
Protocolos das Entrevistas 

 

Entrevista a P. e C. 

 

A senhora está a frequentar os cursos de formação digital desde quando? 

P: Olhe eu estou cá desde 2006, mais ou menos… é por aí… 

C: Eu comecei a formação em Janeiro de 2007. 

 

E porque é que decidiu vir frequentar estas formações? 

P: Olhe, porque uma colega de um outro curso, que é um curso que nós fazemos ali na 

Junta de Freguesia da Ameixoeira, que é um curso de pintura a óleo perguntou-me se eu 

não estava interessada… e eu nunca me interessei muito por computadores, porque 

aquilo me irritava, porque era muito lento, eu achava que era muito lento e a minha filha 

às vezes chamava-me para eu ver e eu aquilo fazia-me confusão. Mas ela disse-me “Ah 

não quer vir?” e eu disse “Oh, vou experimentar”, pronto… E experimentei, e gostei, 

por isso é que continuo… pronto…além do mais é uma mais-valia para nós, não é? 

Depois, entretanto através deste vai-se sabendo de outras coisas, workshops, ginástica, 

não sei quê, do RVCC que me inscrevi, embora não fosse aqui, inscrevi-me para fazer o 

12º ano… pronto e isto tudo depois traz outros conhecimentos até sem ser no curso, no 

contacto com as outras pessoas, coisas novas que vão aparecendo e que contribuem para 

a nossa valorização pessoal. Mais a mais umas pessoas porque estão empregadas e que 

precisam de coiso, outras… não é o meu caso… mas pronto hoje faço certas coisas que 

não fazia há dois anos atrás, como ir à Internet, fazer coisas, ver os mails, trocar 

receitas, ver blogs, entrar nos blogs, comentar os blogs de outras pessoas… pronto, uma 

data de coisas que… ou livro às vezes, vou pesquisar livros que me interesse só pelos 

autores… só para minha valorização pessoal, porque não tenho… pronto, em principio 

não me vou empregar, mas de qualquer modo nos enriquece. 

C: Eu tenho um computador em casa e o meu irmão e os meus sobrinhos ensinavam-me 

a trabalhar com ele. Mas estava a fazer uma formação em cozinha e fui tendo 

curiosidade em saber mais. É um enriquecimento. Quero saber mais e ter mais 

formação. 

 

Estão as duas desempregadas? 



P: Eu estou desempregada por opção… eu trabalhava, mas a partir de certa altura parei e 

comecei a estudar para não estar só ali a limpar e a fazer comer. 

C: Eu não, eu estou empregada. Já fiz uma formação de cozinha e já terminei, assim 

que terminei ainda fiquei uns meses à procura de colocação e agora trabalho das sete à 

meia-noite, e agora como ficou das sete à meia-noite dá oportunidade de fazer o curso 

para enriquecer mais… e é bom, às vezes uma pessoa tem alguma dúvida e às vezes não 

sabe muito bem e a Sabrina diz logo, diz-nos como é que é, esclarece sempre para 

andarmos sempre para a frente. E agora estou empregada mas isto também dá 

oportunidade a outras áreas. 

 

É uma mais-valia, portanto. 

P: Sim, é uma mais-valia e depois a gente aqui pronto… mesmo com a Sabrina estamos 

muito à vontade, ela tem muita paciência para nos ensinar e pronto… eu acho que 

qualquer dia quem não souber de computadores é analfabeto… não tenho duvida 

nenhuma, quem não souber trabalhar num computador não tem trabalho. Eu aqui há 

tempos quando foi do RVCC eu inscrevi-me em Portimão e a senhora mandou-me ir à 

reunião em Portimão e eu tive de lhe telefonar a dizer que não estava em Portimão, e ela 

disse-me “Mande-me um mail” e ela não sabia se eu tinha computador ou se não tinha, 

mas se eu não soubesse tinha que estar dependente das outras pessoas para me 

mandarem o mail e assim eu mandei e pronto. Se não estivesse aqui não sabia. 

 

Dá-lhe mais autonomia, portanto. 

P: Com certeza.  

 

Vocês apesar de já cá estarem há bastante tempo, este grupo só se juntou agora, não é? 

P: Sim, porque há sempre uns que desistem não é, outros trabalham e não têm 

oportunidade e vão-se juntando uns de um e outros de outro… já fizemos vários. 

C: Também por causa do horário, eu mesma às vezes entro de manhã às vezes, e não 

têm disponibilidade… eu mesma já fiz o estágio e tive uns dois, quase três, meses sem 

vir, e depois fui falar com a Sabrina… e vim…no inicio foi um bocado devagar mas 

agora estou aqui. 

 

E como é que é a relação o grupo? 

C: É… está a evoluir… estamos sempre a evoluir. 



P: Todos nos damos bem, quando uma quer uma coisa pede a outra, não há problema 

nenhum… nem tem que haver não é? Acho eu que não tem que haver… quando uma 

está com problemas a outra está a ver e ajuda-a. 

 

Portanto há um grande espírito de entreajuda. 

P: Há, há um grande espírito de trabalho de equipa e de entreajuda. 

C: Quando algum tem alguma duvida, não sabe, nós ajudamos… é normal… nós 

também fomos ensinados, não é? 

 

Quais é que acham que são os pontos fortes/ as coisas mais positivas deste grupo? 

P: O mais positivo é a entreajuda, não é? Eu acho que nós estamos todos à vontade uns 

com os outros e… pronto… e falamos, rimo-nos… eu acho que é o à vontade que temos 

todos uns com os outros. 

 

E da formação em si? 

P: Como formação é abrir-nos os horizontes. Depois temos a formadora que é óptima, 

mesmo que a gente precise de alguma coisa que não seja daqui ela está sempre pronta a 

ajudar, a ensinar… 

C: Eu também acho… 

 

E a nível daquilo que vocês aprendem aqui, quais é que acham que são os pontos 

fortes de virem fazer uma formação em informática? 

P: É mesmo o conhecimento nas novas tecnologias e é as portas que nos podem abrir. 

Eu acho que o principal é mesmo abrir novos horizontes, porque há pessoas que estão 

desempregadas e procuram emprego e pronto, acho que o K’CIDADE também os ajuda 

a procurar, outros só por valorização pessoal… isto aqui é um misto de várias coisas. Há 

pessoas que são empregadas e que precisam de… pronto, porque há muita gente que é 

empregada e que com esta introdução dos computadores ficou um bocadinho… mesmo 

com uma pequena formação, que normalmente dão nos empregos, há pessoas que 

precisam de mais ou que querem saber mais e vêm fora das horas de trabalho e 

sacrificam-se um bocadinho para irem mais além, que é a aposta na nossa formação 

também. 



C: E ajuda nas nossas coisas também. Lá em casa às vezes não sabem mexer no 

computador e assim eu ajudo, ajudar os meus filhos quando estão a fazer qualquer 

coisa… é muito bom. 

 

E pontos fracos, há pontos fracos? 

C: Eu acho que não, porque a gente acha que é tudo bom.  

P: Não…antes pelo contrário, mesmo as colegas e tudo, eu acho que ninguém tem nada 

a apontar… ela está sempre disponível, estamos na boa, não temos aquela rigidez como 

se fosse uma escola… pronto, estamos à vontade, ela como formadora põe-nos à 

vontade e a gente vai indo, umas vezes com mais dificuldades, outras vezes com 

menos…E às vezes há colegas que chegam um bocadinho mais tarde e não sabem e a 

gente ensina e ajuda. 

C: A colega do lado chega atrasada e nós ajudamos e explicamos. 

 

Quais é que são as maiores dificuldades do grupo? 

P: Isto é assim, a gente às vezes tem mais dificuldades porque não fazemos trabalho de 

casa, não é? E pronto e depois chegamos aqui e já não sabemos… mas depois a Sabrina 

relembra e pronto… há coisas em que temos mais dificuldades… aquele curso do Excel 

era mais difícil…. 

C: Sim, esse era complicado… 

P: Era um bocadinho mais complicado, mas… fez-se. 

C: Eu vou lá…mas ainda ficou algumas duvidas por rever. 

P: Pronto e depois é assim, se a gente continuar a fazer a gente vai fazendo…pronto, 

isto é como os exercícios de matemática, a gente faz, faz, faz… aqui se a gente não 

coiso esquece, embora a gente tire apontamentos… eu, por exemplo, às vezes quero 

fazer alguma coisa em casa e tenho os apontamentos que a Sabina dá e vou consultar 

porque já não me lembro. 

 

E por exemplo, a nível profissional para si mudou alguma coisa com a participação 

neste curso? 

C: Mudou, porque eu como cozinheira tenho de escrever a ementa e muitas vezes fico lá 

a inventar receitas, e o Excel ajudou muito nas receitas, na parte da contabilidade. 

Muitas vezes tínhamos aqueles problemas de matemática e o Excel ajudou-me muito. E 

agora se, por exemplo, eu vou para um restaurante e tenho de escrever a ementa ou 



qualquer outra coisa, eu não tenho dificuldades. Só que tenho de inventar, ou de 

descobrir outras receitas e é fácil, vou à internet e procuro e faço. Está tudo muito mais 

à mão, facilita muito mesmo. 

P: E depois estes cursos são certificados, a gente acaba isto e recebe um diploma e 

parecendo que não para quem está a trabalhar é muito bom para o currículo. Não é uma 

coisa assim tão à toa, não é? 

 

Apesar de não estar a trabalhar, mudou alguma coisa na sua vida com a participação 

neste curso? 

P:Mudou, porque realmente era uma coisa que era para mim impensável há dois anos ir 

para o computador e agora é isso… por exemplo, faço muitas receitas, tenho aquela noia 

das receitas e faço muitas receitas que vou buscar à internet. Agora utilizo a internet no 

meu dia-a-dia, o que não seria possível… ainda na sexta-feira, por exemplo, fiz uma 

pescada, e depois comecei a pensar… é pá, pescada cozida hoje não e fui buscar uma 

receita, que depois passo para umas pastas que tenho lá no computador, e fiz uma coisa 

que nunca tinha feito, que toda a gente gostou e foi diferente da pescada cozida. 

 

E para o próprio grupo? Em conversa e com aquilo que vão percebendo, quais é que 

acham que são os benefícios para o grupo, em geral? 

P: Eu acho que qualquer pessoa hoje, das que está aqui, além das reclamações ou 

daquilo que possam ter a dizer, qualquer pessoa que não tem computador pode ir a um 

centro qualquer onde há internet, ver os mails, falar, como quiser… quer dizer é uma 

autonomia que antes não tinham… Eu, por exemplo, falo por mim, este ano no Verão 

onde eu estava não tinha computador e fui lá a um centro, paguei uma hora, e tirei e 

imprimi aquilo que precisava, e se fosse noutra altura eu não tinha essa hipótese… ou 

mandava pelo correio e estava ali três ou quatro dias à espera quando precisava daquilo 

para aquele dia, e nesse aspecto é óptimo. Eu acho que qualquer uma das pessoas que 

está aqui vê que tem vantagens em estar aqui e que facilita muito em aprender, não tem 

nada a ver. Quer dizer eu aqui há uns dois anos, a minha filha inclusivamente, quando 

eu vim disse assim “Oh mãe, quem é que diria, há três meses, atrás que tu te 

interessavas…”. Para mim foi muito, muito bom… além dos outros assuntos… esta 

fundação faz coisas muito engraçadas: workshops sobre alimentação saudável e outros 

temas que são muito interessantes. E através deste grupo de informática nós ficamos a 



saber de outras coisas que vamos usar… a ginástica, etc. Vamos conhecendo pessoas 

novas, o que também é bom, e trocamos experiências e vivências uns com os outros. 

 

Entrevista a L. e ao D. 

 

Há quanto tempo frequentam esta formação? 

L: Eu estou cá desde o primeiro curso, estou cá há dois anos (2006). 

D: Eu comecei neste ano (2008), em Março/ Abril. 

 

E fez os três cursos neste ano? 

D: Sim, tem sido muito agressivo e tenho estado a fazer um curso em cima do outro. 

Quando começava lá num horário durante a semana, segunda e terça, depois estava lá 

quinta e sábado, fui alternando. 

 

Qual é a sua ocupação? 

L: Eu sou reformada. 

 

E porque é que decidiu vir para este curso? 

L: Eu decidi vir para este curso porque eu tenho a minha mãe com 92 anos em casa e 

não posso sair… e o meu irmão deu-me um computador, eu olhava para aquilo e não 

percebia nada, não sabia o que era um rato, não sabia nada. Então, ouvi falar disto 

aqui e foi… foi uma bênção! Porque eu sinto-me acompanhada, eu falo com os netos… 

e sem isto aqui eu não podia. 

 

E o senhor, porque é que decidiu vir para aqui? Como é que foi? 

D: Eu soube através de uma amiga minha, e entretanto como era um curso de 

informática, e depois a informática é um curso com uma evolução tremenda, que tem de 

ser ao mesmo tempo na investigação dessa disciplina, então daí a importância desta 

disciplina, como eu sei que não pára, então convém estar sempre ligado à informática. 

Daí o objectivo principal. 

 

Portanto, a senhora encara este curso e o trabalho com os computadores como uma 

oportunidade de falar com os seus netos… 



L: …um escape. É um escape, porque eu tenho de estar sempre ali com a minha mãe, e 

agora para eu vir aqui tem o meu marido que ficar lá, e se eu estivesse sempre ali, se 

não tivesse –  eu leio muito mas mesmo assim não chega – o computador, já não falava 

com os netos, já não os acompanhava, digamos assim. E posso falar com amigos que 

tenho em França… foi um mundo que se abriu à minha frente. 

 

E para si? Que utilidade é que este curso tem e vai ter para si? 

D: É uma formação para mim. E também, estou a pensar em trabalhar nisto, para passar 

essa informação aos outros, ou seja conseguir aqui uma formação de formador era 

importante para mim na perspectiva de abrir um negócio nesta área, trabalhar com mais 

pessoas… 

 

Neste momento está a trabalhar? 

D: Neste momento não estou a trabalhar, estou a trabalhar por fora, não é? Estou a fazer 

horas extra aqui e ali. Estive integrado no Centro de Emprego de Loures, houve uma 

altura em que estive em mudanças, mudança de casa, de Centro de Emprego e assim, 

como não tinha emprego não conseguia cumprir alguns contractos de arrendamento, e 

então perdi direito a esse bónus do emprego, mas pronto vou fazendo horas e assim. E 

como apareceu isto, esta hipótese importante de me dedicar a isto. 

 

Portanto, para si esta formação é de uma perspectiva mais profissional. 

D: Exactamente, é uma mais-valia e é nesse ponto de vista profissional que eu estou 

inclinado. 

 

E o grupo de formação, como é o grupo? 

D: Este grupo é bom, tenho conseguido uma integração óptima até porque temos uma 

instrutora muito aberta, muito… está sempre próxima e permite que o grupo esteja em 

harmonia, então não vejo dificuldades nenhumas em trabalhar com o grupo. 

L: Eu digo a mesma coisa, é um bom grupo e é ela que consegue isto, porque realmente 

ela é muito boa. 

 

E são um bom grupo de trabalho? 

L: Sim, se for preciso ajudar ajudo, não há cá medos. 

 



E quais é que são os aspectos positivos deste grupo? 

L: São todos aspectos positivos, não vejo nada de negativo. 

D: Trabalhamos em uníssono, em união, e como disse há sempre entreajuda, 

comunicação com a professora, também, e vice-versa. Eu acho que é isso, o ponto forte 

é essa ligação das pessoas. 

 

E houve alguma surpresa? Houve alguma coisa que tenha acontecido que vocês não 

estavam à espera? 

L: Sim, eu não estava a contar aprender tanto e não estava a contar conseguir o que 

faço. Porque tenho 66 anos e com ela aprende-se com uma facilidade… vou para casa 

e consigo fazer aquilo que… e depois é uma alegria quando se consegue fazer aquilo 

que se aprende. Isso para mim, realmente foi… 

D: Como ela disse, penso que a mais valia é aquela em que estamos a fazer um curso de 

repente e somos propostos para fazer o curso a seguir, nem que seja ao mesmo tempo. 

Vemos que temos valor, que conseguimos apesar de pensarmos que aquilo era 

complicado. É pá, consigo fazer isto, ao mesmo tempo que consigo fazer aquilo, então 

há uma passagem de um curso para o outro muito mais leve e isso é óptimo, é mesmo 

muito bom. 

L: Eu não sabia o que era um rato, eu não conseguia pegar no computador, estava lá 

em casa mas eu não conseguia fazer nada e o meu irmão “olha… quando eu tiver 

tempo…” Mas ele coitado nunca tem tempo e então foi aqui que eu aprendi tudo. 

 

Então vocês fizeram aqui o primeiro curso e o que é que fez com que quisessem fazer 

o segundo e o terceiro? 

L: Ah e se houver mais quero mais! Quero aprender! 

D: Depois do primeiro curso conseguimos essa motivação para o passo seguinte, ou seja 

a pesquisa, o valor da pesquisa. Já acabámos o primeiro e afinal há outra coisa que 

saber, não é só curiosidade é a pesquisa, e eu no meu caso pessoalmente é a pesquisa a 

nível profissional a pensar no futuro “vamos ver o que é que há a seguir”, e então eu 

considero que a aprendizagem é o que motiva mais. 

 

E para o grupo em geral, quais é que acham que são as mais-valias?  

L: Os mais novos é para evoluir no emprego, que agora realmente sem isto não se faz 

nada. Os impostos, para se pagar os impostos é preciso, os computadores são precisos 



para tudo e cada vez mais. Os mais novos em relação ao trabalho é bom, de outra 

maneira não conseguiam. E os mais velhos é como eu, é o prazer para poder falar com 

os mais novos. 

D: Até porque há uma outra variante que é a procura de emprego, agora estamos em 

casa e aqui é uma disciplina que faz isso, a pessoa está a aprender e em casa é de mais 

fácil acesso, é mais fácil conseguir-se emprego, chega-se mais rápido, a informação está 

aí. E outra é aquela em que descobrimos que afinal há uma variedade de hipóteses no 

ramo profissional e que no fundo há que agarrar essa oportunidade. É uma oportunidade 

de pesquisa de futuro. 

 

E tiveram alguma decepção com o grupo? 

L: Não, não… eu não! 

D: Até aqui não. 

 

Pensam que a inserção do K’CIDADE neste território é benéfica para a população? 

Está a ajudar-vos ou não? 

L: Está, claro que está, não devia era acabar nunca. 

D: Eu acho que o K’CIDADE é um projecto com tudo, com continuidade, com um 

progresso e eu acho que o K’CIDADE não ajuda as pessoas só aqui da área, ajuda a 

zona toda circundante, ajuda todos e parece que já tem projecção para outras áreas de 

Portugal, não é? Da grande Lisboa… 

Sim, é aqui a Ameixoeira e Sintra. 

D: Então, o K’CIDADE está em expansão e eu acho que se continuar esta linha é 

óptimo para as pessoas. 

Acham que consegue realmente mudar a vida das pessoas e melhorá-la? 

L: Então não consegue. 

D: Claro que sim, então… eu acho que sim. 

L: Eu estou no inglês, eu estou no estanho… eu não tenho é mais tempo para isto se não 

ainda fazia mais coisas! Não… é uma maravilha! Eu nunca mais tive pensamentos 

negativos, eu vou para casa e tenho que estudar isto, depois tenho que estudar inglês, 

depois tenho que fazer as coisinhas de estanho para quinta-feira… isto realmente foi 

uma maravilha. 

 

Acabam por ser só aspectos positivos, é isso? Não têm nada de negativo a apontar? 



L: Para mim não tem! Melhora é a vida das pessoas. 

D: Desde que as pessoas consigam equacionar… juntar isto à sua vida, ou vida 

profissional ou a vida que tenha, porque afinal o dia é um horário… desde que consiga 

enquadrar o K’CIDADE na sua vida, ter um tempo para o K’CIDADE eu acho que é 

proveitoso. 
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Formandos 

Questões 

Paula 

 

Carla Laura Domingos 

Quanto tempo está na 
formação 

Desde 2006 2007 Desde 2006 Março/ Abril de 2008 

Três cursos no mesmo ano 

Agressivo 

Horários alternados 

Porquê? Convite de uma colega 

Não se interessava por 
computadores 

Computadores irritantes, 
muito lentos 

Experiência 

Gosta e por isso continua 

Mais-valia 

Através desta formação 
sabe-se de outras 
actividades (workshops, 
ginástica, etc.) 

Inscrição no RVCC (não no 

Tinha computador em casa 

Os irmãos e sobrinhos 
ensinavam 

Formação em cozinha 

Ficou curiosa 

Enriquecimento 

Saber mais  

Ter mais formação 

Trata da mãe e não pode sair 
de casa 

Tinha um computador em 
casa 

Não sabia trabalhar com o 
computador 

Ouviu falar da formação 

Foi uma bênção 

Sente-se acompanhada 

Fala com os netos (se não 
fosse o curso não podia) 

 

Soube através de uma amiga 

Informática está em 
evolução constante 

Objectivo principal: 
Acompanhar a evolução 
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K’CIDADE) 

Conhecimentos para além 
do curso 

Contacto com os outros 

Valorização pessoal 

Pessoas precisam de 
aprender informática para o 
trabalho (não é o seu caso) 

Capacidade de fazer coisas 
que não fazia há dois anos 
atrás (internet, ver emails, 
trocar receitas, ver blogs, 
pesquisar livros pelos 
autores) 

Não se vai empregar mas 
enriquece 

Ocupação Desempregada por opção 

Estuda para não estar só a 
fazer trabalhos domésticos 

Empregada 

Formação de cozinha 

Meses à procura de 
colocação 

Reformada Desempregado 

Faz umas horas extra sem 
sítio fixo 

Esteve integrado no Centro 
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Trabalha das 19 às 00h e dá 
oportunidade de fazer o 
curso 

Curso enriquecedor 

É bom (curso) 

Sabrina esclarece dúvidas 
rapidamente para andar 
para a frente 

Empregada mas o curso dá 
oportunidade noutras áreas 

de Emprego de Loures 

Desemprego levou a não 
conseguir cumprir os 
contratos de arrendamento 

Perdeu direito ao subsídio 
de desemprego 

Apareceu a formação 

Importante dedicar-se à 
formação 

 

É uma mais-valia, portanto. 

 

Sim, é uma mais-valia 

Muito à vontade com a 
Sabrina 

Sabrina tem muita paciência 
para ensinar 

Quem não souber 
informática é analfabeto 

Quem não souber trabalhar 
com o computador não tem 
trabalho 
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Autonomia na vida pessoal 
(exemplo RVCC) 

Encara este curso e o 
trabalho com os 
computadores como uma 
oportunidade de falar com 
os seus netos? 

 

  Escape 

A mãe tem de estar 
constantemente 
acompanhada 

Lê muito, mas não chega 

Tem o computador 

Pode falar com os netos e 
acompanhá-los 

Falar com amigos de França 

Novo mundo 

 

 

Que utilidade tem o curso 
para si? 

   Formação 

Trabalhar na área como 
formador 

Importante fazer uma 
formação de formadores 

Gostava de abrir um negócio 
nesta área, trabalhar com 
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mais pessoas 

Mais-valia a nível 
profissional 

 

Apesar dos formandos já 
estarem no terceiro curso, 
este grupo só se juntou 
agora? 

Há sempre quem desiste 

Outros trabalham e não têm 
oportunidade 

Juntam-se uns grupos a 
outros 

Por causa do horário 

Às vezes trabalha de manhã 
e não tem disponibilidade 

Ausência por quase três 
meses por causa do estágio 

Conversa com a Sabrina e 
voltou 

Início foi devagar 

Mas agora está no final 

  

Relação do grupo Boa relação 

Entreajuda 

Espírito de trabalho de 
equipa 

Está a evoluir 

Estamos sempre a evoluir 

Ajudamo-nos mutuamente 

Todos fomos ensinados 

Bom grupo 

Formadora consegue isso 
(bom grupo) 

Entreajuda 

Grupo é bom 

Integração óptima 

Formadora aberta 

Formadora próxima 

Formadora que permite 
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harmonia dentro do grupo 

Não há dificuldades em 
trabalhar com o grupo 

Pontos fortes do grupo 

(relações pessoais e 
formações) 

Entreajuda 

À-vontade uns com os 
outros 

Formação abre os horizontes 

Formadora óptima, sempre 
pronta a ajudar 

Concordo São todos positivos 

Não há nada negativo 

Trabalho em uníssono 

União 

Entreajuda 

Comunicação com a 
formadora e vice-versa 

Ligação das pessoas 

Pontos fortes das 
aprendizagens 

Conhecimento das novas 
tecnologias 

Portas que se abrem 

Abre os horizontes 

Mais-valia para o emprego e 
procura de emprego 

Valorização pessoal 

Aposta na nossa formação 

Ajuda a nível pessoal 
(permite ajudar e 
acompanhar os filhos) 

  

Pontos fracos Não há, antes pelo contrário Não há   
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Ninguém tem nada a 
apontar 

Formadora está sempre 
disponível 

Não há rigidez como na 
escola 

À-vontade 

Umas vezes há dificuldade 
outras não 

Quando os colegas chegam 
mais tarde há ajuda 

 

É tudo bom 

A colega chega atrasada e 
explicamos 

Maiores dificuldades do 
grupo 

Esquecimento por não fazer 
TPC 

Sabrina relembra 

Há algumas dificuldades 

Curso do Excel 

Necessário continuar se não 
esquece (como os exercícios 

Excel é complicado 

Ainda há dúvidas por rever 
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de matemática) 

Para fazer em casa são 
necessários os 
apontamentos 

Mudou alguma coisa com o 
curso, a nível profissional? 

Cursos são certificados 

Muito bom para o currículo 

Mudou 

Escrever a ementa 

Inventar receitas 

Excel ajudou muito nas 
receitas (contabilidade) 

Não há dificuldades em 
escrever a ementa ou 
qualquer outra coisa 

Procurar receitas na Internet 

Está tudo mais à mão 

Facilitador 

  

Mudou alguma coisa na sua 
vida pessoal com este curso? 

Mudou 

Impensável trabalhar com o 
computador há dois anos 

Pesquisar receitas na 
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Internet  

Organização de receitas em 
pastas no computador 
(exemplo pescadas) 

Uso diário da Internet 

Mudanças na vida do grupo 
(através de conversas, etc.) 

 

Possibilidade de usar o 
computador 
(independentemente de o 
ter em casa ou não) 

Autonomia (exemplo 
pessoal) 

Muito bom (pessoalmente) 

K´CIDADE tem bons 
projectos 

Grupo permite conhecer 
outras actividades 

Grupo permite conhecer 
outras pessoas 

Troca de experiências e de 
vivências 

 Evoluir no emprego (mais 
novos) 

Computadores são 
necessárias para tudo 

Falar com os mais novos 
(mais velhos) 

Facilita a procura de 
emprego (através da 
Internet) 

Oportunidades a nível 
profissional 
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Surpresas com o grupo   Aprendizagens (tantas) 

Com a formadora aprende-
se facilmente 

Fazer o que aprende em casa 

Não sabia fazer nada com o 
computador 

Propostos para fazer o curso 
seguinte 

Passagem de um curso para 
o outro 

O que levou a fazerem o 
segundo e o terceiro curso? 

  Vontade de aprender 

Se houver mais quer mais 

O valor da pesquisa 

Possibilidades a nível 
profissional 

Aprendizagens 

Decepções com o grupo   Não há Até agora não há 

Trabalho do K’CIDADE   Ajuda a população 

Não devia acabar nunca 

Muda a vida das pessoas 

Melhora a vida das pessoas 

Pertence a outros grupos do 
K’CIDADE 

Maravilha 

Projecto com continuidade, 
progresso 

Ajuda as pessoas do 
território 

Ajuda as pessoas da área 
circundante ao território 

Tem outros territórios de 
intervenção 
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Ocupa o tempo das pessoas Está em expansão 

Óptimo para as pessoas 

Muda a vida das pessoas 

Melhora a vida das pessoas 

Quais são os aspectos 
negativos do K’CIDADE? 

  Não tem 

Melhora a vida das pessoas 

Necessário que as pessoas 
conciliem bem os horários 
com as actividades a que se 
propuseram 

É proveitoso 
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Questionário 

Este questionário inscreve-se num estágio a decorrer este ano lectivo 
(2008/2009) no Programa K’CIDADE sobre as histórias de vida dos grupos que 
este programa acompanha. Assim, este questionário destina-se a recolher 
informações e opiniões dos membros do grupo de Formação Digital acerca do 
mesmo, pelo que a sua colaboração é fundamental pois quem faz a história de 
algo são as pessoas que nela estão envolvidas. OBRIGADO!  

Dados Pessoais 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade completa: 

Qual a sua situação? 

Empregado                Desempregado                    Reformado  

Outro:  

Se está empregado:  

Qual a sua profissão? 

Onde é que trabalha?   

Mora na Alta de Lisboa? Sim                             Não 

Se sim, em que bairro, PER, Rua? 

Se não, onde mora? 
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1. Participa ou já participou noutras actividades do K’CIDADE? 

Sim                     Não 

1.1. Se sim, em quais? 

 

 

 

 

 

 

2. Há quanto tempo está a frequentar esta formação? 

 

3. Como tomou conhecimento desta formação? 

Amigos/ Colegas                                          Cartazes/ Publicidade       

Vizinhos     Outro:  

4. Quais foram os seus três principais motivos para frequentar esta 

formação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Quais foram as suas três principais motivações para frequentar três 

cursos de formação digital? 
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5.1.  As suas motivações ao longo dos cursos foram sendo 

diferentes ou são as mesmas? Se são diferentes, porquê? O que 

mudou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Quais considera serem os três pontos fortes/ os aspectos mais 

positivos deste grupo? (em termos de trabalho e de relações pessoais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Quais considera serem os três pontos fracos/ os aspectos negativos 

deste grupo? (em termos de trabalho e de relações pessoais) 
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8.  Na dinâmica de funcionamento do grupo quais as três maiores 

dificuldades para si e para o grupo? 

 

 

 

 

 

 

9. Como classifica o ambiente dentro do grupo? (a nível de trabalho e de 

relações pessoais) 

 

 

 

 

 

10.O que é que estes cursos trouxeram de esperado/ inesperado para si? 

(Indique três aspectos positivos e negativos) 

 

 

 

 

11. Em que medida as formações que fez modificaram a sua vida? (Mais 

valias deste grupo para a sua vida tanto a nível profissional como 

pessoal) 
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12.O que irá fazer com estes cursos a seguir? (Utilidade da formação e 

como é que vou usar/ para que é que vão servir estas novas 

competências.) 

 

 

 

 

 

 

13. Em que medida estas formações são importantes para si? 

 

 

 

 

 

14. Do que conhece (do que já sabe, viu, ouviu, conversou…), como é 

que está a ver/vê o papel do K’CIDADE na Alta de Lisboa (mais valias, 

diferenças na comunidade, inovações)? 
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Dados pessoais 

53 anos 

9º ano (curso 
geral de 
comércio) 

Doméstica 
(por opção) 

52 anos 

9º ano 

Administrativa (J. 
F. da Charneca) 

Bairro de Angola 
(Camarate) 

64 anos 

2º ano liceal 

Motorista (de 
baixa) 

Ameixoeira 

44 anos 

10º ano 

Desempregado 

Póvoa de 
Santo Adrião 

61 anos 

Bacharelato (C. do 
Magistério 
Primário) 
(Reformada) 

Camarate  

58 anos 

4º ano 

Desempregado 

PER 3 

67 anos 

Curso 
comercial 

Reformada 

Ameixoeira 

61 anos 

Limpeza (Metro) 

Ameixoeira 

Actividades do K’ 
em que 
participou 

Cursos de 
informática, 
workshops e 
ginástica 

Inglês (iniciação) Semanas 
temáticas; 
Estanho 

   Estanho Inglês 

Actividades do K’ 
em que participa 

Reiki      Inglês  

Há quanto 
tempo frequenta 
a Formação 

 Desde o inicio de 
2008 

Há dois anos Desde 2008 Desde Agosto de 
2007 

Desde 2007 Desde 2006 Desde 2007 

Como tomou 
conhecimento 

Amigos/ 
colegas 

Cartazes/ 
Publicidade 

Amigos Amigos/ 
colegas 

Amigos/ colegas Amigos/ 
colegas 

Amigos/ 
colegas 

Amigos/ colegas 

3 motivos para 
frequentar a 
formação 

Realização 
pessoal 

Necessidade e 
prazer em 
aprender mais e 
melhor 

Computador era 
um bicho-de-
sete-cabeças 

 Gosto pela 
informática 

Importante 
para o futuro 

 Aprender mais 

Saber mais 
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 A.P. M.M. M.C. D. L. F. R.M. L. G. M.D. 

3 motivos para 
frequentar a 
formação 

(Continuação) 

Complemento 
para outras 
formações 

Ocupar o 
tempo de 
forma 
satisfatória e 
com 
aprendizagens 

Questões 
profissionais 

Desenvolvimento 
pessoal 

Tentar trabalhar 
com o 
computador 

Fascínio em 
trabalhar no 
computador 

Interesse pela 
informática 
como 
disciplina 
progressiva 

Actualização 

Conhecimento 
e ligação ao 
mundo 

Aperfeiçoamento 
de conhecimentos 

Utilização da 
internet  

Curiosidade e 
interesses 

Forma de 
ocupar os 
tempos livres 

Aprender a 
trabalhar com o 
computador 
para comunicar 
com familiares 

Sentir-se mais 
actualizada e 
acompanhada 

 

3 motivações 
para frequentar 
as 3 formações 

As mesmas Gostar de aprender 

Saber mexer nos 
programas 

Facilidade /mais à 
vontade no 
trabalho 

Gostou e viu que 
era capaz de 
fazer as coisas 
com menos 
dificuldade do 
que aquilo que 
pensava 

Aprendizagens 
dos primeiros 
cursos não eram 
o suficiente 

Utilidade do 
computador  

Incrementar o 
interesse pela 
informática 

Capacitação 
com vista à 
formação 

Acesso rápido 
a informação 

Motivações 
profissionais 

Melhorar os 
conhecimentos 

Interesse e 
curiosidade 

Saber cada vez 
mais 

Adora estudar 

Faz bem aos 
neurónios 

Melhorar os 
conhecimentos a 
nível do 
computador 

Contacto com o 
exterior 
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Motivações 
foram sendo as 
mesmas? 

As mesmas  Diferentes 

 

Diferentes Diferentes As mesmas As mesmas 
(aprender 
cada vez mais) 

As mesmas 

Se sim, o que 
mudou? 

  Entusiasmo 

Aliciar na 
aprendizagem 

Aquisição de 
conhecimentos 

Dominação do 
computador 

Aprendeu a 
gostar 

Forma de 
acesso e 
trabalho nos 
diferentes 
programas do 
Office 

Quanto mais se 
conhece mais se 
quer conhecer 

Fazer trabalhos 
sozinha, 
aplicando os 
conhecimentos 
das formações 

   

3 pontos mais 
fortes do grupo 

Relação entre 
a formadora e 
os formandos 

Relação entre 
o grupo 

À vontade no 
grupo para 
colocar 
dúvidas 

Boa camaradagem 

Motivos comuns de 
aprendizagem 

Entreajuda entre 
todos 

Excelente 
professora 

Capacidade de 
ensino e trabalho 
da formadora 

Assiduidade dos 
formandos 

Apoio 
incondicional da 
formadora 
(ajuda a 
consolidar a 
interacção com 
os colegas) 

Contactar com 
pessoas a grandes 
distâncias 

Realizar trabalhos 
e enviar a 
diferentes 
conhecidos 

 

O grupo é bom. 

As relações com 
os colegas são 
óptimas 

Grupo 
formidável 

Entreajuda 

Boa 
camaradagem 

Formadora 
formidável 

Relação e 
contacto com 
outras pessoas 
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3 pontos mais 
fortes do grupo 

   Bom humor e 
entreajuda 

Entrar num 
mundo diferente 
de trabalho mais 
sofisticado (por 
oposição ao 
trabalho manual) 

   

3 pontos mais 
fracos do grupo 

Não há Não há Não há Algumas faltas  Não há. Não há. Não há. Não há. 

3 maiores 
dificuldades 
(dinâmica de 
grupo) 

Não há,  

Quando há 
são resolvidas 
com a 
formadora 

Não tem 

Gostaria que a 
formação fossem 
mais dias 

Não há Todos os 
melhoramentos 
são positivos 
para a formação 

Difícil 
integração nos 
cursos quando 
há pouca 
assiduidade 

Realizar trabalho 
sozinhas, sendo 
necessário 
recorrer aos 
apontamentos 

Sempre as 
mesmas: 
esquecimento. 

Não há Falta de treino. 

Ambiente do 
grupo (pessoal e 
trabalho) 

Grupo 
espectacular 

Melhor 
possível a 
todos os níveis 

Funciona bem 

Amizade e convívio 
entre as pessoas 

Excelente Bom ambiente É bom. Boa 

Divertida 

Muito boa Boa relação ( 
trabalho e 
pessoal) 
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O que trouxe o 
curso de 
esperado/ 
inesperado 

Encarar o 
computador 
como uma 
ferramenta 
importante 

Abre 
horizontes, 
mesmo sem 
sair de casa 

Curso é uma 
janela aberta 
para o mundo 

Mais 
conhecimento/ 
saber 

Maior avaliação a 
nível profissional 

Interesse em 
frequentar outros 
cursos/ ir mais 
além 

Conhecimento 
pessoais, 
conhecimentos 
informáticos e 
prática 

Esperado: 
Informação 

Capacitação 

Acessibilidade 
às técnicas de 
acesso de 
informação 
informática 

Mais à-vontade 
para falar com 
jovens 

Autonomia na 
realização dos 
trabalhos. 

Aprendizagem 
de muitas coisas 

Muitas 
aprendizagens 

Amizades 

Saber fazer 
trabalhos 
informáticos 

Trabalhar na 
Internet 

Modificações na 
vida (após as 
formações) 

Autonomia 
para fazer e 
procurar 
coisas 

Aquisição de um 
computador  

Conhecimentos 
/saberes e 
experiências 

Outros trabalhos a 
nível profissional 

Introduzir dados 
no computador 
(receitas, 
informações 
gerais, cartas, 
contratos, 
recibos, e-mails 
com anexos) 

Pesquisar 
conhecimentos/ 
informações na 
Internet 

Internet 
permite 
pesquisas de 
trabalho e falar 
com pessoas 

Possibilidade de 
ir mais além na 
área de 
informática 

Vida pessoal 
melhorou: 

Mais auto-
confiança nos 
trabalhos 

Contacto com 
pessoas através 
da Internet 

Receber e enviar 
trabalhos 
(Internet) 

 Muitas 
modificações 
positivas a 
todos os níveis 

Pesquisa e 
busca de 
informação na 
internet (ex: 
receitas) 

Falar com os 
filhos 
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 A.P. M. M. M.C. D. L.F. R.M. L.G. M. D. 

Modificações na 
vida (após as 
formações) 

Autonomia 
para fazer e 
procurar 
coisas 

Aquisição de um 
computador  

Conhecimentos 
/saberes e 
experiências 

Outros trabalhos a 
nível profissional 

Introduzir dados 
no computador 
(receitas, 
pensamentos, 
informações 
gerais, cartas, 
contratos, 
recibos, e-mails 
com anexos) 

Pesquisar 
conhecimentos/ 
informações na 
Internet 

Internet 
permite 
pesquisas de 
trabalho e 
falar com 
pessoas 

Possibilidade 
de ir mais 
além na área 
de 
informática 

Vida pessoal 
melhorou: 

Mais auto-
confiança nos 
trabalhos 

Contacto com 
pessoas através da 
Internet 

Receber e enviar 
trabalhos (Através 
da Internet) 

 Muitas 
modificações 
positivas a 
todos os níveis 

Pesquisa e busca 
de informação na 
internet (ex: 
receitas) 

Falar com os 
filhos 

Utilidade da 
formação 

Vai fazer o 
RVCC 12º ano 

Trabalhar em casa 
de forma mais 
perfeita e bonita 

Completar e 
executar outras 
tarefas no trabalho 

Mais competência, 
desenvolvimento e 
profissionalismo 

Organizar e 
introduzir dados 
de uma loja no 
computador 

Melhorar as 
aprendizagens 
aqui 
realizadas 

Aperfeiçoar as 
aprendizagens 

Continuar a 
adquirir mais 
conhecimentos 
utilizando o 
computador 
pessoal. 

A nível pessoal 

Em muita coisa 
na vida 

Usar o 
computador em 
casa 
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Importância da 
formação 

Muito 
importante 

Aprender até 
morrer 

Realização 
pessoal 

Importante: 

Pessoal 

Profissional 

Muito 
importantes a 
vários níveis 

No futuro ainda 
são mais 
importantes 

Importantes 
pois: 

Permite estar 
ligado ao 
mundo inteiro 
em pouco 
tempo 

Acesso a 
mercado de 
trabalho de 
forma 
confiante 

 Muito 
importante: 
utilidade das 
aprendizagens, 
conhecimento 
a nível 
informático 

Muito 
importante: 

Sentir-se bem e 
actualizada 

 

Papel e 
intervenção do 
K’ 

Importante 
para a 
comunidade; 

Abre portas a 
nível pessoal, 
profissional 
(cursos de 
inglês, 
alfabetização, 
etc.) 

 

Proporciona cursos 
que são uma mais-
valia para todos 
(idade ou situação 
profissional); 

Faz com que as 
pessoas saiam de 
casa 
(sedentarismo) 

 

Grande mais-valia 
a nível pessoal 

Sem o K’CIDADE 
as pessoas não 
teriam a 
possibilidade de 
ter todas estas 
formações 
fundamentais a 
nível pessoal e 
profissional 

Liga as 
pessoas 
através das 
áreas de 
intervenção 

Aproxima as 
pessoas de 
diferentes 
realidades 
(ex: 
informática) 

Consciencializou as 
pessoas de que é 
importante 
melhorar os seus 
conhecimentos 
para poderem 
utilizar no meu 
pessoal e 
profissional. 

Muito 
importante em 
todas as áreas 
e todas as 
idades. 

Muito útil e 
bom, a nível 
pessoal e geral. 

Ajuda pessoal. 

Benéfico para a 
população a nível 
de aprendizagens 

Bom que o 
K’CIDADE fique 
durante muitos 
anos para ajudar 
todos os que 
querem saber e 
aprender mais. 
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Papel e 
intervenção do 
K’ 

Até os mais 
idosos 
aderem. 

Pessoas 
sente-me 
mais 
satisfeitas e 
realizadas 

Incute o gosto/ 
motivo para 
aprender 

Parabéns ao 
K’CIDADE 

Obrigada 

Acompanha e 
permite a 
evolução das 
sociedades 

    

 



Dados sobre o Grupo formação digital  

(Conversa com a técnica que acompanha o grupo) 

 

Este grupo é a junção de dois ou três grupos, sendo várias turmas do primeiro e 

segundo nível de formação em informática. Os que chegaram ao terceiro nível da 

formação são os membros deste grupo. É um grupo misto em termos de idade, sendo 

que o mais novo tem cerca de 26 anos e o mais velho tem cerca de 60 anos. Tratam-se 

maioritariamente de indivíduos desempregados ou reformados e estão realmente 

interessados em aprender, pois aqueles que chegam ao terceiro curso são os que estão 

realmente interessados. Os mais velhos querem manter-se ocupados e actualizados, por 

sua vez os mais novos procuram usar estes conhecimentos na vida profissional. 

 

 Neste grupo, os indivíduos estão realmente interessados, querem mais do que 

aprender a mexer na internet. Os membros deste grupo participam também noutras 

actividades promovidas pelo K’CIDADE (inglês, semanas temáticas, RVCC, 

ginástica…), tomando conhecimento das mesmas através, inclusivamente, deste curso e 

das suas colegas. Assim, este é um grupo que criou laços e relações entre eles, e acolhe 

bem as pessoas novas. Há um grande espírito de entreajuda.  

O grupo encontra-se duas vezes por semana, segunda-feira e sexta-feira das 10 

às 13 horas, tendo surgido em Setembro de 2006. Como está agora, depois da união das 

pessoas que se mantiveram, este grupo existe desde Outubro de 2008. 

 

A maior dificuldade com que se lida, não só neste grupo, mas nos grupos em 

geral, é o facto da taxa de desistência ser bastante elevada, porque as pessoas arranjam 

emprego, mesmo que seja temporário. Assim, desistem e depois voltam. (no caso do 

horário da manhã) Para além disto, numa fase inicial, as pessoas têm uma auto-estima 

muito baixa, têm pouca auto-confiança e têm medo de fazer as coisas. Uma vez que este 

grupo já está na terceira formação, já existe uma confiança diferente, um maior à-

vontade e um experimentar quando há curiosidade. Na realidade, neste grupo em 

particular não há grandes dificuldades, tendo em conta os seus interesses e as suas 

características. 

 

Os técnicos têm como objectivo para este grupo capacitá-los, prepará-los melhor 

para os seus empregos, no sentido de ajudar a população mais jovem. 



 

A maior surpresa com este grupo foi ver o interesse deles, são eles quem marca 

o ritmo (ritmo mais acelerado). Querem aprender mais, estão a gostar e estão muito 

interessados. Não há decepções com este grupo. 

 

Parceiros Microsoft (pois é um curso de formação da Microsoft) e a H.P. 

(parceiro a nível dos computadores). Ambos parceiros do programa K’CIDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTO PARA O PHOTOSTORY DO GRUPO DE FORMAÇÃO DIGITAL 

 Os grupos de formação digital estão no activo no K’CIDADE desde 2006. O 

nosso grupo é constituído por elementos que, ao longo dos anos, continuaram com a sua 

formação, com o objectivo de concluir o terceiro, e último, curso desta formação. 

Assim, alguns dos nossos membros estão cá desde 2006 enquanto outros estão desde 

2008, tudo depende do ritmo e evolução de cada um.  

 A nossa formadora é uma técnica que trabalha para o K’CIDADE e tem sido 

uma peça fundamental na nossa aprendizagem. É uma excelente professora e está 

sempre disposta a esclarecer quaisquer dúvidas e auxiliar-nos em tudo aquilo que 

precisamos.  

 Nós tivemos conhecimento desta formação através de colegas/ amigos e dos 

cartazes/ publicidade colocada por toda a Alta de Lisboa. 

 Motivados para aprender e para saber cada vez mais, somos um grupo que se 

divide no sentido da utilidade desta formação para o futuro: uns estão mais centrados 

num enriquecimento pessoal, enquanto outros, para além deste, estão focados no 

enriquecimento profissional. Assim o é, porque o nosso grupo tem idades díspares, 

desde pessoas em idade activa a pessoas reformadas. Mas todos nós damos muita 

importância a esta formação e às aprendizagens que aqui fizemos. 

 Assim, esta formação é para uns um escape à rotina, à vida familiar e às nossas 

tarefas domésticas, ao mesmo tempo que nos abre um mundo novo. Este mundo 

permite-nos acompanhar os nossos netos, falar com as pessoas mais jovens sem nos 

sentirmos deslocadas e até mesmo inovar na vida doméstica, como procurar receitas na 

internet, fazendo-nos sentir mais satisfeitas. 

Por outro lado, para outros é mais do que um novo mundo que se abre para a 

nossa vida pessoal é uma qualificação profissional que nos permite ir mais longe nas 

nossas carreiras profissionais e facilitar a nossa procura por um emprego. Pois a verdade 

é que cada vez mais saber trabalhar com um computador é uma competência 

indispensável para um trabalhador e, até mesmo, para qualquer cidadão. 

O nosso grupo é excelente e mantém uma relação muito boa. Há uma boa 

camaradagem e há muita entreajuda, no fundo temos um ambiente dentro do grupo 



muito positivo e favorável à aprendizagem. Sempre que há qualquer dificuldade é 

imediatamente esclarecida pela formadora e assim não se acumulam dúvidas. Contudo 

trabalhar em casa é mais complicado porque acabamos por nos esquecer e temos que 

recorrer aos apontamentos. Mas não é isto que nos faz desistir, continuamos a trabalhar 

para termos cada vez mais autonomia no nosso trabalho e quem não tinha adquiriu um 

computador para trabalhar em casa. 

Todos nós recebemos o diploma de conclusão do terceiro curso no final de 

Janeiro de 2009. Agora trabalhamos em casa ou no emprego com o computador e temos 

vontade de aprender ainda mais. 

Gostaríamos de agradecer ao K’CIDADE por esta porta que se abriu e pela 

oportunidade de adquirir estas novas competências. Consideramos que têm feito um 

trabalho muito importante para valorização pessoal e profissional de toda a comunidade. 
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