
 

 

 

 

1- OBJECTIVOS 

O primeiro ponto da ficha metodológica descreve os objectivos do processo de 

recolha de informação que se está a iniciar. Esta descrição deve ser sumária e 

objectiva devendo abordar a MOTIVAÇÃO que levou à aplicação deste recurso (ex: 

por exigência de decreto-lei; por solicitação do Conselho de Gestão; por necessidade interna do 

próprio serviço), o CONTEXTO em que é feita (ex. gestão académica, avaliação de qualidade, 

etc.), a PERTINÊNCIA do tema em análise e os RESULTADOS que se esperam alcançar.  

 

2- METODOLOGIA 

Neste ponto inicia-se a descrição do ASPECTO OPERACIONAL do processo, 

nomeadamente as seguintes componentes:  

a. recolha de dados 

Descrição da FORMA DE APLICAÇÃO do instrumento de recolha de informação 
(ex. Questionário online enviado por E-mail para os inquiridos, Questionário em papel 

enviado por correio) e dos métodos de controlo e acompanhamento do 

processo (ex: envio de e-mails a solicitar o preenchimento dos questionários, a 

insistência no mesmo preenchimento e acompanhamento da evolução da taxa de 

resposta).  

 

b. população alvo 

DESCRIÇÃO PRECISA da população ou populações a quem vai ser aplicado o 

questionário (ex. Diplomados de 2º Ciclo que concluíram o curso no ano lectivo de 

2006/2007) 

 

c. período de aplicação 

Neste ponto deve indicar-se a PERIODICIDADE da aplicação do instrumento (ex. 

anual, 3 em 3 anos, aplicação única) e em que DATA vai ser aplicado com a 

respectiva justificação (ex. Durante o mês de Junho por não coincidir com a época de 

exames) 

 

 

 

 

 

 

d. Dimensões de análise 

Ficha Metodológica - colocar o nome do inquérito 



Esta secção deve incluir de uma forma esquemática as DIMENSÕES que se 

pretende analisar e o modo como as mesmas se traduzem em INDICADORES 

objectivos, como exemplificado no esquema seguinte:  

 

DIMENSÕES COMPONENTES INDICADORES 

CIDADANIA 

SOCIAL 
Participação em movimentos cívicos 

Participação em acções de solidariedade 

POLÍTICA 
Militância política 

Participação eleitoral 

 

 

3- OUTPUTS – APLICAÇÃO E IMPACTO DOS INDICADORES 

Descrição e explicação sumária da APLICABILIDADE do que se está a analisar. Para 

que entidades é que a informação recolhida é relevante e de que modo é que 

pode ser utilizada pelas mesmas e qual o IMPACTO real que se espera 

Recomenda-se a utilização de uma grelha organizada do mesmo modo que a 

grelha utilizada na descrição das dimensões de análise, ex: 

 

DIMENSÕES COMPONENTES OUTPUTS 

CIDADANIA  

SOCIAL 

Objectivo: Compreender o grau de adesão e 
intervenção social  

Resultados: Acções concretas de planificação e 
promoção de actividades e movimentos sociais 
num concelho Y  

POLÍTICA 

Objectivo: Obter informação sobre o 
envolvimento e participação dos indivíduos na 
política 

Resultados: Acções concretas de motivação para 
assegurarem maiores níveis de participação nos 
vários níveis políticos, com base e sustentadas 
pela informação recolhida 

 

 

NOTA: incluir inquérito por questionário em anexo! 


