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1. Introdução 

A Área de Trabalho, Ambiente e Energia do SPUL promoveu o 1º Encontro GATUL 

Ambiente, dedicado ao projecto “Um Modelo de Gestão de Resíduos 

Universidade de Lisboa”. Esta actividade incluiu uma primeira acção de sensibilização 

dirigida ao tema da Gestão e Tratamento de Resíduos, realizada no dia 2 de Fevereiro 

de 2011, e uma visita ao Centro d

Fevereiro de 2011. 

Em colaboração com a Área de Trabalho, Ambiente e Energia, a Área de Assessoria do 

SPUL desenvolveu e aplicou 

participantes nas duas acções.

Com base na análise das respostas a esse questionário 

características dos participantes

expectativas e analisar o cumprimento dos objectivos específicos propostos pela 

iniciativa.  

O tratamento e análise dos dados recolhidos

avaliação foram desenvolvidos pela Área de Assessoria do SPUL.

 

2. Nota Metodológica

O questionário de avaliação do 1º Encontro GATUL Ambiente foi aplicado 

participantes, entre os dias 7 e 21 de Fevereiro de 2011, tendo sido 

e-mail no dia 7 de Fevereiro de 2011, após o

Valorsul.  

O seu preenchimento foi realizado

desenvolvida para esse efeito. Foi incentivada e estimu

mediante o envio de vários e

recolha desta informação, 

trabalho em futuras acções similares.

Do total de participantes no Encontro

inquérito de avaliação. Tod

como referência esse valor (N=10).
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A Área de Trabalho, Ambiente e Energia do SPUL promoveu o 1º Encontro GATUL 

ao projecto “Um Modelo de Gestão de Resíduos 

Universidade de Lisboa”. Esta actividade incluiu uma primeira acção de sensibilização 

dirigida ao tema da Gestão e Tratamento de Resíduos, realizada no dia 2 de Fevereiro 

de 2011, e uma visita ao Centro de Triagem da Valorsul efectuada no dia 7 de 

Em colaboração com a Área de Trabalho, Ambiente e Energia, a Área de Assessoria do 

ou um questionário de avaliação do Encontro ao conjunto dos 

ões.  

Com base na análise das respostas a esse questionário pretende-

características dos participantes, aferir em que medida foram satisfeitas as 

e analisar o cumprimento dos objectivos específicos propostos pela 

dos dados recolhidos, assim como a concepção do relatório de 

avaliação foram desenvolvidos pela Área de Assessoria do SPUL. 

Nota Metodológica 

nário de avaliação do 1º Encontro GATUL Ambiente foi aplicado 

as 7 e 21 de Fevereiro de 2011, tendo sido disponibilizado por 

mail no dia 7 de Fevereiro de 2011, após o término da visita ao Centro de Triagem da 

realizado de forma electrónica, através de uma hiperligação 

desenvolvida para esse efeito. Foi incentivada e estimulada a resposta ao questionário,

mediante o envio de vários e-mails, chamando a atenção para a importância da 

colha desta informação, tendo em vista a melhoria do desempenho do grupo de 

trabalho em futuras acções similares. 

no Encontro (17 indivíduos), foram recebidas 10 

Todas as análises efectuadas e conclusões apresentadas terão 

como referência esse valor (N=10). 

_________________________________ Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente – “Resíduos” 

____________________________________________________________________________ 
Área de Assessoria                                                                                                                                    2 

A Área de Trabalho, Ambiente e Energia do SPUL promoveu o 1º Encontro GATUL 

ao projecto “Um Modelo de Gestão de Resíduos para a 

Universidade de Lisboa”. Esta actividade incluiu uma primeira acção de sensibilização 

dirigida ao tema da Gestão e Tratamento de Resíduos, realizada no dia 2 de Fevereiro 

e Triagem da Valorsul efectuada no dia 7 de 

Em colaboração com a Área de Trabalho, Ambiente e Energia, a Área de Assessoria do 

Encontro ao conjunto dos 

-se conhecer as 

aferir em que medida foram satisfeitas as suas 

e analisar o cumprimento dos objectivos específicos propostos pela 

concepção do relatório de 

nário de avaliação do 1º Encontro GATUL Ambiente foi aplicado ao total dos 

disponibilizado por 

a visita ao Centro de Triagem da 

através de uma hiperligação 

lada a resposta ao questionário, 

mails, chamando a atenção para a importância da 

a melhoria do desempenho do grupo de 

, foram recebidas 10 respostas ao 

conclusões apresentadas terão 
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3. Caracterização dos Inquiridos

Do total de participantes no 

inquérito de avaliação (N=10)

(gráfico 1). Do total, 5 estão 

Assistente Técnico e 2 noutras

 

      Fonte: Questionário

 

                 Fonte: Questionário

 

Assistente 
Operacional

0
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Caracterização dos Inquiridos 

Do total de participantes no 1º Encontro do GATUL Ambiente que respon

(N=10), 5 são do sexo masculino e 5 são do sexo 

estão integrados na carreira Técnica Superior, 3 na carreira de 

noutras carreiras (gráfico 2). 

Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

55

Gráfico 1 - Género

Masculino

Feminino

Assistente 
Operacional

Assistente 
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Técnica 
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Outra

0

3

5

2

Gráfico 2 - Carreira
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1º Encontro do GATUL Ambiente que responderam ao 

5 são do sexo masculino e 5 são do sexo feminino 

na carreira Técnica Superior, 3 na carreira de 
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No que diz respeito à pertença institucional, tendo em conta o conjunto 

Orgânicas da Universidade de Lisboa

representar a Faculdade de Ciências, 2 o SPUL,

de Psicologia e o restante (

 

                Fonte: Questionário

 

4. Conteúdos Programáticos

A análise da satisfação dos participantes 

desta primeira acção de sensibilização sobre resíduos (gráficos 4, 5, 6 e 7) demonstra 

que 7 concordam totalmente

concordam que o tema abordado foi aprofundado,

tema abordado no conjunto das sessões tem utili

inquiridos concordam que a participação nestas acções contribuiu para aumentar os 

seus conhecimentos. Neste último caso, 4 participantes 

conteúdos programáticos foram importantes para aumentar os seus conhecimentos 

nestas matérias. 

 

 

Faculdade de Ciências

Faculdade de Letras

Faculdade de Medicina

Faculdade de Psicologia
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No que diz respeito à pertença institucional, tendo em conta o conjunto 

Orgânicas da Universidade de Lisboa, a participação foi variada, com 3 

representar a Faculdade de Ciências, 2 o SPUL, 2 a Faculdade de Letras, 2

(1) a Faculdade de Medicina (gráfico 3). 

Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

Conteúdos Programáticos 

satisfação dos participantes relativamente aos conteúdos programáticos 

desta primeira acção de sensibilização sobre resíduos (gráficos 4, 5, 6 e 7) demonstra 

concordam totalmente com a afirmação “O tema abordado foi interessante”, 9 

que o tema abordado foi aprofundado, 8 concordam totalmente

tema abordado no conjunto das sessões tem utilidade prática para o seu serviço e

que a participação nestas acções contribuiu para aumentar os 

seus conhecimentos. Neste último caso, 4 participantes concordam totalmente

conteúdos programáticos foram importantes para aumentar os seus conhecimentos 

Faculdade de Ciências

Faculdade de Letras

Faculdade de Medicina

Faculdade de Psicologia

SPUL

3

2

1

2

2

Gráfico 3 - Unidade Orgânica
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No que diz respeito à pertença institucional, tendo em conta o conjunto das Unidades 

com 3 indivíduos a 

2 a Faculdade de Letras, 2 a Faculdade 

 

relativamente aos conteúdos programáticos 

desta primeira acção de sensibilização sobre resíduos (gráficos 4, 5, 6 e 7) demonstra 

com a afirmação “O tema abordado foi interessante”, 9 

concordam totalmente que o 

dade prática para o seu serviço e 6 

que a participação nestas acções contribuiu para aumentar os 

dam totalmente que os 

conteúdos programáticos foram importantes para aumentar os seus conhecimentos 
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                Fonte: Questionário

 

                Fonte: Questionário
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Concordo Totalmente

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente
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Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

0

0

3

7

Gráfico 4 - Conteúdos programáticos: 
Tema foi interessante?

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

0

0

9

1

Gráfico 5 - Conteúdos programáticos: 
Tema foi aprofundado?
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           Fonte: Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente

 

            Fonte: Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente

 

Importa referir que em qualquer dos

situadas no intervalo discordo totalmente

 

 

 

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

Tema tem utilidade prática no serviço?

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente
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Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

porta referir que em qualquer dos itens atrás referidos não houve respostas 

discordo totalmente e discordo. 

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

0

0

2

Gráfico 6 - Conteúdos programáticos: 
Tema tem utilidade prática no serviço?

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

0

0

4

Gráfico 7 - Conteúdos programáticos: 
Aumentou conhecimentos?
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itens atrás referidos não houve respostas 
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No que diz respeito ao tempo dedicado à exposição teórica dos conteúdos 

programáticos, 7 inquiridos 

grupo 2 concordam totalmente

discordam e 1 discorda totalment

dos conteúdos programáticos da acção (gráfico 

 

             Fonte: Inquérito Avaliação 1º 

 

Por outro lado, quando questionados sobre o tempo utilizado para a exposição prática 

dos conteúdos apresentados (gráfico 9)

esse tempo foi suficiente

totalmente discordantes, e apenas 

 

 

 

 

 

 

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

Tempo dedicado à exposição teórica foi suficiente?
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No que diz respeito ao tempo dedicado à exposição teórica dos conteúdos 

inquiridos concordam que esse tempo foi suficiente, sendo que dess

concordam totalmente com essa afirmação. Apenas 

discorda totalmente com o tempo utilizado para a exposição teórica 

dos conteúdos programáticos da acção (gráfico 8). 

Fonte: Inquérito Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

Por outro lado, quando questionados sobre o tempo utilizado para a exposição prática 

apresentados (gráfico 9), 7 concordam e 1 concorda totalmente

esse tempo foi suficiente. É de salientar que nesta questão não houve respostas 

, e apenas 2 indivíduos apresentam respostas 

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

1

2

5

2

Gráfico 8 - Conteúdos programáticos: 
Tempo dedicado à exposição teórica foi suficiente?
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No que diz respeito ao tempo dedicado à exposição teórica dos conteúdos 

, sendo que desse 

com essa afirmação. Apenas 2 participantes 

com o tempo utilizado para a exposição teórica 

 

Por outro lado, quando questionados sobre o tempo utilizado para a exposição prática 

concorda totalmente que 

É de salientar que nesta questão não houve respostas 

apresentam respostas discordantes. 

5
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               Fonte: Questionário

 

É neste grupo de respostas que se verifica o maior número de 

que evidencia a necessidade de ajustar o tempo a despender 

conteúdos programáticos,

futuras acções e iniciativas deste tipo.

 

5. Organização da Actividade

O conhecimento das opiniões relativas à organização da actividade constitui um 

elemento importante no sentido da melhoria da intervenção desenvolvida pelo grupo 

de trabalho em posteriores iniciativas.

Relativamente a esta temática, d

inquérito de avaliação, 2 

documentação distribuída no 1º encontro GATUL Ambiente, 5 consideram que foi 

e 3 admitem que foi acei

qualidade e adequação da documentação como 

 

 

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

Tempo dedicado à exposição prática foi suficiente?
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Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

É neste grupo de respostas que se verifica o maior número de opiniões

que evidencia a necessidade de ajustar o tempo a despender na exposição dos 

, quer na vertente teórica, quer na vertente prática, em 

e iniciativas deste tipo. 

Organização da Actividade 

O conhecimento das opiniões relativas à organização da actividade constitui um 

no sentido da melhoria da intervenção desenvolvida pelo grupo 

posteriores iniciativas. 

elativamente a esta temática, do total de participantes que responderam ao 

2 referem como muito boa a qualidade e adequação da 

documentação distribuída no 1º encontro GATUL Ambiente, 5 consideram que foi 

aceitável (gráfico 10). Não houve respostas a considerar a 

qualidade e adequação da documentação como insuficiente. 

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

Concordo Totalmente

0

2

7

1

Gráfico 9 - Conteúdos programáticos: 
Tempo dedicado à exposição prática foi suficiente?
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opiniões discordantes, o 

a exposição dos 

quer na vertente teórica, quer na vertente prática, em 

O conhecimento das opiniões relativas à organização da actividade constitui um 

no sentido da melhoria da intervenção desenvolvida pelo grupo 

total de participantes que responderam ao 

a qualidade e adequação da 

documentação distribuída no 1º encontro GATUL Ambiente, 5 consideram que foi boa 

Não houve respostas a considerar a 
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     Fonte: Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente

 

De acordo com o gráfico 

pedagógicos utilizados, da adequação dos suportes pedagógicos aos assuntos 

abordados, da qualidade e adequação das instalações e condições ambientais e do 

apoio administrativo disponível

participantes como muito boa

classificar estes itens como insuficientes ou aceitáveis.

 

Qualidade e 
adequação 

documentação 
distribuída

Qualidade 
suportes 

pedagógicos 
utilizados

3

5

5

2

5

Gráfico 10 
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Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

gráfico 10, no que se refere aos itens da qualidade dos suportes 

pedagógicos utilizados, da adequação dos suportes pedagógicos aos assuntos 

abordados, da qualidade e adequação das instalações e condições ambientais e do 

apoio administrativo disponível, a organização da actividade foi considerada

muito boa e por outros 5 como boa. Não se verificaram opiniões a 

classificar estes itens como insuficientes ou aceitáveis. 

Adequação 
suportes 

pedagógicos

Qualidade e 
adequação 

instalações e 
condições 

ambientais

Apoio 
administrativo 

disponível

Duração da 
actividade

5 5 5

10

5 5 5

Gráfico 10 - Organização da Actividade  

Insuficiente Aceitável Bom Muito Bom
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no que se refere aos itens da qualidade dos suportes 

pedagógicos utilizados, da adequação dos suportes pedagógicos aos assuntos 

abordados, da qualidade e adequação das instalações e condições ambientais e do 

considerada por 5 dos 

Não se verificaram opiniões a 

Duração da Horário da 
actividade

7

3
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Ainda no que diz respeito à organização do 1º Encontro GATUL Ambiente, a totalidade 

dos inquiridos demonstra satisfação com a duração da actividade, assim como com o 

horário em que a mesma decorreu

a escala muito bom (3) e bo

 

 

6. Balanço da Actividade

O conjunto dos responden

partilha a ideia de que a participação nesta iniciativa possibilitou: “iniciar um trabalho 

em equipa com vista à melhoria

“conhecer processos de separação e eliminação de resíduos no local de destino final” 

(25%), “aumentar o conhecimento em matéria de gestão de resíduos” (2

“conhecer melhor o papel do SPUL na UL” (2

dentro da UL” (5%) – ver gráfico 1

 

                Fonte: Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente

                                                          
1
 Na questão subjacente a este gráfico

quais mais se identificavam, relativamente ao contributo da actividade a nível profissional e pessoal
neste caso, o total de respostas obtidas (20) 
apresentamos os valores em percentage

30%

5%
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Ainda no que diz respeito à organização do 1º Encontro GATUL Ambiente, a totalidade 

demonstra satisfação com a duração da actividade, assim como com o 

decorreu. Neste último caso, as respostas repartem

bom (7). 

Balanço da Actividade 

O conjunto dos respondentes do inquérito de avaliação desta acção de sensibilização

de que a participação nesta iniciativa possibilitou: “iniciar um trabalho 

em equipa com vista à melhoria das condições actuais nas Unidades Orgânicas” (3

“conhecer processos de separação e eliminação de resíduos no local de destino final” 

(25%), “aumentar o conhecimento em matéria de gestão de resíduos” (2

“conhecer melhor o papel do SPUL na UL” (20%), e “partilhar diferentes experiências 

ver gráfico 111. 

Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

                   
Na questão subjacente a este gráfico foi pedido especificamente aos inquiridos que indicassem 

relativamente ao contributo da actividade a nível profissional e pessoal
obtidas (20) ultrapassa o universo da população inquirida (N=

em percentagem. 

20%

25%

20%

Gráfico 11 - A actividade permitiu…

Aumentar conhecimento gestão 
resíduos

Conhecer processos separação e 
eliminação resíduos

Iniciar trabalho equipa com vista 
melhoria das condições actuais

Partilhar diferentes experiências 
dentro UL

Conhecer melhor papel do Spul 
na UL
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Ainda no que diz respeito à organização do 1º Encontro GATUL Ambiente, a totalidade 

demonstra satisfação com a duração da actividade, assim como com o 

. Neste último caso, as respostas repartem-se entre 

tes do inquérito de avaliação desta acção de sensibilização 

de que a participação nesta iniciativa possibilitou: “iniciar um trabalho 

uais nas Unidades Orgânicas” (30%), 

“conhecer processos de separação e eliminação de resíduos no local de destino final” 

(25%), “aumentar o conhecimento em matéria de gestão de resíduos” (20%), 

), e “partilhar diferentes experiências 

 

especificamente aos inquiridos que indicassem 2 frases com as 
relativamente ao contributo da actividade a nível profissional e pessoal. Assim sendo, 

(N=10). Por esse motivo, 

Aumentar conhecimento gestão 

Conhecer processos separação e 

Iniciar trabalho equipa com vista 
melhoria das condições actuais

Partilhar diferentes experiências 

Conhecer melhor papel do Spul 
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Quando questionados sobre o cumprimento dos objectivos propostos para a 

actividade, numa escala situ

consideram que os objectivos foram 

 

            Fonte: Questionário Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente

 

 

Em termos da avaliação da iniciativa na sua globalidade (gráfico 1

concluem que a mesma correspondeu às suas expectativas, sendo que

das respostas, 5 se situam no ponto mais elevado da escala relativamente à satisfação 

com a mesma. 

 

 

 

 

 

 

Nada

0

Gráfico 12 
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Quando questionados sobre o cumprimento dos objectivos propostos para a 

uma escala situada entre o nada e o totalmente cumpridos, 

consideram que os objectivos foram totalmente cumpridos.  

Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

Em termos da avaliação da iniciativa na sua globalidade (gráfico 13), os participantes 

concluem que a mesma correspondeu às suas expectativas, sendo que

5 se situam no ponto mais elevado da escala relativamente à satisfação 

Totalmente

0

3

7

Gráfico 12 - Objectivos propostos foram cumpridos?
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Quando questionados sobre o cumprimento dos objectivos propostos para a 

ada entre o nada e o totalmente cumpridos, 7 indivíduos 

 

), os participantes 

concluem que a mesma correspondeu às suas expectativas, sendo que, da totalidade 

5 se situam no ponto mais elevado da escala relativamente à satisfação 



_________________________________ Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente 

____________________________________________________________________________ 
Área de Assessoria                                                                                                           

 

           Fonte: Questionário Avaliação 1º Enc

 

 

7. Comentários e sugestões

No questionário de avaliação do 1º Encontro GATUL Ambiente

perguntas abertas. Esse tipo de questões possibilita uma liberdade de expressão aos 

participantes e facilita a recolha de 

analisadas. 

 

Dessa análise, destacamos os 

O conjunto dos indivíduos refere que pretende vir a aplicar os conhecimentos adquiridos nesta 

actividade no seu próprio serviço

resíduos, da implementação de uma cultura de reciclagem e do desenvolvimento de 

procedimentos e de práticas que permitam proceder ao tratamento dos resíduos gerados nas 

unidades orgânicas da UL. Nos se

admitem a introdução de novas práticas e o reforço das existentes no sentido da melhoria da 

actuação desenvolvida nestas matérias.

 

 

Pouco

0

Gráfico 13 
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Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente. 

Comentários e sugestões 

No questionário de avaliação do 1º Encontro GATUL Ambiente foram contempladas algumas 

Esse tipo de questões possibilita uma liberdade de expressão aos 

participantes e facilita a recolha de informação mais diversificada sobre as temáticas 

os seguintes comentários e sugestões:  

refere que pretende vir a aplicar os conhecimentos adquiridos nesta 

no seu próprio serviço através da sensibilização para a gestão responsável dos 

, da implementação de uma cultura de reciclagem e do desenvolvimento de 

procedimentos e de práticas que permitam proceder ao tratamento dos resíduos gerados nas 

unidades orgânicas da UL. Nos serviços onde essa prática já é recorrente os participantes 

admitem a introdução de novas práticas e o reforço das existentes no sentido da melhoria da 

actuação desenvolvida nestas matérias. 

Muito

0

5 5

Gráfico 13 - Globalmente a actividade foi do seu 
agrado?
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foram contempladas algumas 

Esse tipo de questões possibilita uma liberdade de expressão aos 

informação mais diversificada sobre as temáticas 

refere que pretende vir a aplicar os conhecimentos adquiridos nesta 

sensibilização para a gestão responsável dos 

, da implementação de uma cultura de reciclagem e do desenvolvimento de 

procedimentos e de práticas que permitam proceder ao tratamento dos resíduos gerados nas 

rviços onde essa prática já é recorrente os participantes 

admitem a introdução de novas práticas e o reforço das existentes no sentido da melhoria da 
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“Sensibilização da comunidade para uma gestão responsável dos 

sua produção, reutilizando o que for possível e reciclando os restantes.”

“Implementação da cultura de reciclagem, que ainda não existe. Colocação de pontos de reciclagem nos 

gabinetes, solicitação de ecopontos.”

“Dotar a FL de procedimentos/práticas que permitam proceder correctamente ao tratamento de todos 

os resíduos gerados na faculdade de forma integrada com o SPUL.”

 

A inexistência de uma cultura de reciclagem e de rotinas directamente relacionadas com a 

mesma, a pouca sensibilidade para o assunto, a dimensão e dispersão dos espaços físicos das 

várias UO da UL e a falta de espaços para a separação e armazenagem dos res

entanto, apontados como constrangimentos e obstáculos que, na opinião dos inquiridos, 

poderão dificultar a concretização do projecto de melhoria da gestão e tratamento dos 

resíduos no contexto real de trabalho nas diferentes 

“Inexistência de rotinas e pouca sensibilidade para o assunto. Pouca informação.”

“Dispersão dos espaços físicos.” 

“Número elevado de salas e gabinetes e, portanto, dificuldades de separação na origem.”

 

Como sugestões e propostas

continuação de encontros entre 

atitude nesta área de trabalho, o desenvolvimento d

manuseamento, armazenagem e tratamento de resíduos pe

e a discussão sobre a utilização de pilhas 

“Abordar a produção/tratamento/eliminação de resíduos perigosos (sólidos e líquidos).”

“Alargar a discussão à utilização de pil

“Continuação de encontros entre as várias unidades da UL, tendo em vista uma uniformização de atitude 

nesta área de trabalho. Desenvolvimento de uma acção de sensibilização sobre manuseamento, 

armazenagem e tratamento de produtos perigo

unidades da UL que mais produzam estes resíduos.”
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“Sensibilização da comunidade para uma gestão responsável dos RSU produzidos na FCUL, reduzindo a 

sua produção, reutilizando o que for possível e reciclando os restantes.” 

“Implementação da cultura de reciclagem, que ainda não existe. Colocação de pontos de reciclagem nos 

gabinetes, solicitação de ecopontos.” 

a FL de procedimentos/práticas que permitam proceder correctamente ao tratamento de todos 

resíduos gerados na faculdade de forma integrada com o SPUL.” 

A inexistência de uma cultura de reciclagem e de rotinas directamente relacionadas com a 

mesma, a pouca sensibilidade para o assunto, a dimensão e dispersão dos espaços físicos das 

da UL e a falta de espaços para a separação e armazenagem dos res

constrangimentos e obstáculos que, na opinião dos inquiridos, 

poderão dificultar a concretização do projecto de melhoria da gestão e tratamento dos 

resíduos no contexto real de trabalho nas diferentes UO da UL. 

tência de rotinas e pouca sensibilidade para o assunto. Pouca informação.” 

 

“Número elevado de salas e gabinetes e, portanto, dificuldades de separação na origem.”

s de iniciativas futuras foram referenciadas pelos participantes 

continuação de encontros entre as várias UO da UL tendo em vista uma uniformização de 

atitude nesta área de trabalho, o desenvolvimento de acções de sensibilização sobre 

manuseamento, armazenagem e tratamento de resíduos perigosos/tóxicos (sólidos e líquidos) 

utilização de pilhas recarregáveis, suas vantagens e inconveniências.

“Abordar a produção/tratamento/eliminação de resíduos perigosos (sólidos e líquidos).”

“Alargar a discussão à utilização de pilhas recarregáveis.” 

“Continuação de encontros entre as várias unidades da UL, tendo em vista uma uniformização de atitude 

nesta área de trabalho. Desenvolvimento de uma acção de sensibilização sobre manuseamento, 

armazenagem e tratamento de produtos perigosos/tóxicos que poderia ser efectuada numa das 

unidades da UL que mais produzam estes resíduos.” 
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RSU produzidos na FCUL, reduzindo a 

“Implementação da cultura de reciclagem, que ainda não existe. Colocação de pontos de reciclagem nos 

a FL de procedimentos/práticas que permitam proceder correctamente ao tratamento de todos 

A inexistência de uma cultura de reciclagem e de rotinas directamente relacionadas com a 

mesma, a pouca sensibilidade para o assunto, a dimensão e dispersão dos espaços físicos das 

da UL e a falta de espaços para a separação e armazenagem dos resíduos são, no 

constrangimentos e obstáculos que, na opinião dos inquiridos, 

poderão dificultar a concretização do projecto de melhoria da gestão e tratamento dos 

“Número elevado de salas e gabinetes e, portanto, dificuldades de separação na origem.” 

pelos participantes a 

tendo em vista uma uniformização de 

e acções de sensibilização sobre 

rigosos/tóxicos (sólidos e líquidos) 

recarregáveis, suas vantagens e inconveniências. 

“Abordar a produção/tratamento/eliminação de resíduos perigosos (sólidos e líquidos).” 

“Continuação de encontros entre as várias unidades da UL, tendo em vista uma uniformização de atitude 

nesta área de trabalho. Desenvolvimento de uma acção de sensibilização sobre manuseamento, 

sos/tóxicos que poderia ser efectuada numa das 
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8. Anexos 

 

 
Questionário de 
Ambiente – “Resíduos
 

A sua opinião sobre a actividade em que acaba de participar é extremamente importante para que possamos 

aferir, em que medida satisfizemos as suas expectativas, e poderemos melhorar o nosso desempenho em futuras 

acções similares. Obrigado.  

*Obrigatório 

 

1 - Nome completo (Não é obrigatória a sua identificação) 

 

2 - Género *  
-----------------------------------------------------

 

3 - Data de Nascimento *  (dd/mm/aa) 

 

4 - Em que Carreira está integrado? 

Assistente Operacional 

Assistente Técnico 

Técnica Superior 

Outra:  

 

5 - Unidade Orgânica *  

-------------------------------------------------------------------
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de Avaliação do 1º Encontro
Resíduos” 

A sua opinião sobre a actividade em que acaba de participar é extremamente importante para que possamos 

aferir, em que medida satisfizemos as suas expectativas, e poderemos melhorar o nosso desempenho em futuras 

Nome completo (Não é obrigatória a sua identificação)  

-----------------------------------------------------
 

(dd/mm/aa)  

Em que Carreira está integrado? *   

-------------------------------------------------------------------
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º Encontro GATUL 

A sua opinião sobre a actividade em que acaba de participar é extremamente importante para que possamos 

aferir, em que medida satisfizemos as suas expectativas, e poderemos melhorar o nosso desempenho em futuras 

 



_________________________________ Avaliação 1º Encontro GATUL Ambiente 

____________________________________________________________________________ 
Área de Assessoria                                                                                                           

 

6 - Serviço *  (Contabilidade, R.H., Vencimentos, etc) 

 

7 - Os objectivos propostos para a actividade foram cumpridos? 

 
1 2 3 4 

Nada 
    

Totalmente

 

 

8 - Relativamente aos conteúdos programáticos considera que: 

Concordo; 4- Concordo totalmente) 

 

O tema abordado foi interessante 

O tema abordado foi aprofundado 

O tema abordado tem utilidade prática 
no meu serviço 

O tempo dedicado à exposição teórica 
foi suficiente (Dia 02 de Fevereiro - 

SPUL) 

O tempo dedicado à exposição prática 
foi suficiente (Dia 07 de Fevereiro - 

Valorsul) 

Aumentei o meu conhecimento 
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(Contabilidade, R.H., Vencimentos, etc)  

Os objectivos propostos para a actividade foram cumpridos? *   

 

Totalmente 

Relativamente aos conteúdos programáticos considera que: *  (1- Discordo totalmente; 2

Concordo totalmente)  

 1 2 3 
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2- Discordo; 3- 

4  
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9 - Relativamente à organização da actividade 

 

Qualidade e adequação da 
documentação distribuída 

Qualidade dos suportes pedagógicos 
utilizados (retroprojector, etc) 

Adequação dos suportes pedagógicos 
aos assuntos abordados 

Qualidade e adequação das instalações 
e condições ambientais 

Apoio administrativo disponível 

A duração da actividade 

Horário da actividade 

 

 

10 - Tendo em conta o seu serviço, de que forma pretende vir a aplicar os conhecimentos que adquiriu nesta 

actividade? *  

 

11 - Num contexto real de trabalho, que constrangimentos/obstáculos poderão dificultar a concretização dos 

objectivos apresentados na actividade? 
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Relativamente à organização da actividade *  (1- Insuficiente; 2- Aceitável; 3- Bom; 4- Muito bom

 
1 2 3 

    

    

    

    

    

    

    

Tendo em conta o seu serviço, de que forma pretende vir a aplicar os conhecimentos que adquiriu nesta 

Num contexto real de trabalho, que constrangimentos/obstáculos poderão dificultar a concretização dos 

a actividade? *  
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Muito bom)  

4 
 

  

  

  

  

  

  

  

Tendo em conta o seu serviço, de que forma pretende vir a aplicar os conhecimentos que adquiriu nesta 

 

Num contexto real de trabalho, que constrangimentos/obstáculos poderão dificultar a concretização dos 
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12 - Das frases abaixo apresentadas escolha apenas duas: 

A actividade permitiu aumentar o meu conhecimento em matéria de gestão de resíduos.

A actividade permitiu conhecer processos de separação e eliminação de resíduos no local de 

A actividade permitiu iniciar um trabalho em equipa com vista à melhoria das condições actuais nas 

unidades orgânicas. 

A actividade permitiu partilhar diferentes experiências dentro da U.L.

A actividade permitiu conhecer melhor o papel do

 

13 - Globalmente a actividade foi do seu agrado? 

 
1 2 3 4 

Pouco 
    

 

14 - Outros comentários ou sugestões: 

 

Enviar
 

Obrigado pela sua colaboraçã
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Das frases abaixo apresentadas escolha apenas duas: *   

A actividade permitiu aumentar o meu conhecimento em matéria de gestão de resíduos.

A actividade permitiu conhecer processos de separação e eliminação de resíduos no local de 

A actividade permitiu iniciar um trabalho em equipa com vista à melhoria das condições actuais nas 

A actividade permitiu partilhar diferentes experiências dentro da U.L. 

A actividade permitiu conhecer melhor o papel do SPUL na Universidade. 

Globalmente a actividade foi do seu agrado? *   

 

Muito 

Outros comentários ou sugestões: 

 

Obrigado pela sua colaboração! 
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A actividade permitiu aumentar o meu conhecimento em matéria de gestão de resíduos. 

A actividade permitiu conhecer processos de separação e eliminação de resíduos no local de destino final. 

A actividade permitiu iniciar um trabalho em equipa com vista à melhoria das condições actuais nas 


