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Docentes
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2019 INESC TEC Climate Survey

A participação neste primeiro 
inquérito foi um sucesso

Mais de 400 membros integrados 
manifestaram a sua opinião

Elevado sentimento de pertença 
e bom espírito de equipa

Discriminação Percepção 
global Juntos faremos 

do INESC TEC 
um melhor 
lugar para
trabalhar!

Como descrevemos 
o nosso trabalho

Mais de 500 comentários ajudaram 
a uma percepção mais abrangente 
dos problemas do INESC TEC

Tópicos 
mais 
mencionados

Aspectos mais críticos 
para a Instituição

Resultados 

Pretende-se aferir 
a percepção 
que todos os 
colaboradores têm 
acerca de aspectos 
críticos de RH

Demonstrando um bom nível de envolvimento com a instituição

Para melhor 
definir as ações 
a implementar 
que irão melhorar 
a forma como 
trabalhamos!

29%

28%
14%

12%

17%

Outros

Liderança 
e comunicação 
interna

Ambiente 
de trabalho

Compensação 
e benefícios

Gestão 
de carreiras

Positivo Indiferente Crítico

Instrumento de auscultação chave

Para todos os membros integrados            

Anónimo, periódico e online      

Sentem que 
adquirem novos 
conhecimentos

79%

Não sabem 
claramente 
como progredir 
na carreira

51%
Acreditam 
que não têm 
oportunidades 
de formação

47%
Não recebem 
a opinião do 
responsável 
sobre o seu 
desempenho

41%

Estão insatisfeitos 
com o sistema 
de avaliação
em vigor

40%
Sentem que não 
há igualdade 
de oportunidades 
de promoção

38%
Não estão 
satisfeitos com 
os benefícios 
que recebem 
do INESC TEC

31%
Não têm 
conhecimento 
da avaliação 
efetuada pelos 
seus responsáveis

30%

Não têm ajuda
 sobre como 
promover a sua 
formação
 e desenvolvimento

42%

Sabem o que 
é esperado 
do seu trabalho

74%
Aconselhariam 
alguém a trabalhar 
no INESC TEC

73%
Têm elevado 
sentimento 
de pertença

71%

Imaginam-se 
a trabalhar 
aqui dentro 
de um ano

71%
Recandidatar-se-iam
ao emprego 
atual

69%

Têm bom 
equilibrio 
trabalho-família

62%
Têm um bom 
espírito de equipa 
no seu grupo 
de trabalho

60%
Sentem as suas 
ideias bem 
recebidas 
e valorizadas

63%
Conseguem 
cumprir as suas 
tarefas dentro 
do horário normal

61%

Sentem-se 
confortáveis 
com os seus 
responsáveis

67%
Têm as 
condições 
de trabalho 
necessárias

64%

06%

04%

02%

12%

10%

08%

Formação 
académica

Género Idade Estado de
capacidade 
ou de incapacidade

* *
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30%

20%
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60%

50%

40%

Estimulante Stressante Motivador Inovador

0%

52% 30% 29% 19%

Institucional CompensaçãoMotivação / 
Satisfação

Ambiente de trabalho 
e trabalho de equipa 

Liderança 
e comunicação

Gestão 
de desempenho 

Gestão 
de carreiras

Formação 
e desenvolvimento
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Maior transparência e clarificação 
dos processos em geral

Melhorar o local de trabalho

Melhorar as condições 
de trabalho no geral

Desenvolvimento de Carreira
Formação
Avaliação de Desempenho

Motivação/Satisfação
Elevado sentimento de pertença
Aquisição de novos conhecimentos

Percepção Global 
por Cluster e tipo 
de serviço

Redes de Sistemas Inteligentes 

Energia

Indústria e Inovação

Informática 

Serviços de Desenvolvimento de Negócios 

Serviços de Organização e Gestão 

Serviços de Apoio Técnico

Compensação

Institucional

Gestão de desempenho

Liderança 
e comunicação

Ambiente 
de trabalho 
e trabalho 
de equipa 

Motivação/
Satisfação

Gestão 
de carreiras

Formação 
e desenvolvimento
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59% 62% 61% 61% 45% 38% 36% 30%

*Tópicos mais mencionados *Tópicos mais mencionados


