
Guião de entrevista 

 

1- Onde iniciou o seu percurso na vida associativa? 

 

2- Que idade tinha quando começou a pertencer a uma associação? 

 

3- Que tipo de trabalho desenvolveu na associação que esteve ligado? 

  

4- Neste momento, quais são as associações que está envolvido? 

 

5- O que é para si o associativismo?  

 

6- Como estabeleceu o primeiro contacto com a associação a que está ligado? 

 

7- Em relação a esta associação de que é membro, com que frequência participa? 

 

8- Que tipo de funções desempenha?  

 

9- Desempenha um papel de dirigente ou assume algum tipo de responsabilidade 

colectiva? 

 

10- Quais as vantagens/desvantagens, a nível individual e a nível público, de pertencer a 

esta associação?  

 

11- Pensa continuar a pertencer a esta associação? Até quando? O que o faria 

abandonar? 

 

12- Considera o associativismo mais como uma forma de participação ou uma 

obrigação social? Porquê? 

 

13- Considera o associativismo como uma forma de participação política?  

 

14- Quais as principais razões/motivos que o levaram a participar nesta associação? 
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15- Quem o motivou? 

 

16- Como os pais/ família reagiram ao facto de se tornar membro de uma associação 

juvenil? Influenciaram a sua decisão?  

 

17- Existe alguma relação entre a sua actividade na associação e a actividade que exerce 

ou pensa vir a exercer no seu futuro profissional? 

 

18- Considera que o facto de pertencer a esta associação, é um �passo� necessário para 

uma posterior progressão na vida profissional? Porquê? 

 

19 � Acha que as mudanças que ocorrem na sociedade, como por exemplo a 

precariedade, conduzem os jovens a uma maior procura pela prática associativa (pelo 

voluntariado)?  

 

20 - Nota que quando se casam as pessoas distanciam-se da associação? 

  

21 � Considera que as novas gerações estão mais disponíveis/mais abertas para o 

associativismo? Porquê? 

 

22 � Considera que as gerações mais novas, em relação às mais velhas, procuram outras 

formas de associativismo? Quais? Porquê?  

 

23 - Com a sua prática associativa passou a ter mais ou menos confiança nas pessoas?  

 

24 - O associativismo mudou a sua relação com as pessoas? Em que aspectos? 

 

25 - O associativismo aumentou a sua rede de contactos? Que vantagens vê nisso? 

 

26- Considera que a participação associativa é uma escola de participação cívica? 

Porquê? 

 



27- Existem diferentes opiniões em relação ao que é necessário fazer para ser um bom 

cidadão. No que lhe diz respeito, acha que a pertença a esta associação influencia as 

outras práticas de cidadania? 

 

28- Acha que a pertença a esta associação proporcionou-lhe o reconhecimento dos 

direitos e deveres que possui como cidadão?  

 

29- Algumas pessoas acham que os jovens ainda estão a �assentar na vida�, que são 

�adultos incompletos�. O que acha disto? Acha que não possuem capacidade para 

participar activamente na sociedade?  

 

30- Na sua perspectiva o que é mais importante num país? Classifique as seguintes 

afirmações, da mais importante para a menos importante. 

a) Manter a ordem no país; 

b) Dar aos cidadãos maior capacidade de participação nas decisões importantes do 

governo; 

c) Combater o aumento dos preços; 

d) Defender a liberdade de expressão  

 

31- Dados sociográficos: 

Idade:  

Sexo:  

Estado civil:  

Habilitações literárias:  

 

 

 


