
I. ASPECTOS CONSTITUTIVOS DA INSTITUIÇÃO

1. Em que ano foi fundada a instituição?................................................................................0 2. Em que ano se deu a constituição legal da instituição?...............................................................................0

3. Qual o estatuto jurídico com que a instituição se encontra inscrita no Registo Nacional de Pessoas Colectivas  (RNPC)?

Associação................................................................................................................................1 Fundação...........................................................................................................3 Sociedade Desportiva (SAD).........................................................................5

Cooperativa (CRL, CRI)........................................................................................................................2 Sociedade civil...........................................................................................................4 Outro. Qual? .........................................................................6

4. Para além desse estatuto, a instituição é detentora de algum outro tipo de estatuto complementar (citar exemplos) ?

4.1 Estatuto de Utilidade Pública............................................................................................................................1 4.3 Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD)..........................................................................1

4.2 Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)............................................................................................1 4.4 Outro. Qual? .........................................................................1

Entr. ________

O presente instrumento insere-se num contexto mais vasto do processo de investigação para tese de mestrado e tem como objectivo

único permitir um levantamento, tão detalhado quanto possível, das associações/instituições que desenvolvem actividades junto da

população ali residente na zona urbam do vale de alcântara. As informações recolhidas por esta via têm carácter anónimo e

confidencial e serão utilizadas, sem quaisquer referências que permitam identificar os seus autores, exclusivamente para fins de

caracterização do meio comunitário em questão. Agradecemos desde já a sua colaboração no processo de recolha de informação.

Anexo 1 - Guião de Entrevista

5. Em que ano a instituição começou a intervir no Vale de Alcântara?.......................................................................................0

7. Quais as principais dificuldades que a instituição/serviço encontrou no início da sua existência?

8. Como é que os Estatutos da instituição/serviço definem o seu Objecto Social ?

II. HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO

6. Quais os principais motivos que levaram à criação da instituição/serviço e/ou que levaram a instituição/serviço a

intervir junto da população do Vale de Alcântara?
Caso se trate de uma instituição cujo

raio de acção transcenda o Vale de

Alcântara, dirigir a questão para os

motivos que levaram a instituição a

intervir naquela zona e/ou junto

daquela população

Constrangimentos, obstáculos à

criação da instituição/serviço

Objecto social: aquilo que a instituição

faz, fórmula resumida através da qual a 

instituição sintetiza o a sua razão de

existir - como definido nos Estatutos da

instituição

9. Descreva sucintamente qual a missão que se encontram na origem do trabalho desenvolvido pela instituição

10. Quais as principais actividades que a instituição tem vindo a desenvolver ao longo do seu tempo de existência? Principais actividades desenvolvidas

pela instituição, em termos históricos

Pode ser mais lato que o Objecto 

Social da instituição

11. Quais os principais momentos/episódios históricos que considera que foram mais marcantes para a vida da

instituição?
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III. FUNCIONAMENTO INTERNO

12. Fale-nos agora um pouco da composição dos Orgãos Sociais da instituição...

13. Agora, caracterize os recursos humanos  da instituição...

Formação complementar (gestão ass/projectos…)

Remunerado

Total de indivíduos que compõem os Órgãos Sociais

Número de indivíduos (N)

Género
Masculino

Feminino

Idade
30 a 65

+ de 65

Sem grau de ensino

Tipo de vínculo
Não remunerado

Grau de ensino

- de 18

18 a 29

Ensino Básico

Ensino Secundário

Ensino Superior

CATEGORIAS

14. Quais são as principais necessidades que a instituição apresenta em termos de recursos humanos?

15. Quantos sócios tem a instituição?

15.1 Total................................................................................................................................0 15.1.1 Género masculino...........................................................................................................0 15.1.2 Género feminino................................................................................................0

TOTAL
Não

Género Nível de escolaridade /                                 
área de formação

Formação específica
Remunerados?

Mas. Fem. Sim

Administrativos

Serviço de Bar/Café

Serviços Gerais

Técnicos de Desporto

Téc. formação/animação sócio-cultural

Técnicos de Acção Social

Psicólogos

Terapeutas

Técnicos de saude

Outros. Quais? ___________________

Gestores de projecto

Outros. Quais? ___________________

Outros. Quais? ___________________

TOTAL

?

Ver afectação de mais trabalhadores

(remunerados ou não e em que áreas

de actividade / formação) e

necessidades de qualificação dos

trabalhadores existentes (mais uma

vez, ver áreas de formação/actividade

em que tal necessidade se verifica)

CATEGORIAS
FUNÇÃO
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16. Como é que caracteriza, em termos quantitativos, o nível de participação dos associados na vida da instituição?

16.1 Assembleias eleitorais 16.2 Outras assembleias ordinárias

Participam pouco...........................................................................................1 Participam pouco...........................................................................................1

Participam moderadamente.............................................................................2 Participam moderadamente.............................................................................2

Participam muito............................................................................................3 Participam muito............................................................................................3

16.3 Actividades da instituição

Participam pouco...........................................................................................1

Participam moderadamente.............................................................................2

Participam muito............................................................................................3

16.4.1 Relativamente à ultima assembleia eleitoral da instituição, qual o número de participantes?......................................................................................0

16.4.2 E relativamente às restantes assembleias ordinárias da instituição, qual a média de participantes/sessão em 2007.....................................0

17. Agora, relativamente à qualidade da participação dos associados nas assembleias da instituição, diga se:

A sua participação é sobretudo activa (apresentam propostas, discutem os assuntos, etc.)..........................................................................................................................................................1

A sua participação é sobretudo passiva (intervêm pouco nas sessões).....................................................................................................................2

1 2 3 4Aspectos

Muito importante deixar o entrevistado

falar e depois afunilar para questões

fechadas

Muito importante deixar o entrevistado

falar e depois afunilar para questões

fechadas

18. Tendo em conta a actuação da instituição nos últimos tempos, classifique de 1 a 4 os aspectos de seguida enunciados, considerando 1 para 
classificar aspectos muito mal conseguidos e 4 aspectos muito bem conseguidos

1 2 3 4

IV. PARCERIAS DA INSTITUIÇÃO

20. A instituição encontra-se filiada em alguma organização, confederação, federação, união, etc.? Em caso afirmativo, diga qual ou quais.

20.1 Não se encontra filiada em nenhuma entidade do género........................................................1 20.6 Federação Portuguesa de Futebol..................................................................................1

20.2 Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa.....................................................1 20.7 Inatel.........................................................................................................................1

20.3 Associação de Futebol de Lisboa...............................................................................................1 20.8 Outra. Qual? .......................................1

20.4 CPCCRD............................................................................................................................1 20.9 Outra. Qual? .......................................1

20.5 Federação Portuguesa de Ciclismo.....................................................................................................1 20.10 Outra. Qual? .......................................1

18.4 Legitimidade de quem exerce a autoridade

18.3 Exercício de Liderança

18.2 Negociação e conciliação entre os diferentes interesses envolvidos

21. A instituição desenvolve ou tem desenvolvido, de forma pontual ou permanente, trabalho em parceria com

outras entidades? Ver tipo de entidades (parceiros

públicos, privados, locais, regionais,

internacionais) e relação e

envolvimento da instituição com as

restantes entidades parceiras. Ver

parceiros em projectos específicos

Aspectos

19. Diga agora qual dos seguintes esquemas traduz de forma mais fiel a forma de organização e funcionamento da instituição (mostrar

instrumento 2)

18.6 Clarificação das atribuições e competências

18.5 Clarificação da organização interna

18.1 Funcionamento centrado nos resultados

Muito importante deixar o entrevistado

falar e depois afunilar para questões

fechadas
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24. Como é que a instituição perspectiva o desenvolvimento de futuros trabalhos/projectos em parceria?

V. RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS

25. De que instalações dispõe a instituição para o exercício das suas actividades?

25.1 Sala de convívio..............................................................1 25.7 Pavilhão polivalente.................................................................1 25.13 Centro de dia..........................................................................................1

25.2 Bar....................................................................................1 25.8 Sala de leitura.....................................................................1 25.14 Creche/infantário............................................................................................1

25.3 Biblioteca..............................................................................1 25.9 Campo de futebol........................................................................1 25.15 Outro. Qual? ...........................................................1

25.4 Salão de Festas........................................................................1 25.10 Campo polidesportivo.......................................................................1 25.16 Outro. Qual? ...........................................................1

25.5 Sala de jogos......................................................................1 25.11 Sala de reuniões...................................................................................1 25.17 Outro. Qual? ...........................................................1

25.6 Ginásio.................................................................................1 25.12 Gabinetes de atendimento à população.......................................1 25.18 Outro. Qual? ...........................................................1

26. Quais os equipamentos que a instituição tem disponíveis para o desenvolvimento das suas actividades?

22. Caso a instituição seja filiada noutras organizações e/ou desenvolva projectos/trabalho em parceria, diga quais

os motivos que estão na base dessa filição e/ou do estabelecimento de relações de parceria com outras entidades.

Ver benefícios que a instituição

perspectiva nessas relações que

mantém com entidades externas

23. Quais os custos/dificuldades que decorrem (para a instituição) do desenvolvimento de trabalho em parceria

com outras entidades?
Menor liberdade de acção, maior

dispendio de energia para a instituição,

surgimento de conflitos, etc.

Ver também da dificuldade / facilidade

em estabelecer relações de parceria

26. Quais os equipamentos que a instituição tem disponíveis para o desenvolvimento das suas actividades?

26.1 Equipamento de luzes...............................................................1 26.5 Aparelhagem audio................................................................1 26.9 DVD.........................................................................................................1

26.2 Equipamento informático....................................................................1 26.6 Projector de cinema...............................................................1 26.10 Amplificador e colunas de som..........................................................1

26.3 Máquina fotográfica........................................................................1 26.7 Televisão..................................................................................1 26.11 Outro. Qual? ................................................1

26.4 Projector de slides............................................................................1 26.8 Câmara de filmar.......................................................................1 26.12 Outro. Qual? ..........................................1

28. Diga agora como é que se caracteriza em termos financeiros a instituição?

29. Refira-se agora, em específico, às fontes de financiamento da instituição...

29.1.1 Quotas.....................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4 29.1.4 Bar....................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

29.1.2 Alugeres...........................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4 29.1.5 Actividades....................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

29.1.3 Publicidade......................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4 29.1.6 Outros...............................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

29.2 E as suas fontes externas (entendidas individualmente), em que medida é que contribuem para o orçamento da instituição?

29.2.1 Comparticipações, subsídios ou apoios da Junta de Freguesia...........................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

29.2.2 Comparticipações, subsídios ou apoios da Câmara Municipal.................................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

29.2.3 Comparticipações, subsídios ou apoios do Governo/Estado.................................................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

Equilíbrio de contas, carácter interno

ou externo das principais fontes de

receita

27. Esses recursos - instalações e equipamentos - são suficientes para as actividades da instituição? Que

necessidades existem a este nível?

29.1 No cômputo geral em que medida é que as várias fontes próprias de receita da instituição contribuem para o seu orçamento 

anual?

Não contribui 
nada

Contribui                                                               
pouco

Contribui de 
forma moderada

Contribui                                                   
muito

Não contribui 
nada

Contribui                                                               
pouco

Contribui de 
forma moderada

Contribui                                                   
muito

Contribui                                                               
pouco

Contribui de 
forma moderada

Contribui                                                   
muito

Não contribui 
nada
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29.2.4 Comparticipações, subsídios ou apoios da Administração Pública.................................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

29.2.5 Comparticipações, subsídios ou apoios provenientes de Fundos Comunitários...................................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

29.2.6 Donativos de associados.........................................................................................................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

29.2.7 Donativos de terceiros..............................................................................................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

29.2.8 Outras fontes de receita. Quais? ...................................................................................................1 .............................................2 .............................................3 ................................................................4

VI. ACTIVIDADES/PROJECTOS DESENVOLVIDOS

30. Quais as populações específicas que a instituição pretende atingir/envolver directamente com a sua acção? Tentar especificar origem residencial,

tipo de problemáticas presentes

31. Existem já diagnósticos sociais realizados acerca das populações/problemáticas que constituem o alvo

privilegiado da acção da instituição?
Perceber quais os diagnósticos e que

tipo de uso a instituição faz deles

32. A instituição mobiliza estratégias para garantir o envolvimento da população na própria realização das

actividades que lhes são dirigidas? A que níveis?

Ver que tipo de estratégias são

mobilizadas neste âmbito. Caso

necessário, pedir para especificar

actividades concretas

33. Descreva agora sucintamente os principais impactos e resultados da acção desenvolvida pela instituição junto

da sua população-alvo

RESULTADOS: o que é

realizado/alcançado directamente pelo

Não contribui 
nada

Contribui                                                               
pouco

Contribui de 
forma moderada

Contribui                                                   
muito

34. Quais são as principais dificuldades sentidas pela instituição na implementação das suas actividades?

35. Como é que acha que as dificuldades sentidas podem ser ultrapassadas ou, pelo menos, minimizadas?

VII. REPRESENTAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO E O COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL

37. Quais os principais problemas/necessidades que considera que afectam as populações locais? 

da sua população-alvo
realizado/alcançado directamente pelo

acção desenvolvida; IMPACTOS: o

que fica para o futuro...

36. A instituição contempla mecanismos específicos de avaliação das actividades desenvolvidas? Que

mecanismos são esses?

38. Esse problemas são comuns a toda a zona de intervenção ou a sua gravidade varia consoante a população e

o bairro específico que se fale? Há bairros mais problemáticos do que outros?

Ver hierarquia dos problemas nos

diferentes (cinco) bairros e diferentes

populações presentes (crianças,

jovens, idosos, desempregados)

39. Quais os principais factores/processos/mecanismos que estão na origem dos problemas/necessidades

(exclusão social) que se verificam no território?

O que a instituição faz para avaliar as

actividades que desenvolve

40. A quem considera que cabe (quais os actores individuais e/ou institucionais), de uma forma geral, a

responsabilidade de combater os problemas da marginalidade e da exclusão social numa sociedade?
Ver papel do Estado, das organizações

(com (empresas) e sem fins lucrativos)

e das próprias populações

marginalizadas/excluídas
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42. Quais os projectos que conhece que trabalham com a população do Vale de Alcântara?

44. Finalmente, dos seguintes instrumentos de gestão, quais aqueles que a instituição utiliza?

SIM NÃO

44.1 Política de Qualidade........................................................................................................1 ................................................2

44.2 Contabilidade organizada..........................................................................................................1 ................................................2

44.3 Mecanismos de diagnóstico…………………………………….. 1 ................................................2

44.4 Mecanismos de avaliação..........................................................................................................1 ................................................2 Cedido

44.5 Organigrama............................................................................................................................1 ................................................2 1

44.6 Plano de comunicação interno...............................................................................................................1 ................................................2 1

43. Considera que a população local está aberta/receptiva às práticas/actividades da instituição e às práticas

interventivas em geral? 
Ver se se colocam obstáculos a este

nível... E que obstáculos são esses e

que formas são passíveis de ser

mobilizadas para os minorar

41. Como é que avalia, de um modo geral, as políticas e práticas de combate à exclusão social no Vale de

Alcântara?
Sucesso/insucesso, impacto,

dificuldades, suficiência dos recursos

institucionais existentes, níveis de

integração e articulação das

intervenções realizadas, o que pode

melhorar

Caso o entrevistado foque o CR ou o

FP perguntar o que acha do trabalhos

desenvolvido por esses projectos

 a requisitar

 a requisitar

44.6 Plano de comunicação interno...............................................................................................................1 ................................................2 1

44.7 Plano de marketing...................................................................................................................................1 ................................................2 1

44.8 Planos de funções e manual de procedimentos.............................................................................................1 ................................................2 1

44.9 Planos de formação....................................................................................................................................1 ................................................2 1

44.10 Planos e relatórios de actividades..................................................................................................................1 ................................................2 1

a entrevista chegou ao fim
MUITO OBRIGAD@ PELA SUA PARTICIPAÇÃO

Data de realização

 a requisitar

 a requisitar

 a requisitar

 a requisitar

 a requisitar
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