Relatório sobre o questionário aos Colaboradores
Atividades de Responsabilidade Social

Entre 21 e 24 de março de 2017, foi colocado em circulação um questionário com o objetivo de recolher as opiniões e sugestões dos colaboradores e das
colaboradoras do PO ISE e do PO APMC, de forma a concretizar o Plano de Responsabilidade Social PO ISE/PO APMC.
Foram obtidas 60 respostas, num universo de 87 colaboradores, correspondendo a 70% do total.

Recursos Humanos
De forte expressão, realça-se a sinalização,
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de atividades ao ar livre, convívio e de voluntariado em projetos para a
promoção de um ambiente sustentável e de inclusão social. Concluiu-se
que os colaboradores estão disponíveis para colaborar e participar em
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atividades que visem o seu bem-estar, em conjunto com os colegas,
numa dinâmica de convívio em equipa.
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Ambiente e Recursos Naturais
A prevalência das respostas centrou-se na
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preocupação com a reutilização do desperdício e
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redução do consumo, sendo que, na generalidade,
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os colaboradores e as colaboradoras do POISE/POAPMC estão
empenhados numa melhor gestão dos recursos e consumos, numa
perspetiva de melhoria do meio ambiente.
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Comunidade Local
Na relação com o exterior os colaboradores e
colaboradoras do POISE/POAPMC orientam as suas
respostas para uma prática colaborativa em atividades
organizadas
voluntariado.
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Saúde e Segurança no Trabalho
Na área da Saúde e Segurança no Trabalho, os colaboradores e colaboradoras do
POISE/POAPMC direcionaram as suas respostas para questões relacionadas com a Medicina no
Trabalho e questões ergonómicas associadas à postura física no local de trabalho.

Uma parte do questionário organizou-se em regime de resposta aberta, de forma a recolher ideias e sugestões. Neste âmbito, registou-se uma participação
elevada, com um total de 66 sugestões nas diferentes áreas propostas. De referir a pertinência da implementação de um plano de responsabilidade social
no PO ISE/PO APMC, manifestada pelos colaboradores e colaboradoras, bem como a sua disponibilidade e interesse em fazer parte das soluções e atividades
que orientem para uma melhoria do bem-estar social dos programas operacionais em questão.

