
AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO EM MEDIA SOCIAIS NAS 

ORGANIZAÇÕES DE GESTÃO DE DESTINOS 

 

Este questionário insere-se no âmbito de uma investigação de mestrado no curso de 

Comunicação Multimédia, administrado pela Universidade de Aveiro e é uma 

adaptação do instrumento de Vitor Roque. 

É destinado aos colaboradores do Posto de Turismo da Praia da Barra (PTPB) e tem 

como objetivo avaliar a existência de possíveis necessidades formativas, dos seus 

colaboradores, em media sociais. 

O preenchimento do questionário não demorará mais de 5 minutos. 

Todas as respostas são estritamente confidenciais e anónimas e não serão utilizadas 

para outro qualquer propósito a não ser esta investigação. 

Obrigado pela sua colaboração.  

 

NOME DA OGD: ________________________________________________________ 

 

Secção A – INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA 

A.1 Idade (em anos)…… 

A.2 Género 

Feminino…. 

Masculino… 

 

A.3 Escolaridade 

3º Ciclo do Ensino Básico ou inferior….. 

Ensino Secundário……………………… 

Bacharelato……………………………… 

Licenciatura……………………………… 

Pós-graduação……………………………. 

Mestrado…………………………………. 

Doutoramento ou superior……………… 



Secção B – COMPETÊNCIAS NA ÁREA DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO E MEDIA SOCIAIS 

 

B.1 Como avalia o seu conhecimento em termos de Tecnologias de Informação e 

Comunicação? 

Mau (não sei utilizar computadores) …………………………………………………………  

Insuficiente (não sei utilizar o computador de forma satisfatória  

por forma a atingir os objetivos a que me proponho) ………………………………… 

Suficiente (sei utilizar o computador de forma básica para atingir 

os meus objetivos) ……………………………………………………………………………………. 

Bom (sei utilizar o computador de forma proficiente e consigo  

atingir os meus objetivos com facilidade) …………………………………………………. 

Muito Bom (domino o computador para atingir os meus objetivos  

mesmo com programas de nível avançado ou programação) ……………………. 

 

B.2 Como avalia o seu conhecimento em termos de media sociais? 

Mau (não utilizo social media) ……………………………………………………………………. 

Insuficiente (não sei utilizar social media de forma satisfatória por 

forma a atingir os objetivos a que me proponho) ………………………………………. 

Suficiente (sei utilizar social media de forma básica para atingir os  

Meus objetivos) ………………………………………………………………………………………... 

Bom (sei utilizar social media de forma proficiente e consigo atingir  

os meus objetivos com facilidade) ………………………………………………………………. 

Muito Bom (domino social media para atingir os meus objetivos  

mesmo em situações novas e complexas) …………………………………………………… 

 

 

 

 

 



B.3 Quais das seguintes aplicações de media sociais utiliza na perspetiva pessoal? 

(assinale todas as opções que se apliquem) 

Blogues…………… 

Facebook…………. 

Google+…………… 

Twitter……………. 

Tumblr……………. 

Foursquare………… 

Foodspotting……. 

Youtube……………. 

Vimeo……………. 

Flickr……………… 

Picasa……………… 

TripAdvisor……. 

LonelyPlanet………. 

Outra (s)……………  Qual(is): __________________________ 

         __________________________ 

     

B.4 Quais os objetivos de utilização dos media sociais? 

(assinale todas as opções que se apliquem) 

Conhecer o que passa na sociedade…………………………………… 

Conhecer o que se passa com colegas e amigos………………………. 

Partilhar estados de espirito e novidades pessoais…………………….. 

Partilhar notícias………………………………………………………. 

Partilhar novidades profissionais……………………………………… 

Entretenimento………………………………………………………….. 

Obter conteúdos de âmbito do turismo……………………………….. 

Pesquisar sobre temáticas de interesse pessoal………………………… 

Pesquisar sobre temáticas de interesse profissional…………………….. 



Secção C – APLICAÇÕES DE MEDIA SOCIAIS USADAS NO PTPB 

C.1 Quais das seguintes aplicações de media sociais são utilizadas na sua organização? 

(assinale todas as opções que se apliquem) 

 

Blogues…………… 

Facebook…………. 

Google+…………… 

Twitter……………. 

Tumblr……………. 

Foursquare….……… 

Foodspotting….…….. 

Youtube……………. 

Vimeo…………….. 

Flickr……………… 

Picasa……………… 

TripAdvisor……….. 

LonelyPlanet………. 

Outra(s).……………  Qual(is): __________________________ 

                __________________________ 

 

 

C.2 Considera existirem outras aplicações de media sociais que o PTPB deva utilizar? 

Sim…. 

Não… 

Se respondeu sim, diga quais. 

____________________ 

____________________ 

 

 



C.3 Quais as vantagens de utilização de media sociais pelo PTPB? 

(assinale todas as opções que se apliquem) 

Promover o turismo nas vertentes local e regional…………….. 

Promover os parceiros……………………………………………. 

Promover atividades locais e regionais…………………………… 

Promover atividades do PTPB…………………………………….. 

Promover o património local e regional………………………….. 

Promover atividades de âmbito turístico online…………………. 

Promover o PTPB no digital………………………………………. 

Outra(s).……………………………………………………… 

Qual(is): __________________________ 

   __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secção D – NECESSIDADES DE FORMAÇÃO EM MEDIA SOCIAIS NA OGD 

D.1 Das seguintes aplicações de media sociais, como classifica a sua complexidade? 

(Escolha de 1 – 5 onde 5 representa muito complexa e 1 representa em nada 

complexa) 

 

       1      2       3      4       5 

Blogues……………………………………..…………………………………………………. 

Facebook……………………………..………………………………………………………. 

Google+………………………………..……..................................................... 

Twitter……………………………………..…………………………………………………… 

Tumblr………………………………..…….………………………………………………….. 

Foursquare………………………….………………………………………………………… 

Foodspotting……………………….………………………………………………………… 

Youtube……………………………..………………………………………………………….. 

Vimeo………………………………..……….………………………………………………….. 

Flickr……………………………………….……………………………………………………… 

Picasa…………………………………………...................................................... 

TripAdvisor……………………………………………………………………………………. 

LonelyPlanet……………………….…………………………………………………………. 

 Outra(s) 

____________________......................................................... 

____________________......................................................... 

____________________......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



D.2 Das aplicações de media sociais seguintes, trabalha e/ou é responsável pela gestão 

de alguma(s) na sua organização? 

(assinale todas as opções que se apliquem) 

 

       Trabalha      Responsável 

Blogues…………………………………………………………………………………………………………. 

Facebook……………………………..……………………………………………………………………….. 

Google+………………………………..……………………...................................................... 

Twitter………………………………….……………………..................................................... 

Tumblr………………………………..…………………………………………………………………………. 

Foursquare………………………….………………………………………………………………………… 

Foodspotting……………………….………………………………………………………………………… 

Youtube……………………………..…………………………………………………………………………. 

Vimeo………………………………..……………………..…………………………………………………… 

Flickr……………………………………..…………………........................................................ 

Picasa…………………………………………………………………………………………………………….. 

TripAdvisor………………………………………………..………………………………………………….. 

LonelyPlanet……………………….…………………….…………………………………………………… 

Outra(s)...………………………………………………………………………………………………………. 

Qual(is): ____________________........................................................... 

  ____________________............................................................ 

  ____________________............................................................. 

 

Não aplicável…………………………………………………………………… 

(Se preencheu esta opção, este é o fim do questionário. Muito Obrigado pela sua 

participação) 

 

 

 

 



D.3 Sente necessidade de melhorar o seu desempenho na utilização das aplicações de 

media sociais? 

Sim…. 

Não…. 

Se respondeu sim, diga por que razão. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Se respondeu não, diga por que razão. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

D.4 Já participou em formações na área de media sociais? 

Sim…. 

Não…. 

Se respondeu sim, indique quais? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Quando ocorreu a última formação? 

     Nome da formação ______________________________________________ 

     Data da formação ____/____/____ 

 

 

 

 

Este é o fim do questionário. 

Muito obrigado pela sua participação 


