Estimada/o Munícipe

O Município de Bombarral continua apostado em melhorar a prestação dos seus serviços
e em corresponder, cada vez mais e melhor, às expetativas e necessidades manifestadas
pelos seus munícipes/clientes.
Para isso, é fundamental procedermos periodicamente à auscultação das vossas opiniões
e apurarmos o nível de satisfação face ao desempenho dos nossos serviços de
atendimento

ao

público,

para

identificarmos

os

aspetos

menos

positivos

e

implementarmos medidas de melhoria que nos permitam evoluir e incrementar a
qualidade do serviço prestado.
Neste sentido, colocamos uma vez mais ao seu dispor o questionário que se
encontra no verso desta folha, cujo preenchimento é simples e breve, solicitando o
seu contributo que muito agradecemos e valorizamos.
Sugerimos que se identifique para que possamos atribuir maior relevância à sua avaliação
e contactá-la/o, se tal for necessário, para conhecermos as causas do seu eventual
descontentamento.
Os resultados destes Inquéritos anuais de Satisfação poderão ser consultados
presencialmente, na Seção de Atendimento ao Público, ou no sítio do Município na
internet, em www.cm-bombarral.pt, através do Balcão do Munícipe, área da Qualidade
Administrativa.
Município de Bombarral, setembro de 2019
O Presidente da Câmara,

Divisão do Potencial Humano e Administração Geral – Sistema de Gestão da Qualidade
Telf.: 262 609 018 | Fax: 262 609 041 | E-mail: qualidade@cm-bombarral.pt
Praça do Município | 2540-046 Bombarral
www.cm-bombarral.pt | www.facebook.com/municipiodo.bombarral
www.cm-bombarral.pt

QUESTIONÁRIO
SOBRE AS EXPETATIVAS E A SATISFAÇÃO DOS MUNÍCIPES
Pela experiência que tem nos contactos com os Serviços de Atendimento ao Munícipe
do Município de Bombarral, que grau de importância e que nível de satisfação atribui aos seguintes fatores?

IMPORTÂNCIA

REQUISITO
1 - Simpatia no atendimento
2 - Rapidez do atendimento
3 - Eficiência do atendimento
4 - Rapidez na resolução dos processos
5 - Rigor e transparência da informação prestada
6 - Qualidade e clareza da documentação
disponibilizada
7 - Qualidade e conforto das instalações do
atendimento
8 - Acessibilidade aos serviços de atendimento
9 - Aceitação e resposta às sugestões e/ou
reclamações
10 - Utilização das novas tecnologias para
atendimento e apoio ao Munícipe
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Qual(ais) o(s) serviço(s) de atendimento municipal a que recorre com mais frequência e em relação ao(s) qual(ais) se refere a
sua avaliação? _________________________________________________________________________________________
De que forma costuma solicitar o apoio dos serviços municipais?  Presencialmente  Telefone  Correio  Fax  E-mail
Sempre que tenha algo a dizer-nos, alguma sugestão, reclamação, elogio, agradecimento, ou qualquer outro contributo para a
melhoria do serviço que lhe prestamos, agradecemos que o faça através do impresso próprio disponível nos balcões de
atendimento (Imp-08-02), ou usando o formulário eletrónico na página de internet do Município de Bombarral, em www.cmbombarral.pt/virtual_bv/. Poderá também contactar-nos por correio, fax, e-mail (ver contactos em nota de rodapé).
Os seus contributos serão sempre bem vindos e merecerão a nossa melhor atenção.

Sugerimos que se identifique para que possamos atribuir maior relevância à sua avaliação e contactá-la/o, se tal
for necessário, para conhecermos as causas do seu eventual descontentamento. Obrigado.
A SUA IDENTIFICAÇÃO (facultativa):
Nome:
Morada:

Localidade:

E-mail:

Telefone:

Data:

_____/_____/________

Rubrica:

__________________________________________________________

Nota: Este questionário, depois de preenchido, poderá ser devolvido aos Serviços Municipais por correio (Gabinete da Qualidade–Praça do
Município–2540-046 Bombarral), por fax (262609041), por e-mail (qualidade@cm-bombarral.pt), entregue diretamente na Secção de
Atendimento ao Público, ou depositado numa das caixas de sugestões existentes no edifício dos Paços do Município de Bombarral (Receção,
Secção de Atendimento, Tesouraria), no horário normal de atendimento entre as 9 e as 16 horas dos dias úteis. Poderá ainda deixá-lo no
agente de cobrança mais próximo da sua área de residência.
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