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Entrevista ao Responsável pelas Reservas Museológicas 

Guião de uma entrevista semi-directiva ao responsável pelo funcionamento das 

Reservas Museológicas da Divisão da Cultura e Património Histórico e Museológico da 

Câmara Municipal do Barreiro 

 

Tema: A programação e execução de actividades nas Reservas Museológicas 

 

Objectivos Gerais: 

 Conhecer o percurso profissional do responsável pelas Reservas Museológicas 

 Conhecer a dinâmica de trabalho deste serviço 

 Compreender as competências e funções inerentes ao cargo 

 Conhecer as tarefas inerentes a este trabalho 

 Perceber a gestão inerente ao Serviço das Reservas Museológicas 

 

 

 

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 

 

B 

Percurso 

profissional do 

responsável pelas 

Reservas 

Museológicas  

 

Formação 

Académica e 

Experiência 

Profissional  

 

 

 

1- Qual a sua formação 

académica? 

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? 

5- Quais as competências 

Conhecer o percurso profissional, 

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. 
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  necessárias a este 

cargo? 

 

 

C 

O Serviço das 

Reservas 

Museológicas  

  

Origem e 

finalidades 

1- Como surgiu a 

necessidade de criação 

das Reversas 

Museológicas? (a que 

departamento 

pertence, com que 

finalidades foi criado) 

 

        

Gestão 

1- Quem faz a gestão 

deste serviço? 

(financeira, 

burocrática, 

material, de 

recursos 

humanos) 

2- Quem gere os 

contactos e 

agendamentos das 

visitas a este 

espaço? Porquê? 

3- Porque é que a 

gestão dos 

contactos e 

agendamento das 

visitas não é feita 

directamente por 

si, visto que é o 

responsável pelo 

funcionamento 

deste serviço? 

 

 

Competências 

funcionais  

 

 

 

 

2- Quais as competências 

funcionais inerentes a 

este serviço 

3- Que dinâmicas de 

(organização, gestão, 

coordenação, 

execução, avaliação) 

funcionamento são 

accionadas para que 

essas funções sejam 

concretizadas? 

Conhecer as competências 

funcionais das Reservas 

Museológicas;  

Perceber quais as dinâmicas de 

funcionamento deste serviço; 

Conhecer o modo como este 

serviço exerce as competências e 

funções a ele inerentes; 
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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? 

3. Que competências 

considera serem 

necessárias ao nível 

educativo para 

desempenhar o seu 

trabalho? 

4. Considera que detém 

essas competências? 

Porquê? 

Perceber quais as competências 

necessárias ao seu cargo e a 

evolução das mesmas; 

Perceber se detém as competências 

necessárias ao mesmo.  

 

Tarefas e 

funções 

desempenhadas 

1. Quais são as suas 

tarefas, que estão 

documentadas? 

2. Cumpre todas essas 

tarefas? 

3. Que tarefas 

desempenha, que não 

estão registadas e 

protocoladas em 

documento? 

4. Quais são as tarefas 

que mais 

desempenha? E as 

menos? 

Identificar as tarefas do 

entrevistado, documentadas ou 

não; 

Saber quais as tarefas mais e 

menos desempenhadas. 

 

Estado de 

espírito 

relativamente ao 

seu cargo 

1. O que lhe dá mais 

satisfação no exercício 

destas funções? 

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 entrevistada no 

exercício das suas funções e 

consequência do mesmo para a 

organização; 

 

 

 

Actividades 

Desempenhadas  

(Planeamento, 

execução e 

avaliação de 

actividades) 

1- Que actividades 

funcionam ao encargo 

deste serviço?  

2- Quem decide o tipo de 

oferta que este serviço 

tem e quem define o 

público-alvo dessa 

oferta? (quem define 

as actividades que 

tem) 

Identificar as actividades 

desenvolvidas neste serviço; 

Conhecer os meios accionados 

para assegurar o funcionamento 

das actividades; 

Perceber que instrumentos são 

utilizados para programar, 

executar e avaliar as actividades; 
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3- Quem gere as 

actividades que 

decorrem nas 

Reservas 

Museológicas? 

(organização de 

informação, 

exposição, 

acompanhamento) 

4- Quais os objectivos 

operacionais definidos 

por este serviço? 

5- Como são elaborados 

os planos de acção 

deste serviço? 

6- Que processos são 

operacionalizados 

para concretização 

desses planos? 

7- Que instrumentos são 

utilizados para 

programação, 

execução das 

actividades? 

8- As acções e 

actividades que 

decorrem no cerne 

desta divisão são 

avaliadas? Como? 

(que instrumentos são 

utilizados) 

9- Quem são os 

intervenientes nestas 

actividades? 

10- Visto que as Reservas 

Museológicas 

apresentam um espaço 

de aprendizagem, 

nomeadamente, para o 

público escolar, 

porque é que este 

espaço não promove 

outro tipo de 

actividades com cariz 

educativo e dinâmico? 

Conhecer os intervenientes nas 

actividades; 

Identificar e perceber como são 

construídos os Objectivos, Planos 

de Acção e instrumentos de 

Avaliação;  

 



5 
 

  

 

Recursos 

financeiros  

 

1- Qual o valor do 

orçamento de que este 

serviço dispõe? 

2- Quais as razões que 

estão na base dessa 

atribuição do 

montante?  

3- Em que acções é 

empregue o 

orçamento deste 

serviço? 

Conhecer os recursos financeiros 

que tem ao seu dispor para o 

exercício das suas actividades;  

Perceber como são utilizados e 

distribuídos os recursos neste 

serviço; 

 

Intervenientes 1- Sabendo que o 

público-alvo 

compreende crianças 

que frequentam o 

ensino pré-escolar e 

básico, porquê as 

Reservas 

Museológicas não 

compreendem 

visitantes de anos de 

escolaridade mais 

avançados? 

2- Considera que todos 

os professores têm 

conhecimento deste 

serviço? Porquê? 

Conhecer as razões pelas quais as 

actividades se destinam a este 

público-alvo;  

Perceber se a informação é 

difundida ao público-alvo. 

  

 

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- Qual considera ser a 

melhor forma de 

divulgar este espaço e 

as actividades a ele 

inerentes? 

5- Considera que a 

divulgação 

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 
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actualmente elaborada 

é eficaz? Porquê? 

6- Quem deveria 

assegurar a divulgação 

deste espaço? 

D 

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 

 


