
 

Guião de Entrevista 

 
 

1.Tendo em conta a filosofia do PROGRIDE, o que considera ser pobreza e exclusão 

social? 

 

2. Tendo em conta o vosso território, que problemas consideram prioritários? Porque 

escolhem estes?  

Como os tentam combater? Porque fazem dessa forma? 

O que pretendem fazer no futuro? 

 

3. Da vossa prática, o que consideram que tenha sido um sucesso do projecto? 

De que forma o implementaram? Porque decidiram fazer dessa forma? 

 

4. E um insucesso? Porque consideram um insucesso? Qual (quais) o (s) 

constrangimento (os) encontrado (os)? 

 

5. Tendo em conta a vossa forma de actuação, consideram que o trabalho desenvolvido 

trouxe contributos inovadores? 

 

 

 

Se a resposta for não: 

 
Porque consideram que não são inovadores?  

 

Quais os constrangimentos encontrados? 

 

Teve implicações nos resultados? Se sim, de que forma? 

 

O que esperam melhorar, no sentido de tornarem a vossa acção inovadora? 

 

 



 

Se a resposta for sim: 
 

1. Dê-me exemplos concretos? Porque escolhem essas iniciativas? 

 

2. A que problemas sociais pretendem responder? 

 

3. De que forma são concretizados os objectivos delineados? 

 

4. Quais as metodologias e instrumentos utilizados? 

 

5. Quais os resultados concretos da vossa iniciativa? Esta iniciativa permitiu alterar 

valores/ atitudes? De que forma? 

 

6. Obtiveram resultados que não foram previstos à partida? Se sim, quais? Porque é que 

obtiveram estes resultados? 

 

7. Foi necessário adquirir competências para a implementação da prática? Se sim, 

quais? 

 

8. Como são envolvidos os destinatários da iniciativa? 

De que forma é reforçado o poder do público-alvo? Responderá as suas 

necessidades? 

Qual o valor acrescentado da pratica para os beneficiários? 

 

9. Quais os factores favoráveis que permitiram a realização desta iniciativa? 

Quais os obstáculos encontrados? De que forma os superaram? 

 

10. Quais os actores que se mobilizaram para o desenvolvimento e realização de vossa 

iniciativa? Qual a sua contribuição? 

 

11. Qual o papel dos parceiros na construção da iniciativa? De que forma intervêm?  

 



 

12. Além dos recursos próprios da candidatura ao PROGRIDE foram utilizados outros 

recursos? Quais? 

 

13. Após o término do projecto, quem irá dar continuidade a esta prática?  

Quais os esforços a desenvolver? 

 

14. Esta prática será susceptível de ser transferida para outro território? Se sim, de que 

forma? (Identificação dos possíveis requisitos) 


