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GUIÃO DA ENTREVISTA 

Este guião destina-se a Diretora do centro de Formação Projeto Novos Laços, e tem por 
objetivo geral:  

• Conhecer a história e o funcionamento do centro de formação, Projeto Novos 
Laços. 

• Perceber as práticas de avaliação as ações de formação no centro de formação, 
Projeto Novos Laços 

Objetivos Específicos: 

- Conhecer, de forma geral, a instituição; 

- Conhecer a estrutura organizacional e institucional do centro em estudo; 

- Conhecer as atividades principais desenvolvidas pelo centro; 

- Conhecer quais os instrumentos para avaliar as ações de formação, dos formando e dos 

formadores. 

Blocos 

 

Objetivos  

 

Questões 
Tópicos 

orientadores 

 

A 

Legitimação da 
entrevista 

- Informar acerca do objetivo 

da entrevista e do contexto 

em que ela surge; 

Valorizar o contributo do 

entrevistado(a); 

- Garantir a confidencialidade 

da informação e o anonimato 

das respostas e do discurso 

produzido  

- Pedir para gravar  

- Os nossos objetivo estão 

claramente explicitados? 

- Permite a gravação desta 

entrevista salvaguardando o seu 

anonimato? 

- Há alguma questão que queira 

colocar antes avançar? 

 

Objetivo 

Confidencialidade 

Anonimato 

Gravação 

 Duração  

 



- Agradecer a participação no 

estudo.   

 

 

B  

Origem e estrutura 
organizacional e 
institucional do 
centro 

- Conhecer a história e a 

localização do centro de 

formação. 

- Conhecer a estrutura 

organizacional e institucional. 

- Saber como funciona o 

centro. 

- Saber as escolas e o 

público-alvo que abrange o 

centro. 

 

 

- Como nasceu o centro de 
formação? Onde se localizam? 
- Quantas escolas e agrupamento 
de escolas associados têm?   
- Que o tipo de organização é o 
Centro? 
-fazem algum tipo de publicação? 
Como fazem chega informação 
aos sue destinatários? 
- Como é feita o processo de 
acreditação das ações de formação 
e do centro 

Fale-nos um pouco  

da história do centro 

de formação. 

Comunicação 

Publicação 

Acreditação 

 

C 

Princípios e 
finalidades 

Conhecer os princípios, 

objetivos e as finalidades do 

centro. 

- Quais os princípios orientadores 
do Centro? 

- Quais os objetivos definidos a 
curto prazo 

Fale-nos um pouco 
sobre a missão do 
CENFORES. 

D 

Atividade e plano de 
financiamento 

- Conhecer a atividade 

principal do centro. 

- Saber quais as fontes de 

financiamento. 

- Qual a principal atividade do 

centro? 

- Quais as finalidades e objetivos 

da atividade? 

- Como se organizam para 

desenvolver essa atividade? 

- Qual o balanço que faz das 

atividade desenvolvidas? 

Quais são as fontes de 

financiamento para a 

sustentabilidade das atividades 

desenvolvidas no centro 

- Existem parcerias com outras 
instituições/organizações? Se sim 
quais e de que forma funciona 

 

 

Plano de formação 

Forma de 

financiamento 

Parcerias  



essa parceria? 
 

E 

Avaliação da ação de 
formação 

- Perceber como é que são 

feitas as avaliações dos 

formandos, das ações de 

formação e dos formadores. 

- Quais são os critérios e as 

metodologias utilizadas para 

avaliar uma ação de formação? 

Fala-nos um pouco 
como são feitas as 
avaliações no centro. 

F 

Observações 

Observações Gostaria de acrescentar mais 

algum aspeto que considera 

importante para a nossa 

entrevista? 

Relevâncias 

G 
 

Validação da 

entrevista 

 

Fecho  Obrigada pela sua 

disponibilidade, voltamos a 

relembrar que as respostas são 

confidenciais e que, 

posteriormente disponibilizaremos 

os resultados da mesma. 

Agradecer a 

disponibilidade e a 

colaboração 

 

 


