
 GUIÃO DE ENTREVISTA – PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
 
Motivações  
 
1. Qual foi a motivação e quais as ideias influentes que conduziram à iniciativa do 

plano estratégico (PE)? Foi apenas por causa do PROSIURB? 

 

2. Esperava que o PE acrescentasse algo ao planeamento urbanístico que se fazia no 

município? O que procurava, concretamente, nesse âmbito? 

 

3. Considera que o principal papel do PE foi o de enquadrar ideias que já existiam, e 

que precisavam se ser enquadradas, ou teve um contributo significativo em termos 

de ideias novas e novas formas de encarar, olhar e resolver problemas existentes? 

 

4. A ideia de partilhar com outros agentes um projecto de cidade esteve presente? Se, 

sim, como é que perspectivava essa partilha?  

 

5. Que papel esperava a Câmara que esses agentes desempenhassem no âmbito da 

elaboração do PE? E no âmbito da implementação do PE? 

 

6. Dos envolvimentos da fase de elaboração, resultaram algumas parcerias concretas, 

para projectos que tenham sido realizados?  

 

7. Houve parceiros influentes na definição do conteúdo/objectivos do plano? (ou foi 

sobretudo uma questão tratada entre a Equipa e a Câmara?)  

 

8. Foi criada alguma estrutura de governação local, do tipo Gabinete de Cidade.   

 

9. Que ligação se estabeleceu com os técnicos da câmara?  

 

10. Teve financiamento do PROSIURB. Se sim, foi significativo?  

 

11. Considera que essa foi a maior utilidade do plano (servir de apoio ao 

financiamento)?  

 

 
 
Na gestão e no planeamento 
 

12. O PE foi de auxílio na tomada de decisão? Houve situações de decisão que 

considere terem sido influenciadas pelo PE? Dê exemplos.  

 

13. O PE teve alguma influência sobre a forma de gerir ou de governar a cidade?  

 

14. O PE foi usado para fundamentar opções, ou sustentar argumentos, em discussões 

com parceiros políticos?  

 

15. Alguma vez o PE foi usado, por si ou por outros, para informar decisões de sentido 

contrário àquele que preconizava?  



 

16. Houve alguma ideia forte do PE que tivesse tido consequências práticas no modelo 

de organização territorial do município? Que ideia ou ideias? Se sim, foi a força do 

plano como referencial comum que permitiu concretizá-las ou foram traduzidas 

noutros instrumentos de planeamento territorial? 

 

17. Dê exemplos concretos de projectos do PE que tenham sido concretizados e tenham 

alterado significativamente a cidade. 

 

18. De que forma o plano ajudou a perceber como melhorar a posição territorial da 

cidade relativamente à envolvente? E houve consequências práticas? 

 

19. O plano melhorou a sua capacidade de olhar para o território? Como? Ilustre a 

forma como o PE melhorou a sua percepção, a sua leitura das questões territoriais.   

 

 

20. O que correu francamente bem e francamente mal com o PE. 


