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Entrevista à Chefe da DCPHM da Câmara Municipal do Barreiro 

Guião de uma entrevista semi-directiva à chefe da Divisão da Cultura e Património 

Histórico e Museológico da Câmara Municipal do Barreiro 

 

Tema: A Gestão da DCPHM 

 

Objectivos Gerais: 

 Conhecer o percurso profissional da chefe da DCPHM 

 Conhecer a DCPHM (origem, departamentos e serviços que contempla, recursos 

humanos que esta detém e qual a sua formação, recursos financeiros tem ao seu dispor para o 

exercício das suas actividades, etc.) 

 Compreender as competências e funções inerentes ao cargo de chefe de Divisão de uma 

Câmara Municipal 

 Conhecer que tipo de trabalho desenvolve a chefe da DCPHM (competências, tarefas, 

funções, etc.) 

 Perceber a gestão inerente aos serviços educativos que esta divisão presta (gestão do 

serviço educativo, planeamento e avaliação de actividades, avaliação do impacto das 

actividades) 

 

Blocos 

 

Categoria 

 

 

Questões 

 

Notas/Tópicos 

 

A 

Legitimação da 

entrevista 

 

 

 

 

 

1- Permite gravar a 

entrevista? 

 

Informar o entrevistado sobre os 

objectivos da entrevista 

Motivar o entrevistado 

Garantir a confidencialidade da 

informação 

Solicitar permissão para gravar a 

entrevista 
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B 

 

Percurso profissional 

da chefe da DCPHM 

 

 

 

 

 

Formação 

Académica e 

Experiência 

Profissional  

 

 

 

 

1- Qual a sua formação 

base? 

2- Quais as experiências 

profissionais que teve 

até ingressar neste 

cargo? 

3- Quais as razões que 

estão na base do 

ingresso a este cargo? 

4- Como ingressou neste 

cargo de chefe da 

DCPHM 

5- Quais as competências 

necessárias a este cargo?  

Conhecer o percurso profissional da 

chefe da DCPHM, a formação 

académica, experiência profissional  

Perceber as razões e como foi 

realizado o ingresso a esse cargo; 

Identificar os momentos chave desse 

percurso e os seus significados 

 

 

C 

A DCPHM 

 

 

 

Competências 

funcionais da 

DCPHM 

 

 

1- Quais as competências 

funcionais da DCPHM? 

2- Que dinâmicas de 

(organização, gestão, 

coordenação, execução, 

avaliação) 

funcionamento são 

accionadas para que 

essas funções sejam 

concretizadas? 

3- Como são 

desempenhadas essas 

dinâmicas? 

Conhecer as competências funcionais 

da DCPHM;  

Perceber quais as dinâmicas de 

funcionamento desta divisão; 

Conhecer o modo como esta divisão 

exerce as competências e funções a 

ela inerente; 

 

 

Instalações e 

Serviços 

 

1- Que sectores funcionam 

ao encargo desta 

divisão? 

2- No cerne desses sectores 

que serviços operam nos 

mesmos? 

3- Onde ficam localizados 

esses sectores? Porquê? 

4- Quem são os 

responsável directos 

pela coordenação desses 

sectores e dos diferentes 

serviços que operam 

nesta divisão? Porquê? 

Identificar as instalações e os serviços 

que a DCPHM contempla e 

caracteriza-los; 

Perceber o porquê do funcionamento 

e localização dos serviços  

Perceber quais as razões que estão na 

base da distribuição e coordenação, 

apresentada pela DCPHM, dos 

diferentes serviços 

. 
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Recursos 

humanos e 

financeiros  

 

1- Quantas pessoas 

trabalham nesta divisão? 

2- Como estão divididos 

pelos vários serviços? 

3- Quais as funções que 

cada elemento 

desempenha nos 

diferentes serviços? 

4- Qual a formação 

académica de cada 

elemento?  

5- Como é feita a avaliação 

do desempenho dos 

elementos? 

6- Qual o valor geral de 

que esta divisão dispõe? 

7- Qual o orçamento 

disponibilizado para 

cada serviço? 

8- Quais as razões que 

estão na base dessa 

divisão do montante?  

Identificar os recursos humanos que 

esta detém e qual a sua formação; 

Conhecer os recursos financeiros que 

tem ao seu dispor para o exercício das 

suas actividades;  

Perceber como são utilizados e 

distribuídos os recursos nesta divisão; 

Perceber qual a dimensão de 

complexidade nesta divisão; 

Perceber qual o nível de centralidade. 

 

  

 

Planeamento, 

execução e 

avaliação de 

actividades 

1- Quais os objectivos 

operacionais definidos 

por esta divisão? 

2- Como são elaborados os 

planos de acção desta 

divisão? 

3- Quais os processos 

utilizados para 

concretizar os 

objectivos e planos de 

acção definidos?  

4- As acções e actividades 

que decorrem no cerne 

desta divisão são 

avaliadas? Como? (que 

instrumentos são 

utilizados) 

Identificar e perceber como são 

construídos os Objectivos, Planos de 

Acção e instrumentos de Avaliação;  

 

 

 

 

Estrutura 

Organizacional  

1- Como considera ser o 

tipo de relações de 

trabalho estabelecidas e 

desenvolvidas nesta 

divisão?  

2- Esta divisão tem regras 

e procedimentos 

(regulamentos, 

protocolos) que 

orientam o 

comportamento dos 

membros? Quais? 

(Formalização) 

3- Como são distribuídas 

as tarefas no cerne desta 

divisão? Que critérios 

Perceber qual o tido de estrutura 

organizativa;  

Perceber o tipo de liderança, na 

organização, perspectivada pela chefe 

da DCPHM;  

Conhecer o tipo de burocracia desta 

organização; 

Perceber qual o nível de formalização 

desta divisão;  

Perceber qual o nível de centralização 

desta divisão.  
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são tomados em conta? 

(Complexidade) 

4- Onde considera que está 

localizado o poder de 

decisão nesta divisão? 

(Centralização) 

 

 

 

 

 

 

D 

O cargo de Chefe da 

DCPHM 

 

 

Desempenho dos 

Chefes de Divisão 

em geral  

 

 

1. Quais as tarefas que são 

supostas um chefe de 

Divisão de uma Câmara 

Municipal 

desempenhar? 

2. Quais as competências 

que é suposto os chefes 

de divisão deterem? 

Identificar as tarefas e competências 

de um chefe de divisão de uma 

Câmara Municipal; 

 

 

Desempenho do 

seu cargo 

1. Quais são as suas 

tarefas, que estão 

documentadas? 

2. Cumpre todas essas 

tarefas? 

3. Que tarefas a chefe 

desempenha que não 

estão registadas e 

protocoladas em 

documento? 

4. Quais são as tarefas que 

mais desempenha? E as 

menos desempenhadas? 

 

 

Identificar as tarefas do entrevistado, 

documentadas ou não; 

Saber quais as tarefas mais e menos 

desempenhadas. 

 

Competências do 

cargo 

1. Quais as competências 

inerentes às tarefas do 

seu cargo? 

2. Foi adquirindo 

competências ao longo 

do tempo que ocupa o 

seu cargo? Se sim, 

quais? 

 

Perceber quais as competências 

necessárias ao seu cargo e a evolução 

das mesmas; 
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Estado de espírito 

relativamente ao 

seu cargo 

1. O que lhe dá mais 

satisfação no exercício 

deste cargo? 

2. E o que mais lhe 

desagrada? 

3. Estes estados de espírito 

afectam a sua conduta 

profissional? Se sim, de 

que forma? 

4. Também afecta a 

organização? Se sim, 

como? 

Perceber qual a perspectiva (como se 

sente) da chefe da DCPHM no 

exercício do seu cargo e a 

consequência do mesmo para a 

organização; 

 

 

E 

As Reservas 

Museológicas 

 

Origem e  

Competências 

funcionais 

1- Com que propósito 

surgiu este serviço? 

2- Quais as 

competências 

funcionais deste 

serviço? 

Perceber as razões que estão na base 

do funcionamento deste serviço;  

Conhecer as competências ao encargo 

deste serviço.  

 

Responsáveis e 

intervenientes 

1- Como foram 

seleccionados os 

responsáveis por este 

serviço? 

2- Quais as suas 

competências ao nível 

educativo? 

3- Quem são os 

intervenientes deste 

serviço? (responsáveis, 

visitantes, participantes 

nas actividades) 

Conhecer os intervenientes neste 

serviço; 

Perceber quais os critérios de selecção 

para desempenho deste trabalho; 

Conhecer as competências do 

responsável deste serviço ao nível 

educativo. 

 

 

Tarefas e 

actividades 

1- Quais as tarefas 

inerentes ao 

trabalho 

desempenhado 

neste serviço? 

2- Que competências 

são necessárias para 

um bom 

desempenho dessas 

tarefas? 

3- Considera que as 

actividades 

praticadas neste 

espaço cumprem os 

objectivos 

funcionais do 

mesmo? Porquê? 

Conhecer o tipo de tarefas inerentes a 

este serviço; 

 

Perceber se essas tarefas são 

efectivamente desempenhadas. 

 

Conhecer as competências necessárias 

ao desempenho deste trabalho; 

 

Perceber se as actividades 

desenvolvidas cumprem os objectivos 

funcionais delineados para este 

serviço. 

 

Divulgação 

1- Como são divulgadas as 

actividades inerentes a 

este serviço? (meios 

utilizados) 

2- Quem são os 

responsáveis por essa 

Conhecer as formas de divulgação do 

espaço; 

 

Perceber se as formas de divulgação 

do espaço utilizadas são eficazes;  

Conhecer os responsáveis pela 
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divulgação? Porquê? 

3- Elaboram algum tipo de 

balanço acerca da 

adesão dos 

intervenientes em 

relação a cada 

actividade? Se sim, 

quem emite um parecer 

acerca do mesmo? 

4- Qual considera ser a 

melhor forma de 

divulgação das 

actividades inerentes a 

este serviço?  

5- Considera que a 

divulgação actualmente 

elaborada é eficaz? 

Porquê? 

6- Quem deveria assegurar 

a divulgação deste 

espaço? 

divulgação deste espaço; 

 

Perceber se é elaborado algum 

balanço das visitas efectuadas.   

 

Conhecer o grau de satisfação em 

relação à divulgação elaborada. 

 

F 

O Serviço Educativo da 

DCPHM 

 

Competências 

funcionais 

1- Com que propósito 

surgiu este serviço? 

2- Quais as competências e 

funções que estão ao 

encargo deste serviço? 

Conhecer a origem e o funcionamento 

deste serviço; 

Conhecer as competências ao encargo 

deste serviço. 

 

Responsáveis e 

Intervenientes 

4- Como foram 

seleccionados os 

responsáveis por este 

serviço? 

5- Quais as suas 

competências ao nível 

educativo? 

6- Quem são os 

intervenientes deste 

serviço? (responsáveis, 

visitantes, participantes 

nas actividades) 

Identificar os responsáveis por este 

serviço e os intervenientes no mesmo;  

 

Identificar as competências e funções 

dos intervenientes;  

 

 

Desempenho de 

Tarefas e funções 

 

1- Quais as tarefas 

inerentes ao 

trabalho 

desempenhado 

neste serviço? 

2- Que competências 

são necessárias para 

um bom 

Conhecer o tipo de tarefas inerentes a 

este serviço; 

Perceber se essas tarefas são 

efectivamente desempenhadas. 

Conhecer as competências necessárias 

ao desempenho deste trabalho; 

Perceber se as tarefas são 

efectivamente desempenhadas no 

exercício do trabalho;  

Perceber se as actividades 
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desempenho dessas 

tarefas? 

3- Considera que as 

actividades 

praticadas neste 

espaço cumprem os 

objectivos 

funcionais do 

mesmo? Porquê? 

desenvolvidas cumprem os objectivos 

funcionais delineados para este 

serviço. 

  

 

Divulgação  

1- Como são divulgadas as 

actividades inerentes a 

este serviço? (meios 

utilizados) 

2- Quem são os 

responsáveis por essa 

divulgação? Porquê? 

3- Elaboram algum tipo de 

balanço acerca da 

adesão dos 

intervenientes em 

relação a cada 

actividade? Se sim, 

quem emite um parecer 

acerca do mesmo? 

4- Como considera que 

deveria ser feita a 

divulgação das 

actividades?  

5- Considera que a 

divulgação actualmente 

elaborada é eficaz? 

Porquê? 

6- Quem deveria assegurar 

a divulgação deste 

espaço? 

Conhecer as formas de divulgação do 

espaço; 

 

Perceber se as formas de divulgação 

do espaço utilizadas são eficazes;  

 

Conhecer os responsáveis pela 

divulgação deste espaço; 

 

Perceber se é elaborado algum 

balanço das visitas efectuadas;  

 

Conhecer o grau de satisfação em 

relação à divulgação elaborada. 

G 

Final da entrevista e 

Agradecimentos 

  

 

Agradecer a colaboração e referir 

que foi muito importante para o 

nosso trabalho de investigação 

 

 

Fazer a pergunta de forma aberta para 

que o licenciado fale de tudo o que 

achar conveniente 


