
Anexo C.1 – Guião de entrevista às técnicas 

 

Esta entrevista insere-se no âmbito do Mestrado em Educação Social, mais precisamente na minha 

dissertação intitulada “A pessoa excepcional do Algarve: Estudo de caso da instituição APEXA” 

que pretende conhecer o dia-a-dia da instituição APEXA (Associação de Apoio à Pessoa 

Excepcional do Algarve), perceber que respostas sociais a instituição consegue dar à população 

específica a que se destina. Qual a dinâmica de funcionamento, de que forma apoia os indivíduos e 

os seus familiares. 

 

 

Esta entrevista vai ser gravada para posteriormente ser transcrita. Concorda com a gravação da 

entrevista? 

 

 Nome, idade e funções desempenhadas na APEXA; 

 Quando e de que forma começou a exercer funções na instituição; 

 Que expectativas tinha sobre a instituição e como é que vê a instituição actualmente; 

 Como decorreu o processo de adaptação; 

 Tipo de relação existente entre técnicos e dos técnicos com os elementos da direcção; 

 Desde que iniciou funções na instituição houve alterações na sua forma de funcionamento, 

quais foram as mais significativas e como encara essas mudanças;  

 De que forma, foram definidas as unidades de intervenção, que existem actualmente e como 

são seleccionadas as actividades pertencentes às mesmas; 

 Principiais dificuldades na aplicação e implementação de programas/actividades existentes 

nas unidades de intervenção; 

 Todas as unidades de intervenção estão dependentes da ajuda (económica ou recursos) de 

entidades públicas, no caso especifico das áreas a que está afecto(a), quais são as entidades e 

de que tipos de apoios são prestados; 

 Posição crítica em termos de vantagens/desvantagens dessa dependência; 

 Relativamente à ou às unidades de intervenção aos quais exerce funções de que forma estão 

estruturadas (actividades ou programas que oferece, com que frequência acontecem e quais 

as estratégias de intervenção mais utilizadas); 

 Número de utentes a frequentar a(s) área(s) de intervenção mencionadas; 

 Como é o seu relacionamento com os utentes e familiares e da instituição; 

 Como encaram os familiares a intervenção da APEXA;  



 Com que expectativas é que os familiares das pessoas com deficiência recorrem à APEXA; 

 Considera que a instituição contribui para a melhoria da qualidade de vida dos seus utentes e 

familiares; 

 Sugestões, que de uma forma geral, pudessem melhorar o funcionamento da APEXA;  

 Expectativas em termos futuros para a instituição. 


