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I. Teoria da Programação 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagem Corporativa - 
Implementação 

Folders: PO, brochura,  
desdobrável e Cartazes 

Novo sitio web  

Desenhadas ações de comunicacao multi 
canal segmentadas por público alvo 

 
Comunicar as oportunidades de 

financiamento dos FEEI envolvendo todos 
os atores relevantes 

É mobilizado um corpo administrativo que 
vai desenvolver e implementar a estratégia 

Os resultados dos QREN 
e o Madeira 14-20 são 

divulgados 

Cerimónia de Lançamento 

Os Objetivos de comunicação são claros, 
mensuráveis e realizáveis 

As ações de 
comunicação planeadas 
e alcançam os públicos 
alvo de forma eficaz e 

segmentada 

€ Volume financeiro  alocados à execução 
das  diferentes fases  da EC 

O âmbito da estratégia de comunicação é 
claramente definido 

Newsletter - Digital 

Sítio web - dia da Europa 
Desenhadas ações de comunicacao multi 
canal e segmentadas ppor públicos alvo 

OS PÚBLICOS SENTEM A EXISTÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO SUFICIENTE SOBRE OS 

FUNDOS E A SUA APLICAÇÃO 

OS PÚBLICOS ALVO RECONHECEM A 

MARCA PT 2020 E A MARCA 

MADEIRA 14-20 

Redes Sociais 

Criação de vídeo do PO Madeira 14-
20 para  inserção nos variados meios 

de comunicação (Tv e rádio) 

Newsletter - Digital 

Manutenção do site 

Inserção de spots na RTP Madeira 

Inserções nos principais meios de 
comunicação escrita da RAM 

Pub. Exterior 

São mobilizados os 
públicos alvo e 

potenciais beneficiários 

OS PÚBLICOS SENTEM A EXISTÊNCIA 

DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE SOBRE 

OS FUNDOS E A SUA APLICAÇÃO 

AUMENTO DA PROCURA DOS FEEI 

Workshops, Seminários e 
Colóquios 

E_Guia de Normas de Informação 
e Publicidade 

Roadshow “A Europa e o Madeira 
14-20” 

Roadshow de Projetos 

Os beneficiários são 
capacitados para a 
gestão dos projetos 

As ações contribuem para uma procura 
esclarecida e qualificada, potenciadora de 

candidaturas de qualidade 

A PROCURA AOS FEEI É QUALIFICADA 
E APRESENTA CANDIDATURAS DE 

QUALIDADE 

Resultados das Avaliações e 
Monitorizações 

Eventos de partilha 

Divulgação de boas práticas 

É criada uma narrativa central positiva 
sobre os FEEI 

 

OS PÚBLICOS CONSIDERAM QUE OS FEEI TÊM 

SIDO RAZOAVELMENTE, BEM OU MUITO BEM 

APLICADOS 

Criadas estratégias de 
divulgação dos 

resultados das políticas 
financiadas 

OS PÚBLICOS ALVO AUMENTAM A SUA 

PERCEÇÃO POSITIVA SOBRE OS FEEI 

OS PÚBLICOS CONSIDERAM QUE OS PROJETOS 

APOIADOS DE QUE OUVIRAM FALAR TIVERAM 

UM IMPACTO POSITIVO NA RAM 

OS PÚBLICOS MUDAM O NÍVEL DE PERCEÇÃO 

SOBRE O CONTRIBUTO DOS FEEI PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA RAM 
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II. Matriz de Indicadores chave  

Os quadros seguintes contêm a matriz de indicadores chave que irá ser tida em conta como referencial de 

análise no que respeita ao teste da Teoria da Programação da Avaliação. Paralelamente, estas tabelas 

ilustram os indicadores a recolher para cada um dos conjuntos de atividades e respetivas Fases do PEC 

Madeira na sequência entre Recursos/Atividades, Realizações, Resultados e Impactos e mapeiam os 

instrumentos de recolha de informação associados a cada um desses indicadores.  

Matriz de Indicadores Chave da Teoria da Programação das Intervenções do PEC MADEIRA 14-20  

 

RECURSOS/ATIVIDADES (INPUTS) REALIZAÇÕES 
 (OUTPUTS) 

 

Divulgação do Madeira 14-20 e dos resultados do QREN -1ª Fase 

Recursos/Atividades (inputs) Realizações 
 (outputs) 

INQ 
Benefici

ários 

INQ 
Populaç

ão  

DESK 
RESEAR

CH 

ENTREV
ISTAS 

€montantes financeiros 
envolvidos já concretizadas por 
público-alvo da EC  
 
 

 

Distribuição do montante global afeto à 
comunicação por Fases e atividades do PEC (%) 
Volume global de recursos financeiros, 
programado e executado, por Fases e atividades 
(Euros) 
Custos unitários das intervenções apoiadas  
Custos médios das intervenções apoiadas 
Peso de recursos financeiros por tipologia de 
Beneficiário (%) 
Peso de recursos financeiros por território (%) 

  X 

 

Imagem Corporativa – 
Implementação 

N.º Anúncios institucionais 
Inserções (somatório do nº de vezes que cada 
anúncio é publicado) 

  

X  

Nº de canais digitais utilizado N.º pessoas e entidades abrangidas   X  

Nº de ações de comunicação 
por públicos-alvo 
 

Nº e % de ações de comunicação concretizadas 
que corresponderam ao programado 
(autoavaliação do 
GEC PO MADEIRA 14-20) 

  

X X 

Nível de Adequação do tipo de ações aos 
diferentes públicos-alvo 

  
  

Novo sítio web Nº de visitantes do Site/Portal Madeira 2020   X  

Folders: PO, brochura, 
desdobrável e Cartazes 

N.º Folders: PO, brochura, desdobrável e Cartazes  
Nº de folhetos distribuídos 

  
X  

Newsletter - Digital 

N.º Newsletter – Digital 
 Nº de destinatários das newsletters 
Nº de subscritores da newsletter 
Nº de destinatários dos Flashes 

  

X  
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Mobilização de públicos para a captação de oportunidade de financiamento 2ª Fase 

Recursos/Atividades PEC 

(inputs) 

Realizações 
 (outputs) 

INQ 
Benefici

ários 

INQ 
Populaç

ão 

DESK 
RESEAR

CH 

ENTREVIST
AS 

N.º de Redes Sociais 

Nº de seguidores nas Redes 
Sociais 
Redes sociais utilizadas e 
 nº de publicações colocados 
Evolução do nº de seguidores 
nas redes sociais 

  X  

N.º Newsletter – Digital 
 

Nº de destinatários das 
newsletters 
Nº de subscritores da newsletter 
Nº de destinatários dos Flashes 

  X  

Vídeos promocionais 

Alcance das notícias 
N.º de vídeo do PO Madeira 14-
20 para inserção nos variados 
meios de comunicação (Tv e 
rádio) 

  X  

Spots na RTP Madeira 

Nº de notícias veiculadas 
Alcance das notícias 
Nº de notas de imprensa 
Anúncios institucionais 

  X  

Inserções nos principais meios 
de comunicação escrita da RAM 

Alcance das notícias 
Nº de notas de imprensa 
Anúncios institucionais 
 número de artigos publicados 
na comunicação social de 
conteúdo positivo ou neutro 
superior 

  X  

Publicidade exterior 
Tipologia e N.º de Pub. Exterior 
(painéis led vídeo wall e 
anúncios nos autocarros) 

  X  

Material Merchandising 
N.º Folders (brochuras, 
desdobráveis)  
Nº de folhetos distribuídos 

  X  

N.º Stands em Exposições 
Empresariais 

N.º de empresas alcançadas e 
participantes 

  X  

N.º Campanhas Temáticas 
(Street Show, dia da Europa, 
etc.) 

Nº de participantes 
N.º de públicos-alvo alcançados 

  X  

 

Formação e apoio a beneficiários 3ª Fase 

Recursos/Atividades PEC (inputs) 
Realizações 

(outputs) 

INQ 
Beneficiá

rios 

INQ 
Popula

ção 

DESK 
RESEAR

CH 

ENTREVIS
TAS 

N.º Seminários, Conferências e 
Colóquios, Workshops 

Nº de participantes 
abrangidos 
N.º de beneficiários 
abrangidos 

  

X  

N.º Guia de Normas de Informação e 
Publicidade 

   
X  

N.º Roadshow “A Europa e o Madeira 
14-20”  Nº de participantes   

X 
 

 

Roadshow de Projeto 
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Construção da perceção positiva sobre a aplicação e resultados dos fundos 4ª Fase 

Recursos/Atividades PEC 
(inputs) 

Realizações 
(outputs) 

INQ 
Benefici

ários 

INQ 
Popul
ação 

DESK 
RESEA
RCH 

ENTREV
ISTAS 

Resultados das Avaliações e 
Monitorizações  

N.º de avaliações e documentos de 
monitorização divulgados 

  
X X 

N.º Eventos de partilha  
N.º de participantes envolvidos nos 
eventos 

  
X  

N.º de eventos de partilha e 
divulgação de boas práticas  

Público-alvo alcançado    
X X 

 

ATIVIDADES (INPUTS)               RESULTADOS  (OUTCOMES) IMPACTOS 

Divulgação do Madeira 14-20 e dos resultados do QREN - 1ª Fase 

Atividades PEC Resultados Impactos 
INQ 

Beneficiários 
INQ 

População  
DESK 

RESEARCH 
ENTREVISTAS 

 
 
Canais digitais utilizados 

 

% públicos-alvo 
que conhecem e 
já utilizaram os 
canais de 
comunicação do 
PO Madeira 14-
20 

 
Nível de perceção 
sobre a razoável, 
boa ou muito boa 
aplicação dos 
fundos 
 
Índice de 
notoriedade de 
cada marca 
Madeira 14-20 
 
Índice de 
notoriedade dos 
objetivos do PO 
MADEIRA 14-20(% 
de inquiridos que 
declarou conhecer 
pelo menos dois 2 
objetivos do PO 
MADEIRA 14-20 
 
Aumento da 
perceção da 
existência de 
informação 
suficiente sobre os 
fundos e a sua 
aplicação 
 
% de pessoas que 
consideram que os 
fundos têm sido 
razoavelmente, 
bem ou muito bem 
aplicados 

X X   

Nível de perceção 
sobre o alcance e 
eficácia da 
estratégia de 
comunicação 
Madeira 14-20 

   X 

Imagem Corporativa – Implementação 
 

Número e % de 
pessoas 
inquiridas que 
declaram ter 
conhecimento da 
marca/identidade 
do PO MADEIRA 
14-20 

X X   

Ações de comunicação por públicos-alvo 
 

NET AVE 

Índice de 
favorabilidade 
das notícias 

  X  

Novo sítio web 

% público-alvo 
que conhece e 
utiliza o novo site 
Nº de visitantes 
do Portal 
Madeira 2020 

X X   

Folders: PO, brochura, desdobrável e Cartazes 
% público-alvo 
que conhece e 
utilizou as foldres 

X X   

 
Newsletter - Digital 

% público-alvo 
que conhece e 
utiliza as 
Newsletters 

X X   
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Mobilização de públicos para a captação de oportunidade de financiamento 2ª Fase 

Atividades Resultados Impactos 

INQ 
Benefi
ciários 

INQ 
Popu
laçã

o  

DESK 
RESE
ARC

H 

ENTRE
VISTAS 

Redes Sociais % público-alvo que conhece e 
utiliza as Redes Sociais 

% de beneficiários que 
receberam informação sobre as 
oportunidades de financiamento 

Aumento do número 
de beneficiários face 
ao QREN, por 
tipologia de 
intervenção  
 
Nível de perceção 
sobre a razoável, 
boa ou muito boa 
aplicação dos fundos 
 
Índice de 
notoriedade de cada 
marca Madeira 14-
20 
 
Índice de 
notoriedade dos 
objetivos do PO 
MADEIRA 14-20(% 
de inquiridos que 
declarou conhecer 
pelo menos dois 2 
objetivos do PO 
MADEIRA 14-20 
 
Aumento da 
perceção da 
existência de 
informação 
suficiente sobre os 
fundos e a sua 
aplicação 
 
% de pessoas que 
consideram que os 
fundos têm sido 
razoavelmente, bem 
ou muito bem 
aplicados 

X X   

Newsletter – Digital % público-alvo que conhece e 
utiliza as Newsletter 

X X   

Vídeos promocionais 

Evolução do nº de beneficiários 
do PO MADEIRA 14-20 em 
correlação com a evolução da 
implementação da EC 

% de beneficiários que 
receberam informação sobre as 
oportunidades de financiamento 

X X X X 

spots na RTP Madeira 

Índice de favorabilidade das 
notícias 

Net AVE 

Índice de recordatória das ações 
de comunicação 

  X  

% de beneficiários que 
receberam informação sobre as 
oportunidades de financiamento 

X X   

Inserções nos principais 
meios de comunicação 
escrita da RAM 

% de beneficiários que 
receberam informação sobre as 
oportunidades de financiamento 
 
Índice de recordatória das ações 
de comunicação 

X X  X 

Publicidade exterior X X  X 

Material Merchandising X X  X 

Stands em Exposições 
Empresariais 

X X  X 

Campanhas Temáticas 
(Street Show, dia da 
Europa, etc.) 

X X  X 
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Formação e apoio a beneficiários 3ª Fase 

Atividades Resultados Impactos 

INQ 
Benef
iciári

os 

INQ 
Pop
ulaç
ão 

DES
K 

RES
EAR
CH 

ENTR
EVIST

AS 

Seminários, Conferências e 
Colóquios, Workshops 

% de beneficiários que 
consideram úteis as ações 
de comunicação recebidas 
 

Evolução da procura de 
financiamento do Madeira 
14-20 
 
Evolução da Qualidade 
global das candidaturas 
face ao QREN 
 
Nível de perceção sobre a 
existência de informação 
suficiente sobre os fundos 
e a sua aplicação 
 

X    

 

% de beneficiários que 
consideram clareza nas 
ações de comunicação 
recebidas 

X    

 
% de beneficiários que 
sentem Simplificação nos 
processos de candidatura 

X    

 
% de beneficiários que 
Notificação dos avisos de 
candidatura  

X    

 
% de beneficiários que 
Ferramentas de apoio à 
gestão dos projetos 

X    

Guia de Normas de 
Informação e Publicidade 

 
    

Roadshow “A Europa e o 
Madeira 14-20”  Índice de recordatória dos 

roadshows 

X   X 

Roadshow de Projetos X   X 

 

Construção da perceção positiva sobre a aplicação e resultados dos fundos 4 Fase 

Atividades Resultados Impactos 

INQ 
Benef
iciário

s 

INQ 
Pop
ulaç
ão 

DES
K 

RESE
ARC

H 

ENTR
EVIST

AS 

Resultados das Avaliações 
e Monitorizações  

% de público alvo que 
considera existir 
informação suficiente 
sobre os fundos em vigor e 
a sua aplicação 

% de inquiridos que 
declararam ter uma 
perceção positiva da 
aplicação do PO MADEIRA 
14-20  
Nível de perceção sobre a 
contribuição do PO 
MADEIRA 14-20 para o 
desenvolvimento da RAM 

X X   

Eventos de partilha  
Eventos de Divulgação de 
boas práticas  

% de pessoas que 
consideram que os 
projetos apoiados de que 
ouviram falar tiveram um 
impacte positivo no 
desenvolvimento da sua 
cidade ou região  

    

x X   
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III. Instrumentos de Inquirição: guiões de inquéritos por questionário e de 

entrevistas 

Beneficiários e Potenciais Beneficiários 

CARATERIZAÇÃO  

VARIÁVEIS CONSTANTES NA BASE DE DADOS 

Natureza da entidade 

Tipo de entidade   

Estado da Operação 

 
1) Concelho onde se localiza a entidade?    
2) Teve algum projeto aprovado no PO Madeira 14-20? 

Sim  

Não  

3) Ainda que não tenha tido aprovados e financiados, o projeto/candidatura inseria-se em qual dos Eixos do 
Programa? (pode assinalar mais do que uma opção) 

 x 

1. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação  

2. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e qualidade   

3. Reforçar a competitividade das PME  

4. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores   

5. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos  

6. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais infraestruturas de 

rede 
 

7. Promover o emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores   

8. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação   

9. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na aprendizagem ao 

longo da vida  
 

10. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 

administração pública  
 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

4) Antes de realizar a sua candidatura, de que forma tomou conhecimento do PO MADEIRA 14-20 para decidir realizar 
a mesma? 

Site do Portugal 2020  

Site do PO MADEIRA 14-20  

Outro site. Qual?    

Newsletter - Digital  

RTP Madeira  

Rádio  

Jornal  

Através de amigos/ colegas  

Eventos/ seminários/ conferências  

Redes sociais  

Folders (brochuras, desdobráveis)  

Associações empresariais  

Pub. Exterior (painéis led vídeo wall e anúncios nos autocarros)  

Campanhas Temáticas (Street Show, dia da Europa, etc.)  

Por uma empresa de consultoria   

Outros Quais?    
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5) Quando necessitou de mais informação sobre o PO MADEIRA 14-20 a que canais recorreu? 

Site do PO MADEIRA 14-20  

Redes Sociais  

Apoio telefónico  

Apoio por email  

Sessões de esclarecimento  

Associações empresariais  

Empresas de consultoria  

Outros canais. Quais? -  

6) Dos seguintes canais de comunicação do PO MADEIRA 14-20 quais conhece e com que frequência os costuma utilizar: 

 Conhece Nunca 
Utiliza 

Utiliza 
Raramente 

Utiliza com 
alguma 

frequência 

Utiliza com muita 
frequência 

Site do PO MADEIRA 14-20      

Newsletter do PO MADEIRA 14-20      

Boletim Informativo trimestral e 

Semestral do PO MADEIRA 14-20 

     

Facebook do PO MADEIRA 14-20      

Spots na RTP Madeira      

Stands em Exposições Empresariais       

Folders (brochuras, desdobráveis) e Material 

Merchandising 
     

Pub. Exterior (painéis led vídeo wall e 

anúncios nos autocarros 
     

Campanhas Temáticas (Street Show, dia da 

Europa, etc.) 
     

Outros canais. Quais?        

7) Face à sua experiência com o Site do PO MADEIRA 14-20, qual o seu grau de concordância com as seguintes afirmações 
(utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa ”discordo totalmente” e 5 significa ”concordo totalmente”): 

 1. Discordo 
totalmente 

2 3 4 
5. Concordo 
totalmente 

Não sabe/Não 
responde 

É fácil encontrar informação sobre o 

PO MADEIRA 14-20 

      

A informação é clara       

A informação é suficiente       

A informação é útil       

8) Face à sua experiência com as Redes Sociais do PO MADEIRA, qual o seu grau de concordância com as seguintes 
afirmações (utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa ”discordo totalmente” e 5 significa ”concordo 
totalmente”): 

 1. Discordo 
totalmente 

2 3 4 5. Concordo 
totalmente 

Não sabe/Não 
responde 

É fácil encontrar informação sobre o 

PO MADEIRA 14-20 

      

A informação é clara       

A informação é suficiente       

A informação é útil       

9) Face à sua experiência com os Boletim Trimestral/Semestral do PO MADEIRA, qual o seu grau de concordância com 
as seguintes afirmações (utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa” discordo totalmente” e 5 significa 
”concordo totalmente”): 

 1. Discordo 
totalmente 

2 3 4 5. Concordo 
totalmente 

Não sabe/Não 
responde 

A informação é clara       

A informação é suficiente       

A informação é útil       
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10) Face à sua experiência com a Newsletter do PO MADEIRA, qual o seu grau de concordância com as seguintes 
afirmações (utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa ”discordo totalmente” e 5 significa ”concordo 
totalmente”): 

 1. Discordo 
totalmente 

2 3 4 5. Concordo 
totalmente 

Não sabe/Não 
responde 

A informação é clara       

A informação é suficiente       

A informação é útil       

11) Que canal/ instrumento de comunicação dinamizado pelo PO MADEIRA 14-20 mais valoriza? 

 Porquê? _______________________________________ 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

12) Costuma receber informação sobre PO MADEIRA 14-20? 

 
Não recebe Recebe 

Gostaria   de receber 

Avisos de abertura de concursos    

Noticias sobre a atividade do PO MADEIRA 14-20    

Eventos e Iniciativas    

Newsletter do PO MADEIRA 14-20    

Partilha de Boas Práticas    

Legislação    

Projetos apoiados    

Dados sobre a execução do PO MADEIRA 14-20    

Relatórios e Publicações    

Outra. Qual?      

13) Recorda-se de ter frequentado ou visto as seguintes iniciativas da estratégica de comunicação do PO Madeira? 

 Nunca 
vi/ouvi falar 

Conheço/ ouvi falar 
vagamente 

Conheço/Vi/Vejo com 
regularidade 

Cerimónia de Lançamento    

Folders: PO, brochura,  desdobrável e Cartazes    

Vídeos do PO Madeira 14-20 para  inserção nos variados 

meios de comunicação (Tv e rádio) 
   

Spots na RTP Madeira    

Pub. Exterior (painéis led vídeo wall e anúncios nos 

autocarros) 
   

Stands em Exposições Empresariais    

Seminários, Conferências e Colóquios, Workshops    

Roadshow “A Europa e o Madeira 14-20”    

Resultados das Avaliações e Monitorizações    

Eventos de partilha e Divulgação de boas práticas    

14) Em que medida concorda com as seguintes afirmações sobre?  (utilize, por favor a escala de concordância onde 1 
Discordo totalmente a 5 Concordo Totalmente) 

 1 
DISCORDO 
totalmente 

2 3 4 5. 
CONCORDO  
totalmente 

Foi dado a conhecer as oportunidades de financiamento que o 

PO Madeira 14-20 oferecia 
     

Obteve Notificação dos avisos de candidatura       

O processo de candidatura é agora mais simples       

Foram cedidos Ferramentas de apoio à Gestão dos projetos       

Foi dada informação de como comunicar os projetos       

Foi dada informação sobre os Resultados globais dos projetos      
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15)  Na sua opinião, a estratégia de comunicação do PO MADEIRA 14-20 tem conseguido divulgar de forma eficaz os 

objetivos do Programa e o plano de concretização para o público em geral? 

Sim  

Sim, mas de forma pouco eficaz  

Não  

 
PARA QUEM RESPONDE NÃO 

16) Porque razão considera que a estratégia de comunicação do PO MADEIRA 14-20 não tem conseguido ou não tem sido 

eficaz na divulgação dos objetivos do Programa e o plano de concretização? _______ 

IMPACTO  

17)  Na sua opinião, como avalia a aplicação dos Fundos Europeus na RAM? 

Muito bem aplicados  

Bem aplicados  

Razoavelmente aplicados  

Mal aplicados  

Muito mal aplicados  

18) Relativamente ao desenvolvimento da RAM diria que até ao momento a aplicação dos fundos Europeus: 

Tem contribuído muito  

Tem contribuído razoavelmente  

Não tem contribuído  

19) Relativamente ao contributo do PO MADEIRA 14-20 na área de intervenção da entidade que representa,  
diria que os Fundos Europeus… (escala de 1 a 5, em que 1 significa ”Nenhum contributo” e 5 significa ”Contributo 

muito elevado”): 

OS FUNDOS EUROPEUS… 1. Nenhum 
Contributo 

2 3 4 5. Contributo 
muito elevado 

Não 
sabe 

Ajudam a combater a pobreza e Promover a inclusão social        

Melhoram a educação, a formação e o ensino profissional       

Melhoram a empregabilidade das pessoas desfavorecidas 

e com necessidades especiais 

      

Promovem o empreendedorismo       

Promovem o turismo        

Incentivam o crescimento, a competitividade e a 

internacionalização das empresas  

      

Incentivam  a investigação, o desenvolvimento tecnológico 

e a inovação  

      

Melhoraram o acesso às tecnologias de informação e de 

comunicação, bem como a sua utilização e qualidade  

      

Ajudam a desenvolver a agricultura       

Apoiam a transição para uma economia de baixo teor de 

carbono em todos os setores 

      

Promovem a adaptação às alterações climáticas e da 

prevenção e gestão de riscos  

      

Ajudam a preservar e proteger o ambiente e promover a 

utilização eficiente dos recursos  
      

Promovem transportes sustentáveis e a eliminação dos 

estrangulamentos nas principais infraestruturas de rede  
      

Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e 

apoiar a mobilidade dos trabalhadores  
      

Melhoram a capacidade das autoridades públicas e a 

eficácia da administração pública  

      

Apoiam as artes e a cultura       

 
20) Por último, que sugestões gostaria de deixar no sentido do PO MADEIRA 14-20 melhorar a sua estratégia de 

comunicação? 
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População em Geral/Destinatários Finais 

CARACTERIZAÇÃO INICIAL 

ID Inquérito ID Entrevistador Data hh/mm/ss Início hh/mm/ss Fim 

Apresentação: Bom Dia/Tarde/Noite! 

O meu nome é {name} e sou entrevistador numa empresa de sondagens e estudos de opinião em Lisboa. Estou a realizar um 

inquérito sobre a comunicação de informação pública, por forma a avaliar as práticas atuais e desenhar novas formas de fazer 

chegar a informação pública até si e neste sentido gostaria de lhe solicitar 15 minutos do seu tempo para nos ajudar com a sua 

opinião. Seria possível? (Não -> Agradecer atenção e fechar)  

Obrigado. As suas opiniões são sempre confidenciais, não se fazendo a associação de opiniões às pessoas que as referem. No 

entanto, gostaria de solicitar a sua autorização para gravar a nossa entrevista, simplesmente com o objetivo de validação posterior 

da qualidade do meu trabalho. A/O Sr./Sr.ª autoriza a gravação? (Não -> Agradecer atenção e fechar) 

Agradeço desde já a sua colaboração.  

 

BLOCO 1. FILTROS E QUOTAS 

F00. [Quota] Gostaria de começar por lhe perguntar qual o concelho da sua residência habitual. 

Calheta (R.A.M.)  

Câmara de Lobos  

Funchal  

Machico  

Ponta do Sol  

Porto Moniz  

Ribeira Brava  

Santa Cruz  

Santana  

São Vicente  

Porto Santo   

Outro / Não sabe  → Agradecer e terminar 

 

F01. [Quota] Registar género? (por audição) 

Masculino  

Feminino  

Muito bem, gostaria de lhe perguntar a sua idade. Poderia dizer-me quantos anos tem? 

F02. [Quota] Idade 

___ Anos (Se < 18 anos → Agradecer e terminar) Classificar: 

18 - 29 Anos  

30 - 44 Anos  

45 - 59 Anos  

60+ Anos  
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NOTORIEDADE MARCA 

Que Programas ligados a Fundos da União Europeia conhece ou já ouviu falar?  

 

Portugal 2020  

Madeira 14-20 (Programa Operacional Madeira)  

PRODERAM (Programa de Desenvolvimento Rural da RAM)  

QUEM NÃO REFERE MADEIRA 14.20, PASSA PARA A QUESTÃO 9 

RESPONDE QUEM DIZ QUE REFERE O MADEIRA 14-20 

1) Até que ponto considera que conhece o PO MADEIRA 14-20? 

Conhece bem  Passa para a P5  

Conhece razoavelmente   

Conhece pouco   

Conhece muito pouco   

RESPONDE QUEM NÃO REFERIU PO MADEIRA 14-20 E QUEM REFERE CONHECER RAZOAVELMENTE POUCO OU MUITO POUCO 

2) Disse-me que NÃO conhece ou NÃO CONHECE BEM o PO MADEIRA 14-20. Na sua opinião esse facto deve-se a: 

Falta de divulgação do Programa  

Não tem interesse neste tipo de Programas  

Não sabe como aceder a informação sobre fundos da União Europeia  

Outra Razão. Qual? -  

3) Que áreas de atuação associa ao PO MADEIRA 14-20? (ESPONTÂNEA) 

4) E destas áreas que lhe vou referir quais associa ao PO MADEIRA 14-20 (SUGERIDA) 

5) E das áreas que referiu quais considera serem as mais importantes para o desenvolvimento da Região AM? 

 4 5 6 

Desenvolvimento do Turismo na RAM     

Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação    

Competitividade das Pequenas e Médias Empresas (PME)    

Proteger o ambiente e promover a eficiência de recursos    

transição para uma economia de baixo teor de carbono     

Promover Transportes Sustentáveis    

Promover o emprego     

Promover a inclusão social e combater a pobreza    

Investir em competências, educação e aprendizagem ao longo da vida    

Melhorar o acesso às tecnologias de informação e da comunicação    

Reforçar a capacidade institucional e a eficiência da Administração Pública    

Outras Quais?    

NS/NR 
 

 
 

 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

6) Recorda-se de ter visto ou ouvido alguma publicidade/ campanha sobre o PO MADEIRA 14-20? 

Sim   

Passa para a Q9 Não  

PARA QUEM RESPONDE SIM 

7) Onde viu ou ouviu essa publicidade/campanha? 

Na Televisão  

Na Rádio  

Imprensa escrita (papel e digital) nacional  

Imprensa escrita (papel e digital) regional  

Em revistas  

Folhetos  

Cartazes e Outdoors  

Publicidade em autocarros  
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Num site.  

 

Redes Sociais  

Num evento/ conferência/ sessãoesclarecimento  

Empresa onde trabalha/Colegas /Amigos  

Outro. Qual?    

RESPONDEM TODOS 

8) Já ouviu falar sobre algum projeto financiado pelos Fundos Europeus destinado a melhorar a sua cidade e a RAM? 

Sim  

Não  

 

9) Estes projetos de que se recorda tiveram impacto positivo ou negativo na sua área de residência (e/ou na RAM em geral)? 

Positivo  

Não houve impacto   

Negativo  

10) Qual o seu grau de concordância com as seguintes afirmações (utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa” discordo 
totalmente” e 5 significa ”concordo totalmente”): 

 1. Discordo 
totalmente 

2 3 4 5.Concordo 
totalmente 

Não sabe  

Tenho facilidade em encontrar mais informação sobre o 
Programa 

      

Existe informação suficiente sobre os Fundos Europeus e a 
sua aplicação 

      

A informação sobre os FEEI é clara       

A informação sobre os FEEI é útil       

Gostaria de ter acesso a mais informação sobre os Fundos 
Europeus, no geral 

      

Gostaria de ter acesso a mais informação genérica sobre o 
PO MADEIRA 14-20 

      

Gostaria de ter mais informação sobre os projetos apoiados 
pelo PO MADEIRA 14-20 

      

Gostaria de ter mais informação sobre os resultados do PO 
MADEIRA 14-20 

      

Os Fundos Europeus estão ao alcance de todos       

Os Fundos Europeus são geridos com transparência e eficácia       

 
IMPACTO 

11) Na sua opinião, como avalia a aplicação dos Fundos Europeus na RAM? 

Muito bem aplicados  

Bem aplicados  

Razoavelmente aplicados  

Mal aplicados  

Muito mal aplicados  

12) Relativamente ao desenvolvimento da RAM diria que até ao momento a aplicação dos fundos Europeus: 

 a) Tem contribuído muito  

b)   Tem contribuído razoavelmente  

c) Não tem contribuído  

 
13) Como acha que tem sido a relativamente a estes ao contributo do PO MADEIRA 14-20 (Fundos Europeus) para evolução da 

RAM nos seguintes itens (utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa ”nenhum contributo” e 5 significa ” muito elevado”): 

OS FUNDOS EUROPEUS… 
 

1. Nenhum 
Contributo 

2 3 4 
5. Contributo muito 

elevado 
Não sabe 

Ajudam a criar emprego        

Ajudam a combater a pobreza e promover a 
inclusão social  

      

Melhoram a educação, a formação e o ensino 
profissional 

      



Relatório Final – Anexo Metodológico  
 

   ●   16 
 

 
 
 
 

     

Aquisição de Serviços para a Realização de Estudo de Avaliação Intercalar da Estratégia de Comunicação do Madeira 14-20 

 
Melhoram a empregabilidade das pessoas 
desfavorecidas e com necessidades especiais 

      

Promovem o empreendedorismo       

Incentivam o crescimento, a competitividade e a 
internacionalização das empresas  

      

Incentivam a investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a inovação  

      

Melhoraram o acesso às tecnologias de 
informação e de comunicação, bem como a sua 
utilização e qualidade  

      

Ajudam a desenvolver a agricultura       

Apoiam a mudança para uma economia de baixo 
teor de carbono em todos os setores 

      

Promover a adaptação às alterações climáticas e 
da prevenção de riscos (como incêndios, 
inundações,…) 

      

Ajudam a proteger o ambiente e promover a 
utilização eficiente dos recursos  

      

Promovem transportes sustentáveis e a 
eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede  

      

Promover a sustentabilidade e a qualidade do 
emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores  

      

Melhoram a capacidade das autoridades públicas 
e a eficácia da administração pública  

      

Fomentam as artes e a cultura       

 

14) Por último, que sugestões gostaria de deixar no sentido do PO MADEIRA 14-20 melhorar a sua estratégia de comunicação 
para os cidadãos em geral? 

 

CARACTERIZAÇÃO 
 
15)  Qual o seu nível de educação atual? Indique, por favor, o nível mais elevado que completou? 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico (4.º ano)  

2.º Ciclo do Ensino Básico (6.º ano)  

3.º Ciclo do Ensino Básico (9.º ano)  

Ensino Secundário  

Ensino Pós-Secundário  

Licenciatura  

Mestrado  

Doutoramento  

16) Situação Atual na Profissão? 

 

Empresário  

Trabalhador por conta própria  

Trabalhador por conta de outrem  

Desempregado  

Estudante  

Inativo  

Reformado  

Outra. Qual?    
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Tópicos de Entrevistas Semi Diretivas 

PÚBLICOS INTERNOS 
 

• Nome da Entidade e Representante 
• Como avalia a notoriedade pública do Madeira 14-20 junto das populações, beneficiários e 

potenciais beneficiários? 
• A Estratégia de Comunicação, tal como desenhada e implementada, responde adequadamente 

às necessidades dos potenciais beneficiários ligados ao seu setor de atuação? 
• Verificou-se reforço da capacidade de mobilização dos destinatários do Programa ( a procura 

aumentou, é mais qualificada face ao QREN?) 
• Em que Fases e Ações do PEC Madeira 14-20 participou ou ajudou a implementar junto dos 

públicos-alvo (sobretudo no apoio nas atividades de comunicação dos beneficiários, formação 
dos beneficiários, ações de comunicação conjuntas,…)? 

• Existência de pessoal afeto à Comunicação na estrutura da entidade 
• Qual a eficácia percebida das ações de comunicação dos Fundos Europeus e do Madeira 14-20? 

(inclui a recordatória e avaliação de iniciativas do PEC, ferramentas e materiais de comunicação) 
• Identificação dos Meios de comunicação que mais contribuíram para gerar notoriedade e as 

que apresentam mais eficácia na mobilização dos públicos-alvo 
• Aferir se a qualidade e extensão da divulgação do Programa junto dos potenciais beneficiários 

e contributos para uma procura esclarecida e qualificada, potenciadora de candidaturas de 
qualidade 

• Os recursos alocados e a sua distribuição relativa, são suficientes para alcançar os objetivos 
prioritários (eficiência)? 

• Registaram-se alguns constrangimentos eficiência operativa no desenho e implementação do 
PEC Madeira 14-20 (governança, articulação com OI e BREPP,  

• A EC tem contribuído para uma imagem positiva da aplicação dos Fundos Europeus na RAM? 
• Recomendações para uma maior eficácia das ações de comunicação do Madeira 14-20 

 
GUIÃO ENTREVISTA AOS MEDIA DA RAM 

• Nome do Órgão de Comunicação 
• Tipologia de entidade e principais públicos (expressão regional, concelhia,…) 
• Em que moldes publicou notícias sobre os FEEI  
• Houve da parte do POR Madeira uma resposta rápida às solicitações Comunicados de imprensa e 

policy brief com o objetivo de apresentar a relevância e pertinência do objeto da avaliação, os 
principais resultados e as principais recomendações? 

• Foram gerados artigos/coberturas sobre o Madeira 14-20 ou sobre a aplicação e os resultados 
dos Fundos Europeus? Tipo de artigo: notícias/análises 

• Posição do artigo no jornal 
• Algum jornalista da vossa entidade recebeu um convite por parte do PO madeira e/ ou esteve 

presente em briefing/evento de notícias? 
• No caso das notícias que promovem, como avaliam o caráter apelativo dos Conteúdos e o 

respetivo interesse noticioso? 
• Sente que essas ações de comunicação do Madeira 14-20 têm mais espaço nas notícias do que 

deviam ter/ têm um espaço justo/ têm menos espaço do que deveriam ter 
• Quais os meios pelos quais recebem informação sobre os FEEI?  
• Quando procuram mais informação sobre o Madeira 14-20, os seus projetos e resultados, 

encontram-na facilmente? 
• Como avaliam a regularidade com que recebem essa informação? 
• Como avaliam a clareza dessa informação? 
• Qual a eficácia percebida das ações de comunicação dos Fundos Europeus e do Madeira 14-20? 
• Recomendações para uma maior eficácia das ações de comunicação do Madeira 14-20 



 

 

 

I. 

Título Capítulo Título 

Capítulo Título 

Capítulo Título 

Capítulo 
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