 

 

Departamento de Epidemiologia 

Unidade de Avaliação Externa da Qualidade, Novembro 2019 

 

Ana Faria 

Ana Cardoso 

Catarina Ventura 

Edna Pereira 

Helena Correia 

Silvia Viegas 

mailto:pnaeq@insa.min-saude.pt
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Questionário de Satisfação_2019

Record ID
__________________________________

1. Caracterização da entidade Sector privado
Sector público
Outro

Qual?
__________________________________

2. Assinale a(s) área(s) do Programa Nacional de Clínica
Avaliação Externa da Qualidade prestadora(s) de Microbiologia do Ar
serviço(s) Microbiologia de Areias

Ecotoxicologia
Microbiologia de Alimentos
Microbiologia de Águas
Point-of-care
Anatomia Patológica
Outras áreas

3. Qual a(s) principal(ais) razão(ões) que o(a) Indicação de outro cliente
leva a escolher o INSA-PNAEQ para prestar o serviço? Qualidade do serviço prestado

Confiança nos resultados
Ser um programa nacional
Outra razão

Qual?
__________________________________

4. Qual a melhor forma para contactar com o PNAEQ? Correio
Telefone
E-mail
Fax
outro

Qual?
__________________________________

5. Por favor, indique quais os programas em que PNAEQ
participa Labquality

ECAT
PHE

Por favor indique o seu grau de satisfação em relação ao PNAEQ
Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

Divulgação atempada do
programa/ano

Acessibilidade da informação no
website

ANEXO

https://projectredcap.org
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Informação adequada no
websiteCusto dos programas
Esclarecimento de dúvidas:
Qualidade da resposta

Esclarecimento de dúvidas:
Tempo de resposta

Profissionalismo dos
colaboradores

Documentos adequados/
percetíveis ao programa/ ensaio

Tabela de códigos adequada e
percetível

Preenchimento das folhas de
resposta

Acondicionamento da amostra
Amostras e níveis de
concentração adequados

Conteúdo dos questionários
Tempo entre a receção da
amostra e a data limite de
resposta

Relatórios estatísticos:
Apresentação e conteúdo da
informação

Tempo entre o envio dos
resultados e a receção do
relatório

Tratamento estatístico adequado
Certificados: Apresentação e
conteúdo da informação

https://projectredcap.org
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Por favor indique o seu grau de satisfação em relação à ECAT
Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

Custo dos programas
Documentos adequados/
percetíveis ao programa/ ensaio

Tabela de códigos adequada e
percetível

Preenchimento dos formulários
de resposta on-line

Acondicionamento da amostra
Amostras e níveis de
concentração adequados

Tempo entre a receção da
amostra e a data limite de
resposta

Relatórios estatisticos:
Apresentação e conteúdo da
informação

Tempo entre o envio dos
resultados e a receção do
relatório

Tratamento estatístico adequado
Certificados: Apresentação e
conteúdo da informação

https://projectredcap.org
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Por favor indique o seu grau de satisfação em relação à Labquality
Insatisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito

Acessibilidade da informação no
website

Informação adequada no
websiteCusto dos programas
Esclarecimento de dúvidas:
Qualidade da resposta

Esclarecimento de dúvidas:
Tempo de resposta

Documentos adequados/
percetíveis ao programa/ ensaio

Tabela de códigos adequada e
percetível

Preenchimento dos formulários
de resultados online (Labscala)

Preenchimento das folhas de
resposta em papel

Acondicionamento da amostra
Amostras e níveis de
concentração adequados

Tempo entre a receção da
amostra e a data limite de
resposta

Relatórios estatísticos:
Apresentação e conteúdo da
informação

Acesso aos relatórios online
(Labscala)

Tempo entre o envio dos
resultados e a receção do
relatório

Tratamento estatístico adequado
Cerificados: Apresentação e
conteúdo da informação

Considera essencial a tradução das instruções e Sim
formulários de resposta referentes aos programas da Não
Labquality?

Por favor justifique
 
__________________________________________

https://projectredcap.org
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6. Relativamente a novos programas de interesse,
quais sugere?  

__________________________________________

7. Relativamente a ações de formação de
interesse, quais sugere?  

__________________________________________

8. Considera importante a realização de ações de Sim
formação/ esclarecimento de dúvidas periódicas Não
no âmbito da Avaliação Externa da Qualidade? 

8.1. De que forma? Reunião individual
Reunião de grupo

9. Considera o Programa, na sua generalidade, Sim
adequado às necessidades do seu Não
laboratório/entidade? 

9.1. Por favor justifique
 
__________________________________________

10. Recomendaria o PNAEQ  a outros Sim
Laboratórios/Entidades/Empresas? Não

10.1 Por favor, justifique
 
__________________________________________

11. Em termos gerais, como avalia o serviço prestado Muito Bom
pelo PNAEQ? Bom

Suficiente
Mau

12. Deixe-nos as suas sugestões/informações.
 
__________________________________________

https://projectredcap.org

