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Resultados da Análise 

Toda a análise científica quantitativa e qualitativa do 

projeto TOI TOI TOI está concluída e diversos 

relatórios apresentam as conclusões, 

caracterizações e resultados em diferentes níveis. 

Os “Relatórios TOI Nacionais” resumem a situação 

dos projetos LdV-ToI na Alemanha, Áustria e 

Hungria entre 2007 e 2012. Foram elaborados para 

avaliar todos os resultados científicos a nível 

nacional. 

 

Entrevistas semiestruturadas 

O último passo para finalizar a análise científica e os 

“Relatórios TOI Nacionais” foi realizar entrevistas 

semiestruturadas com coordenadores de projetos 

LdV-ToI Alemães, Austríacos e Húngaros realizados 

entre 2007 e 2012. 

Entrevistas semiestruturadas (LdV-ToI 2007 a 2012): 

Áustria Alemanha Hungria 

4 9 4 

Total = 17 parcerias 

Fig. 1: Número de entrevistas realizadas 

 

As entrevistas visaram dois objetivos diferentes: 

a) Verificar os clusters definidos; 

b) Exemplificar os critérios que promovem a 

sustentabilidade. 

Os dois diferentes clusters de parcerias de projetos 

“tradicionais/conservadoras” e “inovadoras” 

previamente definidos como resultado da análise 

das parcerias puderam apenas ser verificados em 

termos do tamanho das mesmas. Em relação à 

distribuição geográfica dos parceiros do projeto, da 

caracterização das entrevistas não resultaram 

frequências relevantes para verificar os resultados 

da análise das parcerias.       

 

Relatório TOI TOI TOI Europeu 

O “Relatório TOI TOI TOI Europeu” foi desenvolvido 

pelo Department for Continuing Education Research 

and Educational Management da Danube University 

Krems como o documento científico final e visou 

meta-avaliar e meta-analisar todos os resultados 

quantitativos e qualitativos nacionais, a um nível 

Europeu. 

 

Fig. 2: Análise qualitativa com MAXQDA ® 

 

Uma parte principal do relatório focou meta-avaliar e 

caracterizar todas as entrevistas semiestruturadas, 

recorrendo ao MAXQDA 11®, como ferramenta para 

investigação qualitativa. 
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A investigação qualitativa, recorrendo ao MAXQDA® 

visou definir um sistema de códigos e subcódigos 

que foram utilizados para identificar frequências com 

as respostas.  

 

Fig. 3: Diagrama de relação dos códigos MAXQDA ® 

 

Observar a estrutura geral do sistema de códigos 

demonstrou que a estrutura das parcerias dos 

projetos estava principalmente relacionada com as 

competências dos parceiros escolhidos (ver Fig. 3). 

Foram indicadas com maior frequência, como 

competências relevantes para promover a 

sustentabilidade dos projetos Europeus: 

1) experiência em projetos Europeus 

(competências na gestão e marketing 

de projetos), 

2) competências profissionais básicas  no 

sector do projeto, 

3) competências em educação e 

formação, 

4) competências em networking e 

disseminação (redes internacionais). 

Ferramentas de Avaliação 

Por fim, os resultados dos “Relatórios TOI 

Nacionais” e do “Relatório TOI Europeu” relativos 

aos critérios que promovem a sustentabilidade dos 

projetos Europeus de educação foram utilizados 

para definir a estrutura base das ferramentas de 

avaliação do TOI TOI TOI. 

Especialistas informáticos da Széchenyi University 

Györ na Hungria estão a desenvolver este software 

online. A estrutura com duas etapas da ferramenta 

de avaliação pode ser utilizada para analisar uma 

entidade ou toda a parceria do projeto.  

As ferramentas terão por base um questionário e 

serão simples e intuitivas. Os resultados serão 

apresentados em diagramas de radar que serão 

escalas de representação gráfica relativos às 

competências definidas.     

Conferência Final 

A equipa do projeto TOI TOI TOI gostaria de o/a 

convidar para a nossa Conferência Final. Serão 

apresentados todos os resultados e as Diretrizes 

TOI finais. 

7 de Setembro de 2016 entre as 9:00 e as 11:00 

AUDIMAX - Danube University Krems / Áustria 

www.toitoitoi.eu  

http://www.toitoitoi.eu/
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