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QUESTIONÁRIO de AVALIAÇÃO DA NEWSLETTER INTERNA - PILOTO 

DA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

Considerando de extrema importância a sua participação na avaliação da Newsletter Interna – 
piloto para o desenvolvimento futuro das próximas edições, convidamo-lo(a) a preencher este 
questionário. 

A resposta a este questionário é confidencial. Caso pretenda entregar o questionário respondido 
em papel e não por e-mail, deverá enviar por correio interno dirigido a: Unidade de Saúde Pública 
– Equipa da Área da Comunicação

Agradecemos, desde já, a sua disponibilidade para colaborar, estando certos de que a sua 
participação é fundamental para uma maior adequação da Newsletter às necessidades de 
informação dos seus destinatários. 

Nota: Preencha, por favor, com um X a resposta que considera mais adequada. 

1. Como avalia a Newsletter:

Concordo 
Totalmente 

Concordo Discordo Discordo 
Totalmente 

O nome da Newsletter foi bem 
escolhido 

O design visual da Newsletter é 
agradável 

A informação está globalmente bem 
apresentada 

A informação é fácil de compreender 

Os seus conteúdos são claros 

Os seus conteúdos são relevantes 

Os seus conteúdos são úteis 

Este modelo é capaz de cativar a 
atenção dos destinatários? 

Este modelo contribui para divulgar 
informação relevante na área da 
saúde pública 

Gostaria de vir a colaborar  na 
produção de notícias ou artigos 



Rua do Vale Formoso, 466         4200-500 Porto       Tel. 22 8347363      Fax. 22 8347364      saudepublica@csparanhos.min-saude.pt 

Pá
gi

na
2 

2. Qual foi o tema que mais gostou?

Apresentação do 
Plano de 

Comunicação da 
USP 

Prevenção contra a 
Gripe diminui no 

ACeS 

Mão Limpa, Mão 
Segura 

Doença de origem 
alimentar em 

restaurante do 
Porto 

A Educação Sexual 
chega às Escolas 

pelo ACeS 

Plano Local de 
Saúde, Desafios 

inovadores para a 
saúde da 

população 

3. Qual foi o tema que menos gostou?
Apresentação do 

Plano de 
Comunicação da 

USP 

Prevenção contra a 
Gripe diminui no 

ACeS 

Mão Limpa, Mão 
Segura 

Doença de origem 
alimentar em 

restaurante do 
Porto 

A Educação Sexual 
chega às Escolas 

pelo ACeS 

Plano Local de 
Saúde, Desafios 

inovadores para a 
saúde da população 

4. Com que periodicidade gostaria de receber a Newsletter?

Anual 6/6 meses 4/4 meses 3/3 meses 2/2 meses Mensal 

5. Sugestões:

Muito obrigado pela sua colaboração. 
A Equipa da área da Comunicação da USP. 


	A Equipa da área da Comunicação da USP.

