
 
 
 
 

Anexo 1 

 
 
 
 
 
 

Fichas A1 e A2 do Plano de Actividades  



 

FICHA DE ACTIVIDADES    A1 
 
 
Designação  
 

 
ENTREVISTAS AOS DIRECTORES REGIONAIS 

 
Calendarização  
 

 
Preparação das entrevistas – Outubro e Novembro de 1999 
Realização das entrevistas - Dezembro de 1999 
Transcrição, análise de conteúdo e redacção de Relatórios – Dezembro de 1999 
a Março de 2000 
 

 
Objectivos  
 
 

 
- Conhecer o modo como a Direcção-Regional interpreta a sua missão (no que 
respeita ao “processo de reforço da autonomia”) e como se organizou para a 
realizar. 
- Conhecer o modo como a Direcção-Regional se relaciona com outros 
intervenientes no processo (escolas; outras direcções-regionais; estruturas de 
coordenação; autarquias; associações; etc.). 
- Conhecer a representação que o Director-regional tem sobre o modo como 
decorreu nas escolas da sua Região, o processo de aplicação do Decreto-Lei nº 
115/A-98 e suas consequências. 
- Recolher comentários sobre aspectos considerados críticos por alguns sectores 
de opinião. 
- Identificar as perspectivas de desenvolvimento para o corrente ano lectivo. 
- Conhecer as expectativas existentes quanto ao processo e resultados da 
avaliação externa. 
- Proceder ao levantamento da informação disponível na Direcção-regional e 
seu estado de tratamento. 
 

 
Descrição  
 
 

 
Entrevistas semi-estruturadas, com cerca de 60m, com uma finalidade descritiva, 
crítica e prospectiva, de acordo com um guião previamente elaborado e 
organizado em  blocos, em função dos objectivos já referidos. 
 As entrevistas são gravadas, transcritas e devolvidas aos entrevistados para 
eventual esclarecimento ou informação complementar. 
A análise de conteúdo de cada entrevista organiza-se em função de duas grandes 
meta-categorias: “factos e situações” e “representações, opiniões e juízos” 
subdivididas em categorias temáticas determinadas em função dos diversos 
blocos em que se organizou o guião. 
A partir da análise de conteúdo das 5 entrevistas, será feita  “uma síntese 
interpretativa” tendo em conta dois níveis de abordagem: as “imagens” que os 
entrevistados transmitem sobre a actuação da Direcção Regional, das escolas, 
das câmaras municipais, dos órgãos da administração central e sobre o próprio 
conceito e práticas de autonomia; as “interpretações” de sentido que a análise de 
conteúdo permite extrair dessas imagens. 

 
 
Local 
 

 
Porto – Coimbra – Lisboa – Évora - Faro 

 
Produtos 

 
Relatórios sectoriais da análise de conteúdo de cada entrevista. 
Relatório síntese do conjunto das entrevistas. 



 

FICHA DE ACTIVIDADES    A2 
 
 
Designação  
 
 

 
ENTREVISTAS A REPRESENTANTES da Federação Nacional dos 
Sindicatos de Educação (FNE), da Federação Nacional dos Sindicatos de 
Professores (FENPROF), da Confederação da Associação de Pais 
(CONFAP), da Federação Nacional das Associações de Estudantes do 
Ensino Secundário (FNAES) e Associação Nacional de Municípios.* 

 
 
Calendarização  
 

 
Preparação das entrevistas – Outubro e Novembro de 1999 
Realização das entrevistas - Dezembro de 1999 a Janeiro de 2000 
Transcrição, análise de conteúdo e redacção de Relatórios – Dezembro de 1999 
a Março de 2000 
 

 
Objectivos  
 
 

 
- Conhecer o modo como a associação  analisa o processo de aplicação do 
Decreto-Lei nº 115/A-98 e suas consequências. 
- Identificar a política da associação definida sobre este processo. 
-  Recolher comentários sobre aspectos considerados críticos por alguns sectores 
de opinião. 
-   Identificar as perspectivas de desenvolvimento para o corrente ano lectivo. 
- Conhecer as expectativas existentes quanto ao processo e resultados da 
avaliação externa. 
-  Proceder ao levantamento da informação disponível sobre este processo e seu 
estado de tratamento. 
 

 
Descrição  
 
 

 
Estas entrevistas seguem o modelo de procedimento e análise já definido para as 
entrevistas aos directores regionais como fim de, para além de um tratamento 
individualizado, ser possível estabelecer perspectivas comparadas para o 
conjunto de todas as entrevistas, em alguns domínios. 
Entrevistas semi-estruturadas, com cerca de 60m, com uma finalidade descritiva, crítica e 
prospectiva, de acordo com um guião previamente elaborado e organizado em  blocos, 
em função dos objectivos já referidos. 
 As entrevistas são gravadas, transcritas e devolvidas aos entrevistados para eventual 
esclarecimento ou informação complementar. 
A análise de conteúdo de cada entrevista organiza-se em função de duas grandes meta-
categorias: “factos e situações” e “representações, opiniões e juízos” subdivididas em 
categorias temáticas determinadas em função dos diversos  blocos em que se organizou o 
guião. 
A partir da análise de conteúdo das 5 entrevistas, será feita  “uma síntese interpretativa” 
tendo em conta dois níveis de abordagem: as “imagens” que os entrevistados transmitem 
sobre a actuação da Direcção Regional, das escolas, das câmaras municipais, dos órgãos 
da administração central e sobre o próprio conceito e práticas de autonomia; as 
“interpretações” de sentido que a análise de conteúdo permite extrair dessas imagens. 

 
 
Local 
 

 
Porto – Coimbra – Lisboa  

 
Produtos 

 
Relatórios sectoriais da análise de conteúdo de cada entrevista. 
Relatório síntese do conjunto das entrevistas. 

* A entrevista à Associação Nacional de Municípios foi transformada em reunião de informação a pedido do seu representante. 



 
 
 
 
 
 

Anexo 2 

 
 
 
 
 
 

Guiões das Entrevistas 
 
 



Universidade de Lisboa 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

 
Centro de Estudos da Escola 

Programa de Avaliação Externa do “Processo de aplicação do Regime de Autonomia, Administração e 
Gestão das escolas e agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio” 

(Protocolo ME/FPCE de 28/4/1999) 
 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS AOS DIRECTORES REGIONAIS 

 
 
 
 
 

FINALIDADES 
 
 
 Recolher informações e opiniões do Director-Regional sobre o processo de 
aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio” tendo em conta as seguintes 
dimensões: 

- Descritiva: Recolher informações de tipo descritivo sobre estratégias, 
funções, estruturas, modos de organização, relações institucionais  e 
actividades desenvolvidas pela Direcção Regional no quadro do processo de 
aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio”. 

- Crítica: Opinião sobre os “sucessos”, “fracassos”, “dificuldades” das escolas 
e comentário sobre algumas das críticas que são feitas por diversos sectores 
de opinião.  

- Prospectiva: Perspectivas de desenvolvimento e expectativas sobre a 
avaliação externa. 

 
 

OBJECTIVOS 
 
 
- Conhecer o modo como a Direcção-Regional interpreta a sua missão (no que  

respeita ao “processo de reforço da autonomia”) e como se organizou para a 
realizar. 

- Conhecer o modo como a Direcção-Regional se relaciona com outros 
intervenientes no processo (escolas; outras direcções-regionais; estruturas de 
coordenação; autarquias; associações; etc.). 

- Conhecer a representação que o Director-regional tem sobre o modo como 
decorreu nas escolas da sua Região, o processo de aplicação do Decreto-Lei 
nº 115/A-98 e suas consequências. 

- Recolher comentários sobre aspectos considerados críticos por alguns 
sectores de opinião. 

- Identificar as perspectivas de desenvolvimento para o corrente ano lectivo. 
- Conhecer as expectativas existentes quanto ao processo e resultados da 

avaliação externa. 



- Proceder ao levantamento da informação disponível na Direcção-regional e 
seu estado de tratamento. 

 
QUESTÕES 

 
 
1. Como a Direcção-Regional interpreta a sua missão (no que  respeita ao 

“processo de reforço da autonomia”) e como se organizou para a realizar (incluindo os 
CAEs). 

 
- Missão (explicitar princípios, funções e estratégias). 
- Estruturas (identificar alterações organizacionais e de funcionamento). 
- Recursos humanos (contratações, formação, continuidade ou redistribuição 

de funções). 
- Actividades (planificação, prioridades, tipo e caracterização). 
- Financiamento (alterações orçamentais). 
- Funções dos CAE. 

 
2. Relações da Direcção-Regional com outras entidades no quadro do 

acompanhamento  e pilotagem do processo. 
 
- Com as outras Direcções-Regionais (no quadro do Conselho de Directores 

Regionais; agenda das reuniões; modos de coordenação e concertação; 
eventuais diferenças). 

- Com a Administração Central (Delimitação de funções dos Departamentos e 
da Inspecção; ver se fala da Unidade de Acompanhamento). 

- Autarquias / Conselhos Locais de Educação (nomeadamente no caso dos 
agrupamentos). 

- Outros intervenientes (pais....). 
- Com as escolas (intensidade, modalidades e natureza dos contactos). 
 
 
3. Representação que o Director-Regional tem sobre o modo como decorreu nas 

escolas da sua Região o processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-98 e suas 
consequências. 

 
- Sobre a “agenda político-administrativa” (elaboração e aprovação do 

Regulamento; eleição e constituição dos órgãos; elaboração do projecto 
educativo; constituição dos agrupamentos). 

- “Sucessos e fracassos” (exemplos; o que mudou nas escolas por força deste 
“processo” – crédito horário; colocação de professores; currículo; resultados; 
funcionamento quotidiano; etc.). 

 
 

4. Comentários a críticas feitas por alguns sectores. 
 
- “Aumento do poder e controlo da administração – maior burocratização e 

dependência das escolas – reforço do protagonismo, poder e influência das 
Direcções-Regionais (incluindo os CAEs).” 



- “As escolas não estão preparadas....” – “As escolas / os professores não 
querem autonomia” – “Trata-se de uma iniciativa do Centro, aplicada de 
cima para baixo, que as escolas cumprem administrativamente e sem 
entusiasmo”. 

 
 

5. Perspectivas de desenvolvimento. 
 
- Quais são os “grandes desafios” para este ano. 
- Como vê a inclusão neste processo dos “contratos de autonomia”. 

 
 

6. Que expectativas tem em relação à avaliação externa. 
 

- Objectivos e processos. 
- Efeitos sobre as políticas. 
- Efeito sobre as práticas. 
 
7. Estudos realizados   +  DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE 
 
- Regulamentos 
- Processo eleitoral 
- Caracterização dos órgãos 
- Projectos educativos 
- Agrupamentos 
- Incidentes críticos 
- Avaliação de processos e resultados 
- Conselhos Locais da Educação 
 
 
 

FIM 



 
 

Universidade de Lisboa 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

 

Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa do “Processo de aplicação do Regime de Autonomia, Administração e 
Gestão das escolas e agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio” 

(Protocolo ME/FPCE de 28/4/1999) 
 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS ÀS FEDERAÇÕES SINDICAIS1 

 
 
 
 

FINALIDADES 
 
 
 Recolher informações e opiniões dos responsáveis das Federações Sindicais 
sobre o processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio” tendo em 
conta as seguintes dimensões: 

- Analítica: Como analisam o processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-
98, de 4 de Maio”. 

- Crítica: Opinião sobre os “sucessos”, “fracassos”, “dificuldades” das escolas 
e comentário sobre algumas das críticas que são feitas por diversos sectores 
de opinião.  

- Prospectiva: Perspectivas de desenvolvimento e expectativas sobre a 
avaliação externa. 

 
 
 

OBJECTIVOS 
 
 
- Conhecer o modo como a Federação Sindical analisa o processo de aplicação 

do Decreto-Lei nº 115/A-98 e suas consequências. 
- Identificar a política sindical definida sobre este processo. 
- Recolher comentários sobre aspectos considerados críticos por alguns 

sectores de opinião. 
- Identificar as perspectivas de desenvolvimento para o corrente ano lectivo. 
- Conhecer as expectativas existentes quanto ao processo e resultados da 

avaliação externa. 
- Proceder ao levantamento da informação disponível sobre este processo e 

seu estado de tratamento. 
 

                                                           
1 O guião das entrevistas aos responsáveis das Federações Sindicais foi utilizado com adaptações para as 
entrevistas aos dirigentes da CONFAP e FNAES 



 
QUESTÕES 

 
 
 
1. Como a Federação Sindical analisa o processo de condução e pilotagem 

da aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-98 (não só na globalidade, mas também a 
partir de exemplos concretos que estabeleçam a diferença de situações existentes). 
 

- Actuação da Administração Central (incluindo Unidade Acompanhamento) 
- Actuação das Direcções-Regionais (incluindo CAEs). 
- Actuação das Câmaras Municipais. 

 
 

2. Representação que o responsável da Federação Sindical tem sobre o modo 
como decorreu nas escolas o processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-98 e suas 
consequências. 

 
- Sobre a “agenda político-administrativa” (elaboração e aprovação do 

Regulamento; eleição e constituição dos órgãos; elaboração do projecto 
educativo; constituição dos agrupamentos). 

- “Sucessos e fracassos” (exemplos; o que mudou nas escolas por força deste 
“processo” – crédito horário; colocação de professores; currículo; resultados; 
funcionamento quotidiano; etc.). 

 
 

3. Comentários a críticas feitas por alguns sectores. 
 
- “Aumento do poder e controlo da administração – maior burocratização e 

dependência das escolas – reforço do protagonismo, poder e influência das 
Direcções-Regionais (incluindo os CAEs).” 

- “As escolas não estão preparadas....” – “As escolas / os professores não 
querem autonomia” – “Trata-se de uma iniciativa do Centro, aplicada de 
cima para baixo, que as escolas cumprem administrativamente e sem 
entusiasmo”. 

-  “Os sindicatos não querem a autonomia das escolas porque isso pulveriza  os 
centros de decisão”.  

 
 
 

4. Perspectivas de desenvolvimento. 
 
- Quais são os “grandes desafios” para este ano. 
- Como vê a inclusão neste processo dos “contratos de autonomia”. 

 



 
 

5. Que expectativas tem em relação à avaliação externa. 
 

- Objectivos e processos. 
- Efeitos sobre as políticas. 
- Efeito sobre as práticas. 
 
6. Estudos realizados. 
 
- Regulamentos 
- Processo eleitoral 
- Caracterização dos órgãos 
- Projectos educativos 
- Agrupamentos 
- Incidentes críticos 
- Avaliação de processos e resultados 
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Expediente solicitando entrevistas e 

revisão das transcrições  
 



MODELO DE CARTA DIRIGIDA AOS DIRECTORES REGIONAIS  
PARA SOLICITAR ENTREVISTA 

 
 
Prof. Doutor João Barroso 

Centro de Estudos da Escola 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
Alameda da Universidade  
1649-013 LISBOA 
 
 
 
      Exmo. Senhor  
      Director Regional da Educação  
 
 
 
 Lisboa, 3 de Novembro de 1999 
  
 
 Como é do conhecimento de V. Exa., o Ministério da Educação e a Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa celebraram um 
Protocolo com a finalidade de realizar, sob a minha coordenação, uma avaliação externa 
do "Processo de aplicação do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das 
escolas e agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115/A-98 de 4 de 
Maio". 
 No âmbito dos estudos prévios conducentes à elaboração de um primeiro 
diagnóstico da situação que fundamente um plano global de avaliação para o período 
abrangido pelo referido Protocolo, gostaria de programar uma visita a essa Direcção-
Regional  com o seguinte conteúdo: 

- Realização de uma entrevista ao Senhor Director Regional  (30-45m ) com o 
objectivo de conhecer: o balanço global que faz do processo de aplicação do 
Decreto-Lei nº 115/A-98 no anterior ano lectivo; as perspectivas de 
desenvolvimento para o presente ano; expectativas e sugestões em relação à 
avaliação externa. 

- Contacto com responsáveis pelos serviços de acompanhamento com o fim de 
conhecer: estruturas, organização e actividades da Direcção-Regional para 
acompanhamento do processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-98; 
estudos realizados, documentação e informação disponível. 

 
Por necessidade de agenda  (tendo em conta as várias visitas que tenciono 

realizar) propunha que este encontro se efectuasse no dia  ______________________, 
em horário a combinar. Caso esta data não lhe seja conveniente, solicitava que me 
informasse, com a maior brevidade possível, datas alternativas, no período 
compreendido entre 6 e 21 de Dezembro (excepto sextas-feiras).  

Agradecendo desde já toda a disponibilidade demonstrada, apresento os meus 
melhores cumprimentos 

       João Barroso 
 



MODELO DE CARTA DIRIGIDA AOS DIRIGENTES ASSOCIATIVOS 
PARA SOLICITAR ENTREVISTA 

 
Prof. Doutor João Barroso 
Centro de Estudos da Escola 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
Alameda da Universidade  
1649-013 LISBOA 
 
 
 
 
      Exmo. Senhor Presidente 
       
 
 
 Lisboa, 3 de Novembro de 1999 
  
 
 Como é do conhecimento de V. Exa., o Ministério da Educação e a Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa celebraram um 
Protocolo com a finalidade de realizar, sob a minha coordenação, uma avaliação externa 
do "Processo de aplicação do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das 
escolas e agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115/A-98 de 4 de 
Maio". 
 No âmbito dos estudos prévios conducentes à elaboração de um primeiro 
diagnóstico da situação que fundamente um plano global de avaliação para o período 
abrangido pelo referido Protocolo, gostaria de programar uma entrevista com um 
responsável dessa                para conhecer a sua posição oficial sobre as seguintes 
questões: 

- Balanço global que faz do processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115/A-98 
no anterior ano lectivo. 

- Problemas que se colocam ao seu desenvolvimento no presente ano lectivo.  
- Expectativas e sugestões em relação à avaliação externa. 
- Eventuais estudos realizados, documentação e informação disponível. 

 
Por necessidade de agenda  (tendo em conta as várias visitas que tenciono 

realizar) propunha que este encontro se efectuasse no dia  ________, em horário a 
combinar. Caso esta data não lhe seja conveniente, solicitava que me informasse, com a 
maior brevidade possível, datas alternativas, no período compreendido entre 6 e 21 de 
Dezembro (excepto sextas-feiras).  

Agradecendo desde já toda a disponibilidade demonstrada, apresento os meus 
melhores cumprimentos 
 

 
       João Barroso 

 
 
 
 



MODELO DE CARTA DIRIGIDA AOS DIRECTORES REGIONAIS E DIRIGENTES 
ASSOCIATIVOS PARA SOLICITAR REVISÃO DA TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 
 
Prof. Doutor João BarrosoCentro de Estudos da Escola 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
Alameda da Universidade  
1649-013 LISBOA 
 
 
 
     
 
      Exmo. Senhor 
        
 
 
 
 
 
 
 ASSUNTO: Transcrição da entrevista 
 
 
 
 Conforme combinado, junto envio a transcrição da entrevista realizada em 7 de 
Dezembro. O texto reproduz integralmente a gravação efectuada, tendo sido 
introduzidas apenas algumas alterações formais, para reduzir as marcas de oralidade que 
eventualmente prejudicassem a sua compreensão. 
 Como lhe disse, o objectivo da transcrição é permitir efectuar a análise de 
conteúdo da entrevista de modo a tratar a informação recolhida, pelo que não é 
necessário ter excessivas preocupações formais quanto ao estilo da expressão escrita.  
 Contudo, se entender essencial fornecer alguma informação ou esclarecimento 
complementares que permitam precisar o sentido das afirmações proferidas, agradeço 
que as envie com a brevidade possível, o mais tardar até 20 de Janeiro. 
 Agradecendo mais uma vez toda a disponibilidade demonstrada, apresento os 
meus melhores cumprimentos 
 
 
 
 
 
   
      João Barroso 
   


