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ANEXO 6 a. Guião de Entrevista 

Desenvolvimento Local 

 

 

ENTREVISTA COLECTIVA PAINEL DESENVOLVIMENTO LOCAL 

TEMAS QUESTÕES POSSIVEIS 

PERCURSO profissional Profissão 
Formação 
Experiência profissional anterior 
Experiência profissional no CS de Vila Branco 

CONTEXTUALIZAÇÃO Qual o vosso Trabalho profissional e trabalho associativo 
Há relação entre o profissional e o associativo? Como se gerem 
essas relações? 

CONCEPÇÕES DE 
TRABALHO/DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO 

Que significado(s) atribuem a desenvolvimento comunitário? Que 
acções/trabalho consideram que têm sido importantes para o 
promover aqui em Vila Branco? 
Como se articulam os vários sectores e instituições do públicas e 
privadas no seio desta comunidade? 
Qual tem sido o papel da autarquia? 
Como entendem que tem sido a relação entre o poder local e o 
regional/nacional? 
 

ESPECIFICIDADES E 
PARTICULARIDADES DO TRABALHO 
EM GOUVEIA 

Caracterização e particularidades do trabalho nesta comunidade e 
eventuais comparação em outras em que trabalhem ou tenham 
trabalhado 

CONCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA 
A SAÚDE 

Princípios e valores dos profissionais presentes 
História/mudanças nas ideias/paradigmas 

CONCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO 
SEXUAL(ES) 

Princípios e valores dos profissionais presentes 
História/mudanças nas ideias/paradigmas 
 

PARTICIPAÇÃO QUE TIVERAM EM 
ACÇÕES NA ÁREA DA ES: 
- NA COMUNIDADE  
- NAS ESCOLAS 

Ao longo do tempo: que participação em projectos de âmbito 
nacional como o PES, Projecto piloto de ES, RNPES…e participação 
em projectos especificamente locais 
Perspectivas actuais de trabalho e avaliação global das mesmas 

REDE DE (OUTROS) ACTORES 
INTERNOS E EXTERNOS À 
COMUNIDADE 
(nacionais/internacionais) 

Com quem trabalham (interna/externamente, 
local/nacional/internancional) 
Como se geraram essas relações de trabalho/parceria 
Quem consideram fundamental/importante nesta área da ES e 
porquê 
 

MODO(S) DE CONSTRUÇÃO DOS 
SABERES 
(CONHECIMENTO) 

Que dinâmicas de construção de saberes se geram internamente e 
externamente (Fóruns, publicações, redes intra ou internet…) 

CONTROVÉRSIAS E DEBATE 
PÚBLICO 
(dentro e fora da comunidade) 

Que tipo de controvérsias se têm gerado na comunidade em torno 
das questões da Educação Sexual? 
Há defensores e oponentes, que argumentos? 



Que veículos encontram uns e outros para as suas ideias? 
Que modos têm encontrado os defensores de contornar os 
obstáculos/de conquistar as pessoas? 
Que ecos chegam à comunidade das controvérsias geradas a nível 
nacional? 

VISÃO DAS POLÍTICAS DE 
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E DE 
EDUCAÇÃO SEXUAL 

Que opinião sobre as políticas de ES seguidas até agora? Notam 
mudanças? Tem havido factos ou momentos decisivos na para a 
mudança de opinião das pessoas em geral? Há conquistas que 
consideram feitas? O que seria importante fazer? Que papel 
poderiam ter os políticos nessas mudanças? E os actores locais? 

 

 

 

 


