
Questionário de opinião sobre a Influência das Tecnologias de Informação (TI) na 

inclusão de Pessoas Deficientes nas Organizações 

 

O presente questionário foi elaborado no âmbito da Monografia do curso de Sistemas e 

Tecnologias de Informação na Universidade Atlântica, intitulada: “Inclusão e Tecnologias 

– As TI na inclusão de pessoas portadoras de deficiência nas Organizações”. 

Este questionário é destinado aos gestores de recursos humanos no contexto de processos 

de seleção e recrutamento, com o propósito de estes manifestarem a sua opinião 

relativamente à repercussão do uso das Novas Tecnologias relativamente à inclusão dos 

seus colaboradores com necessidades especiais. 

 

 

 

Dados Biográficos: 

 
 

Sexo:  M   F         Idade: ‹ 25         26/30         31/35        36/40 

                                       

                                                           41/45        46/50        › 50   

    

 

Anos de serviço na empresa: ‹5         6/10         11/15         16/20         21/25         ›26 

 

Habilitações:  Bacharelato           Licenciatura            Mestrado          Doutoramento 

 

Assinale com um x o tipo de Organização onde trabalha: 

 

     Empresa Privada                                                       Cooperativa                                           

     Empresa Pública                                                           Outra  

     IPSS                             

 

Indique com um X a resposta que considera correcta. Sim Não Talvez Não sei/Não 

respondo 

Tem conhecimento da legislação em vigor para a contratação 

de portadores de deficiência? 

    

Contrata efetivamente colaboradores portadores de deficiência?     

Costuma utilizar as TI como instrumento indispensável no seu 

local de trabalho? 

 

    

O uso das TI tem uma adesão positiva por parte dos 

trabalhadores com deficiência? 

 

    



 

1. Assinale com um x os recursos mais utilizados na sua Organização pelos portadores 

de deficiência: 

 

Hardware adaptado                                                       Internet                                           

      Funcionalidades do windows                                  Email                      

     Comunicação  alternativa                          Software específico      

       

 

1. Qual a sua opinião acerca das TI para a inclusão de colaboradores nas Organizações? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Grata pela sua colaboração! 

Usa hardware e/ou software (aplicações) específico com os 

seus colaboradores portadores de deficiência? 

 

    

Na sua opinião, as TI trazem vantagens para a inclusão dos 

seus colaboradores? 

    

Observa evolução de conhecimentos e de faculdades de 

comunicação nos seus colaboradores posteriormente à 

manipulação das Novas Tecnologias? 

 

    

Na sua organização existe acesso generalizado à 

Internet/Intranet? 

 

    

Considera que a motivação dos seus colaboradores é maior 

com o uso das TI? 

    

As acessibilidades da organização onde trabalha estão 

preparadas para receber pessoas com deficiências motoras? 

    


