
PROTOCOLO DA ENTREVISTA C1 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
C1: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
C1: As duas tutelas têm uma dinâmica quantitativa. Essa é certinha. Agora, por outro lado, a 
ANQ não pode ter uma dinâmica meramente quantitativa. Tem uma dinâmica quantitativa, 
porque esse números são importantes para poder responder aos objectivos, que são objectivos 
do Governo, para qualificar não sei quantos milhões de portugueses ate não sei quando, e 
depois embrulha, faz um pacote, com a dimensão da qualitativa, porque se esta dimensão, 
este papel de embrulho não existir, então as criticas que já são enormes e apontadas para o 
facto de estar a aumentar as qualificações dos portugueses à pressão, ainda serão maiores. 
Acaba por haver um discurso um bocadinho paradoxal. Tens por um lado, a componente 
quantitativa que é muito presente, e depois tens por outro lado uma componente até pública e 
política de assentar mais os critérios de qualidade, que a Agência define como padrão. Por 
alguma razão foi feita a carta de qualidade, a monitorização para ver se a carta da qualidade 
está a ser cumprida. São definidos os objectivos para 2010, que apontam todas para a 
qualidade e não para a quantidade. Mas depois não é feita nenhuma avaliação, portanto é uma 
no cravo e outra na ferradura.  
 As metas, do ponto vista teórica, as metas contam. Mas na verdade os critérios de 
análise, as candidaturas para o POPH, são todos qualitativos. Não se fecham centros por não 
cumprir metas quantitativas, mas fecham-se centros por não cumprir os critérios qualitativos, se 
for muito grave, se não fechavam os centros todos ou a maioria do IEFP.   
  
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
C1: Se não houvesse a tutela trabalhávamos muito melhor. Se os nossos objectivos fossem 
aplicar aquilo que são os procedimentos inerentes aquilo que são os CNO e à particularidade 
do RVCC, faríamos um trabalho muito mais interessante e trabalharia com muito mais gosto, 
não tenho duvida nenhuma, e uma parte daquilo que acho que já não me interessa nada, se 
calhar interessaria, porque o facto de trabalhar à frente das metas quantitativas também te leva 
a desacreditar e a desencantar no processo RVCC. Acho que era muito mais interessante se 
não tivéssemos esse constrangimento.  
 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades? Como 
referiu, na sua opinião, neste momento estão a dar primazia à quantidade do que 
à qualidade, mas quando investirem na qualidade, qual é o grau de essa 
autonomia? 
C1: Existe aqui um, é o que eu lhes digo a brincar, nós gostaríamos de fazer um gourmet, não 
queremos fazer um fast-food. Temos de fazer um not so fast-food, que a brincar são os tais 
hambúrgueres h3. Acho que é isso que tentamos fazer aqui. Não comprometendo totalmente a 
qualidade do processo, não nos afastando completamente também, daquilo que são as metas 



quantitativas. Gostaria muito mais de estar a coordenar uma equipa que não tivesse estas 
metas, acho que seria importante ter algumas metas, mas metas a alcançáveis.   
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
C1: A maior função dos CNO, e isso por acaso acho que é importante esta diferença 
conceptual entre os antigos CRVCC e os actuais CNO, porque a função mais pertinente é 
mesmo a do diagnóstico e do encaminhamento. Acho mesmo que essa é a grande mais valia, 
porque as pessoas não sabem que tem, que é beneficiarem do apoio personalizado, directo e 
profissional para poderem juntar as suas problemáticas individuais, as suas ansiedades, 
vontades, as suas ansiedades, às respostas institucionais. Esta componente, dimensão, esta 
etapa de diagnóstico e encaminhamento serve para isso. E eu acho que essa é a dimensão 
mais importante do CNO. Depois há os processos de CVC, que são processos muito 
interessantes, que na verdade são interessantes para uma minoria da população, mesmo 
tendo em conta a parcial, ate porque é difícil que as pessoas, não só não tem nenhuma noção 
do que é a aprendizagem ao longo da vida, entram num processo, e ainda por cima nem é por 
terem um nível de escolaridade que podem até não o obter, portanto isto é tudo muito difícil de 
explicar. Confesso que antes das pessoas entrarem, e é isso que eu vou tentar perceber. Antes 
de entrarem deviam fazer outras coisas, que são coisas muito mais de competências de base, 
porque o problema do RVCC não obriga apenas a que as pessoas tenham as competências. 
Obriga que as pessoas as tenham e que sejam obrigadas de as demonstrar. Às vezes as 
pessoas podem ter e não ter competências para as evidenciar, e é uma chatice. E não são 
competências que são única e necessariamente competências de literacia. São também 
competências reflexivas, organizacionais, estruturais e não sei até que ponto não seria 
interessante, a montante da entrada do RVCC, fazer uma espécie de um estágio, de um 
aquecimento de uma coisa qualquer. Fazer um momento formativo qualquer, uma espécie de 
aquecimento, se calhar é preciso preparar a cabeça para o processo. 
 De facto a componente mais importante é aquela que se manterá, mesmo, por 
exemplo, aqui o que as pessoas precisam é de guidance, poderem ir, podem não ter 
autonomia para procurar e ter ali uma âncora, um CNO pode ser uma estação de serviço numa 
auto-estrada, onde abasteces, e obténs indicações.  
 
 
B. Percurso académico e profissional 

  
OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
C1: Fiz o 12º ano, foi o primeiro ano em que…Eu fui sempre apanhando os anos da 
implementação do sistema unificado, acho que é unificado. Quando estava o sétimo ainda não 
existia o oitavo, quando estava a fazer o oitavo ainda não existia o nono, portanto estava 
sempre…fui sempre pioneira (risos). O primeiro ano que houve 12º ano foi aquele formato em 
que só havia três disciplinas. No nono tinha escolhido uma variante de Desporto, a área do 
Desporto, por incrível que pareça. Na altura fazia muito desporto e achei que queria seguir 
essa área. Isso obrigou-me a mudar de escola, fui para a Escola Industrial do Marquês de 
Pombal, saí do Liceu Rainha D. Leonor, foi uma mudança que eu gostei muito. E depois 
quando fui fazer o 12º ano fi-lo num pré-fabricado em Algés, que era uma coisa provisória, mas 
que depois durou muitos anos. Ah e tinha três cadeiras horríveis, que eu não gostava nada, 
quer era Biologia, Química e Matemática. Foi muito, muito difícil para mim.  

E quando eu terminei esse ano, o meu desejo era começar a trabalhar o mais 
rapidamente possível e ser independente. Então coloquei de lado aquela ideia inicial daquele 
percurso, ligado à Educação Física que apontaria para ir para a Faculdade de Motricidade 
Humana, que não se chamava isso, chamava-se Instituto qualquer coisa, já não me lembro…  

E pus de lado essa ideia e resolvi fazer as provas, os exames para entrar no Magistério 
Primário. Porque ali eu sabia que teria um curso ao fim de três anos e começaria a trabalhar 
com crianças que era uma coisa que também não me desagradava, e então assim fiz. Durante 
as férias tive de fazer uma revisão de alguns conteúdos da parte do Português, porque sabia 
que o exame ia incidir muito nessa área, e embora escrevesse bem, tinha algumas fragilidades 
mais ao nível da gramática e da ortografia até, dava erros ortográficos, e achei não podia ser, 
porque se me ia candidatar ao Magistério Primário tinha de saber escrever bem. Então arranjei 
ali um apoio e durante as férias estudei imenso, e entrei. Entrei com uma óptima nota.  

Fiz esse curso do Magistério Primário que até teve uma componente que eu gostei 
bastante na altura…tinha uma componente muito criativa, um lado que me gerava muita 



liberdade, para pensarmos em materiais didácticos, em novas abordagens na sala de aula. Era 
ali em Benfica, um edifício muito bonito, que é agora a actual Escola Superior da Educação. 
Até gostei de lá andar. Entrei com 18 anos. Enquanto lá estive fui mãe. Estava no último ano 
do curso, quando nasceu a minha filha Sara. Acho que foi no último ano. E pronto fiz esses três 
anos, que já incluíam também, aquilo tinha e têm à frente umas escolinhas de aplicação, e 
depois comecei logo a trabalhar. E atingi o meu objectivo.  

Comecei a trabalhar, mas rapidamente me aborreci. Não do trabalho em si, que eu até 
achava e acho interessante o trabalho, e continuo a ser bastante sensível a essa área, a 
educação das crianças. Mas não tinha, e acho que continuo a não ter, um perfil para estar 
numa carreira baseada no tempo e não no mérito. E na altura passei por uma série de escolas, 
e rapidamente me apercebi como é que se trabalhava nas escolas, e da inércia…Tanto que 
hoje não nutro assim uma simpatia muito grande pelos professores do Ensino Primário. Aquilo 
pesava-me. Dentro da minha sala fazia aquilo que entendia. Até às vezes tinha uma dificuldade 
de integração na própria escola, no grupo de professores, no grupo de pares superava melhor, 
embora também tivesse ao mesmo tempo uma imagem, uma imagem mesmo completamente 
antagónica, portanto, o professor do ensino primário eram normalmente mulheres, mulheres de 
uma certa idade, pesadas, clássicas, e eu tinha vinte e poucos anos, além de ter vinte e 
poucos anos tinha uma postura muito vanguardista, mesmo esteticamente não tinha nada a 
ver. Aquilo não era nada fácil. Ter uma professora com cabelo curto, com brinco na orelha. 
Era… 
 
OR: Mas depois de tirar esse curso começou a trabalhar.  
C1: Sim comecei a trabalhar. Depois às tantas comecei a tirar o curso de Escultura no Arco. 
Fui colocada no Largo do Contador Mor, numa escolinha linda, no Castelo. E essa escolinha 
era mesmo por detrás do Arco. E fui lá ver o que é que abria e inscrevi-me em Escultura. Como 
na escolinha tinha aquele horário normal, pronto saia às três e meia e ia para o Arco, que era 
mesmo ao lado, e comecei a fazer o curso de Escultura. A certa altura, passado um ano, no 
concurso em que sou colocada, fui colocada longe, para mim era longe, já era mãe, não tinha 
carro, estava muito mais interessada em investir no curso de escultura do que abandonar tudo 
e ir para, não era muito longe, se não era Alverca era Alcochete, era assim uma coisa, já não 
me lembro. E faço um pedido ao Director da Delegação Regional da Educação de Lisboa, acho 
que era assim que se chamava, pedindo para ficar mais perto de casa, enumerando uma série 
de razões. Esse pedido não foi aceite. Eu insisti imenso. Acabei por falar com ele, não que ele 
me quisesse receber, mas porque entrei mesmo pela porta adentro, e ele continuou a recusar o 
pedido, e eu tomei a decisão de pedir a exoneração e sai da função pública e fiquei sem 
trabalho.  
 Fiquei sem trabalho, já era mãe, as coisas não eram fáceis, … Ah mas entretanto, é 
verdade, fiquei sem trabalho da escola, porque quando estava a dar aulas, correspondeu 
também ao momento em que me divorciei, aquilo que ganhava com as aulas não era 
suficiente. Portanto rapidamente tive de arranjar um segundo trabalho. Comecei a trabalhar 
num bar do Bairro Alto que era os Três Pastorinhos. Portanto dava aulas durante o dia, e vivia 
no Bairro Alto, e os Três Pastorinhos era mesmo ao lado de minha casa, estava com a minha 
filha, já estava divorciada, tinha uma antiga aluna, já crescida com catorze anos, que tinha um 
ambiente familiar muito precário, vivia muito mal, e que veio viver para minha casa e que ao 
mesmo tempo ficava a tomar conta da Sara à noite, e eu trabalhava até às duas da manhã, 
que antes as coisas não abriam até tão tarde, e fui conhecendo muita gente, e aquilo até se 
ligava bem com a parte da Escultura e da Arte.  
 Portanto quando eu peço a exoneração, começo a ficar só com este trabalho à noite e 
começo a dedicar-me com bastante mais intensidade à Escultura. Acontece que ao longo da 
minha vida eu tenho tido muita dificuldade em articular com aquilo que eu gosto de fazer, com 
aquilo que do ponto de vista financeiro me permite viver. Eu e a maior parte das pessoas, e 
ainda não consegui. Mas vou tentando, porque também não sou capaz de fazer coisas que 
também não gosto muito. Ah, mas também rapidamente me apercebi que não podia investir 
única e exclusivamente no Arco e só estar com o trabalho à noite.   
 Comecei a trabalhar também de dia, numa empresa de espectáculos, que era, e é 
ainda existe, que é a Única, uma empresa de projectos culturais e de agenciamento de artistas, 
e que na altura tinha umas relações muito fluidas com a Câmara Municipal de Lisboa, e 
trabalhava muito para as festas da cidade. E comecei a trabalhar com eles. Depois comecei a 
ter outra vez, muitas coisas. Por um lado trabalha na Única, em produção, por outro lado 
continuava a trabalhar à noite, e depois tinha o Arco. Depois houve ali um momento em que 



senti que tinha de fazer as opções, e terminei o Arco, fiz o terceiro ano no Arco, e pronto, 
acabou e não quis fazer mais nada, e deixei até hoje toda a actividade artística plástica 
relativamente de lado.  
  Nessa empresa das produções Únicas, e a parte da academia, tudo aquilo que é 
escolar ficou também em pausa. Nessa empresa fiz muitas coisas e interessantes, porque a 
oportunidade de criar projectos, e projectos que gostei muito, que ainda hoje, quando penso 
neles, me dá bastante gozo. O Drive-in Aurora, que foi o primeiro Drive-in em Lisboa, e que se 
chamava Aurora porque era até ao romper do sol, que era ali no Jardim do Tabaco, e foi muito 
engraçado construir aquela ideia, e colocá-la de pé, criar meios para que as pessoas 
pudessem ouvir a banda sonora dos filmes e o som do filme no seu rádio com uma frequência. 
Foi muito giro. E trabalhei ai durante alguns anos e aprendi bastante em termos de estrutura, 
como é que se organiza o projecto, como é que podemos… 
 
OR: Mas está a falar do trabalho e da parte académica?  
C1: Não isto é só trabalho. Eu não consigo dissociar a parte académica da profissional, estou 
a falar das duas. Houve uma pausa do meu percurso académico e uma dedicação, mais por 
razões práticas e relacionais, à actividade profissional. Nestas andanças eu fui sempre 
conhecendo muita gente, porque continuei sempre com o trabalho à noite. Eu tive sempre dois 
trabalhos, e sempre dormi muito pouco, porque além de ter dois trabalhos também tinha uma 
filha, que levava de manhã à escola e não sei quê… Mas fui conhecendo muita gente, e a noite 
tem um grande envolvimento social, que abre e fecha portas, não que as abra de forma muito 
definitiva, mas faz uns links assim. Pois claro, que se não os alimentares depois a coisa não 
cresce. No meio disso tudo, a certa altura, uma grande amiga minha veio-me propor ficarmos a 
tomar conta de uma antiga taberna em Santos. Com isso achei que estava na altura deixar de 
ter tantas coisas soltas e achar um trabalho mais para mim, onde eu também tivesse um 
sentido de propriedade e pertença maior, e as duas criámos a Pérola de Santos, que era uma 
taberna de origem, e continua a ser. Mesmo no largo de Santos, ao pé da igreja, e foi muito 
engraçado. Aí pude voltar a viver esta energia de criar em alguma coisa, porque criámos a 
decoração, criamos também um envolvimento de artistas à volta, porque todos os anos 
mudávamos de decoração e pedíamos sempre a um artista que interviesse nessa decoração. 
Depois como eu própria tinha tido uma relação forte com a comunidade artística, e sabia e 
sentia na pele as dificuldades em mostrar trabalho, comecei a abrir aquele espaço a diferentes 
formas de expressão, a dramática, a plástica, a musical, e portanto, acabámos por arranjar ali 
um espaço muito engraçado, de conversas, de tertúlias, de brincadeiras, de grandes 
investimentos, todos os anos mudávamos, servíamos refeições, petiscos, servíamos imensos 
jantares de grupo. Algumas alturas tínhamos umas mesas de matraquilhos, noutras alturas 
tínhamos cartolinas pretas para as pessoas fazerem desenhos nas paredes, sei lá.  
 Ao longo desses dez anos, essa grande amiga minha sai, e começa a trabalhar como 
produtora na TVI, ela só teve comigo para ai uns dois anos ou três, talvez, nem isso. Talvez 
dois anos. Eu tive dez anos, talvez sete, completamente dedicada àquele espaço que vivia da 
alma do dono. Era eu e depois entretanto o meu marido também. Aquilo era como a extensão 
da nossa casa, e tínhamos os nossos amigos, e estávamos ali até às quinhentas. Mas essas 
coisas não duram, essa energia não dura sempre. E se tiveres um negócio associado a essa 
energia, e se essa energia deixa de existir, o negócio acaba por também deixar de existir. 
Passados anos de grande euforia, da rua cheia de clientes, aquilo começou a baixar, e eu 
comecei a achar que era tempo de fazer outra coisa, e ainda na Pérola, comecei a juntar o meu 
percurso académico, ora bem, por um lado tinha o Magistério, e a Arte pelo outro. E se eu 
juntasse as duas coisas, talvez a educação pela arte, fazia algum sentido. Então fiz um curso 
na Gulbenkian, e fiz um curso muito engraçado, com uma pedagoga e psicóloga de renome, a 
Natália Pais, e com uma equipa muito interessante, e então comecei assim a molhar outra vez 
o pé naquilo que poderia ter uma componente formativa ou escolar. Tinha aulas, já não me 
lembro se era quinta, sexta e sábado, ou sexta e sábado… Foi assim um regresso muito 
importante. Porque provavelmente, se eu não tivesse esta referência da Gulbenkian, que foi 
importante, eu não teria conseguido depois entrar noutros sítios, porque não é nada fácil para 
quem tem percursos muito ramificados e fragmentados como é o meu, nós de alguma forma 
dizemos que percursos fragmentados é que são aqueles que correspondem às características 
da pós-modernidade, por não serem lineares. Mas as cabeças das pessoas não funcionam 
nada assim, portanto não é nada fácil integrares-te noutros contextos. Depois fiz esse curso e 
foi muito interessante, ah entretanto nasce o Francisco, ah entretanto eu resolvi transformar o 
meu curso em Licenciatura e achei que tinha de fazer Ciências da Educação. E entrei em CE 



na Universidade de Lisboa. Tinha o Francisco dois meses, estava eu no hospital porque ele 
tinha sido operado, e recebo a notícia que tinha entrado em CE, em 1998. E não consegui 
fazer tudo. Continuava com a Pérola durante a noite, ia esticando os horários até às quatro e 
cinco da manhã continuava na Pérola à noite, tinha a Sara, o Vasco, o Francisco que era bebé, 
e tinha aulas na faculdade no turno da tarde, e além de ter aulas da faculdade estava 
completamente out, não tinha tempo para ler nada… Andei ali dois meses, sem conseguir fazer 
nada, o que era uma coisa que me perturba muito, e comecei a desistir de transformar o meu 
curso em Licenciatura. Passado um ano ou dois percebi que podia fazer uma coisa mais fácil, e 
que podia dar um salto para um nível académico mais abrangente. Percebia que podia fazer 
um complemento de formação, ou seja, eu não precisava de fazer uma Licenciatura em CE, 
para, pelo menos no ponto de vista formal, ter uma Licenciatura. E eu queria ter uma 
Licenciatura no ponto de vista formal, porque tinha percebido que o Mestrado é que era uma 
janela mais larga, que me permitiria situar de uma forma mais abrangente. Então fui fazer o 
complemento de formação na Escola Superior de Educação da S. João de Deus. Aí o ter feito 
aquele curso na Gulbenkian deu-me ajuda, porque as ligações são relativamente intensas, e 
deu-me ajuda, como é que uma pessoa vinda do nada, com o Magistério… e deu-me ajuda 
para entrar, e fiz o complemento de formação, e correu bem e percebi que mais uma vez 
estava completamente descontextualizada dos outros professores do primeiro ciclo, continuava 
a haver essa descontextualização, e que não era por aí de certeza.  
 E depois de ter feito a Licenciatura, isto tudo ainda com a Pérola, ainda não tinha 
vendido a Pérola, resolvi que tinha de me candidatar a um Mestrado e não sabia qual. De facto, 
o meu perfil até àquela altura era um perfil de banda larga, eu nunca podia dizer eu sou disto, 
esta é a minha área, e agora até podia dizer, mas não gosto nada de dizer nada. Até posso 
dizer, mas não me congratula nada. Não gosto de dizer «ah isso não é a minha área». Qual 
área? Tomara eu ter uma data de áreas. Acabei por me candidatar, também com algum 
sentido prático, eu sabia que era difícil candidatar-me, embora eu gostasse de áreas como 
Sociologia ou Antropologia, mas não tinha nenhumas bases. Portanto tinha de ver com 
educação, mas também não queria estar vinculada às escolas. Por isso entrei para a Nova e 
fui fazer um Mestrado de Educação, Comunicação e Linguagem. No primeiro ano curricular, foi 
o ano em que vendi a Pérola. Vendi a Pérola e tive um dos grandes benefícios da minha vida, 
claro que criado com o suor do meu corpo e da minha família também, que foi estar dois anos, 
numa espécie de sabática, porque deixei de trabalhar, deixei de ter a Pérola, vendi a Pérola 
relativamente bem, não tive de me preocupar em facturar naqueles dois anos, e pude apanhar 
literalmente as canas que tinha deixado caídas ao longo destes anos e conseguir fazer um 
ramalhete muito próprio. Mas um ramalhete, que juntasse de forma coerente e bem articulada 
aquilo que eu queria, aquilo que tinha feito do ponto vista profissional e formativo. E isso foi 
importante. Claro que no Mestrado todas as pessoas trabalhavam e eu não trabalhava e não 
sabia o que havia de fazer quando me pediam para fazer uma investigação na minha área 
profissional ou numa actividade de interesse, como por exemplo, agora que estou a fazer 
Doutoramento associada a uma actividade profissional. Na altura ia fazer sobre o guê mesmo? 
Estava numa fase de transição de vida brutal. Estava numa fase em que estava à espera que 
aquele investimento naquela formação me permitisse passar de uma situação de alguma crise 
e de dúvida relativamente a si próprio, e de desestruturação de percurso, para uma fase mais 
sólida. E pronto foi sobre isso mesmo que fiz a tese. Já que estava naquela fase, e que 
esperava que estava a investir no meu percurso formativo, que fosse o tal laço que ia poder dar 
nesse ramalhete, era esse investimento que era um impacto para a frente, e foi sobre isso que 
fiz. E fiz bem, porque aí tive também uma grande sorte. Na sabática não foi sorte, foi mesmo 
trabalho. Mas agora aqui tive sorte. Tive sorte porque fiz um estudo baseado nas histórias de 
vida de pessoas que tinham retomado o Ensino Superior em períodos mais avançados das 
suas vidas, e coincidiu com o grande impulso dos primeiros Centros de Reconhecimento de 
Competências e depois das Novas Oportunidades. De repente as historias de vida estavam em 
grande, e tal como eu, quando entrei na João de Deus foi aquele cursinho da Gulbenkian que 
me permitiu entrar na João de Deus, também foi o facto de ter trabalhado nas historias de vida 
e com as historias de vida que me permite entrar no universo das Novas Oportunidades. Claro 
também com sorte, porque enviei uma data de currículos para sítios, e aqui a Directora e a 
Catarina olharam para o meu currículo e perguntaram: «Hã o que é que esta fulana está aqui a 
fazer?» (risos).  

Ah entretanto no Mestrado estive a fazer um Seminário em Paris, que foi muito 
importante, com um professor, que é uma referência na área das história de vida, e pronto, 
como elas acharam graça à diversidade do percurso, à articulação entre a riqueza de uma 



experiência de vida e o investimento académico, portanto as coisas já estavam mais 
equilibradas, e eu entro aqui como se tivesse encontrado um lugar. Agora estou a dizer-te 
aquilo que penso agora. Como se eu tivesse encontrado um lugar. Porque eu encontro um 
lugar e é sempre um lugar muito temporário.   

Entrei aqui em 2006 e estava a acabar o Mestrado e a entrar aqui. E acabei também o 
meu período de sabática. Estava a ficar também sem dinheiro, e entro para o mercado de 
trabalho, para uma instituição, para uma casa com um formato público, e isto é tudo uma 
novidade. Eu não tinha nenhuma história institucional.    
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? 
C1: Eu não tinha nenhuma linha pré definida. Eu gostava de crianças, achava que esse 
trabalho poderia ser interessante, e sobretudo queria ser independente rapidamente. Essa foi a 
primeira linha. Depois Escultura no Arco foi mesmo uma necessidade de me sentir viva e rica 
do ponto vista criativo, e de facto, eu tenho esta componente da criatividade, da necessidade, 
da criatividade que se pode manifestas de várias formas. Mas na altura havia esse lado mais 
plástico. Aí foi mesmo o prazer. O único que foi talvez exclusivamente o prazer foi o Arco, e o 
Mestrado deu-me um imenso prazer, e que também foi um reencontro comigo própria, porque 
foi também o relacionar-se com um novo estatuto internamente. Para mim é importante a 
graduação académica, é verdade. Não posso dizer que não é. Não gosto muito de dizer que é, 
mas é. (risos). Eu tenho uma componente de auto didactismo muito grande. Posso aprender 
mais coisas lendo muito, mas como não tenho um controlo de autodisciplina também me pus 
no Doutoramento por causa disso. Tenho necessidade de aprender mais, que não consigo auto 
disciplinar-me para saber mais sozinha, e como também preciso da partilha com os outros, 
porque também acho que isso é importante, e ainda por cima a graduação não é irrelevante, é 
verdade.  
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
C1: Olha isso é que é uma boa pergunta. Vou-te dizer uma coisa. Esta minha opção pelo 
Doutoramento tem uma componente prática e uma componente de prazer. Eu gosto de 
estudar, gosto de ler, gosto de saber mais, gosto de escrever, gosto de investigar, e se me 
perguntasses o que é o que é que eu gostaria realmente de fazer, gostaria que me pagassem 
para investigar. Era o que eu queria, e as bolsas são muito, mesmo muito baixas. São 1000€ 
por mês. Para ti é uma barbaridade, mas para mim não. Com uma família com tanta gente, é 
difícil. Eu gostava de trabalhar exclusivamente em investigação. Se tivesse mais maturidade, 
na fase de opções académicas, acho que poderia ter enveredado pelo Jornalismo 
documentário, que é uma investigação sem o referencial da investigação. Há um programa na 
rádio, de um fulano, que é pelos caminhos de não sei quê, e que anda de carro e de gravador 
por Portugal a entrevistar pessoas. Adorava fazer isso. Entrevistar as pessoas, transcrever, 
analisa-las segundo uma perspectiva sociológica. Isso é que eu adorava fazer. Que me 
pagassem para fazer investigação.  
 Quando eu entro para Doutoramento tenho vários objectivos. Tenho o objectivo do 
prazer, porque sei que vou gostar de fazer isto, e tenho outros objectivos muito práticos, que 
me permitam conseguir aquilo que até ao momento ainda não consegui, não sei e se alguma 
vez vou conseguir, que é associar o rendimento financeiro ao prazer no trabalho. Portanto fazer 
uma coisa que eu gosto e com a qual ganhe o dinheiro para viver bem. Não é para ser rica.  
 O sentido que dou ao trabalho é um sentido de riqueza pessoal. Preciso mesmo de 
trabalhar. Às vezes até nem podia chamar trabalho, porque muitas vezes as pessoas associam 
trabalho a não prazer. Eu gosto de ter prazer em trabalhar e de outra maneira não consigo. 
Quero andar no caminho e cada vez mais conseguir juntar as duas coisas. O lado prático é não 
sei se vou ficar aqui a minha vida, nem sei se devo. Esta casa tem umas componentes que 
para mim às vezes podem ser, são benefícios e presentes, mas às vezes podem ser 
envenenados. A estabilidade é muito importante, mas também não quero deixar de fazer outras 
coisas mais arriscadas porque perco a assistência médica, porque perco não sei quê…Tirando 
o Doutoramento, eu também não tenho nenhuma estabilidade aqui. A partir de 2011 estamos 
todos numa situação igual, os contratos dos profissionais e da técnica. A renovação dos três 
anos termina e a renovação como coordenadora também termina.   
Outra coisa que eu gostava de fazer era de dar aulas. Gostava de fazer investigação e dar 
aulas. Isso gostava. E também sei que só o posso fazer, sabendo muito mais, e ter muito mais 
consistência teórica do que aquela que tenho, e também tendo um grau académico, porque de 
facto para ingressar no ensino superior, preciso de ter o Doutoramento. O Doutoramento é em 



Ciências da Educação, especialização em Educação e Formação de Adultos. Ainda estive 
tentada a fazer um Doutoramento que não tivesse nada a ver, mas depois pensei que tinha de 
parar de andar a fazer pinotes. Tenho de ter algum sentido prático. Isto é como fazer uma tese. 
Eu quero fazer uma tese, lembro-me de coisas que gostaria imenso de fazer, mas isso ia-me 
obrigar a enveredar por caminhos sobre os quais eu não sei nada, por exemplo enveredar pela 
Linguística, ou pela Psicologia que eu também sei pouco, mas não, eu agora tenho de ter, 
embora não goste muito de admitir, porque isso até me corta um bocadinho o prazer de fazer 
as coisas, eu tenho de ter uma postura muito mais pratica, para levar as coisas para a frente. 
Porque daqui a um ano e meio tenha um bocadinho mais de ferramentas para poder fazer 
outras coisas.  
 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é para si ser Coordenador de um Centro de Novas Oportunidades?  
C1: Ser coordenador de uma coisa qualquer, seja de um CNO, é ser timoneiro do barco. O 
timoneiro é aquele que tem uma visão mais à frente, mais estratégica. Claro que tem de 
conhecer o terreno e tem de ser bom tecnicamente. Tens de ter uma visão mais abrangente, 
mais estratégica, conhecer o mapa, o rio, as pedras, e seres capaz de adaptares a tua 
orientação a todos os imprevistos, a todos os constrangimento e exteriores não mensuráveis. 
Eu não me sinto mal a fazer este papel. Não sinto que me faltem competências de liderança. 
Sinto que me faltam alguns aspectos de competências de liderança, que não são tão graves 
assim, mas que poderiam contribuir para que a minha liderança fosse melhor. Falta-me algum 
aspecto de paciência, de capacidade de espera, de afastamento também, porque também sou 
muito presente. Como conheço muito bem o território não deixo, não digo «Está ali a pedra», 
em vez de deixar que as pessoas caiam, porque também acho que quando um cai caímos 
todos, por isso acho melhor dizer, está ali a pedra e não vás cair, e pronto, acho que 
basicamente um coordenador de qualquer coisa tem de conhecer muito bem a área em que 
está a trabalhar e acho que tem de ser boa pessoa. Acho que sou boa pessoa, embora tenha 
mau feitio, mas genuinamente sou boa pessoa. 
 
OR: E enquanto Coordenadora de um CNO, não existem competências 
específicas? 
C1: Não, eu acho que…Ser coordenador de um CNO ou ser coordenador ou timoneiro de uma 
equipa de rafting é preciso amar e gostares daquilo que estás a fazer, e saberes o que estás a 
fazer. Claro que eu especificamente tenho de saber o que é o processo, acreditar no processo, 
mas pronto… 
 
OR: Como é que aprendeu a ser Coordenadora? Teve alguma formação para o 
cargo? 
C1: Não. Foi uma coisa absolutamente incrível. A Directora [da EHTL, e consequentemente do 
CNO] disse-me num dia que eu era Coordenadora, e no outro dia comecei a ser. E não sabia 
de nada. A parte que mais me custou foi a parte burocrática, a parte administrativa, quer dizer, 
eu sabia lá, o que era o programa informático para as informações de serviço, que era preciso 
processar salários. Nada, eu não sabia. Limitei-me a errar. Pronto foi assim, uma experiência 
de autoformação.  
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
C1: O meu trabalho tem diferentes componentes, com diferentes níveis de abrangência. 
Primeiro temos a relação com a tutela da Agencia Nacional para a Qualificação e com o POPH. 
São os dois grandes braços que sustentam a existência dos CNO, claro com um terceiro, o 
Turismo de Portugal. Temos a relação com a tutela, as obrigatoriedades processuais e 
manadas pela tutela, os financiamentos, as candidaturas ao POPH, quer dizer é a mesma 
coisa porque é a Agência que gere as candidaturas ao POPH, e os instrutores de processo são 
da Agência. Portanto há este grande chapéu que é esse canal de comunicação que obriga a 
uma série de procedimentos.  
 Depois temos o TP que também obriga a uma série de procedimentos. Tudo isto tem a 
ver com comunicação. Comunicar com a Agência, dar cumprimento a tudo o que são 
orientações e manadas pela Agência, manter-se actualizado, depois fazer todos os 



procedimentos que permitem, para que nós, que somos uma bolinha, aqui tenhamos condições 
para trabalhar. Que condições são essas? Temos um Quadro Referencial de Orientações que 
é POPH e Agencia. Temos depois uma equipa que é ou não, estável e proporcionada pelo TP. 
Temos depois os próprios objectivos do TP que se dirigem para o sector. E quando estamos 
aqui tenho de dar resposta às questões da Agência, tenho de dar resposta ao TP e tenho de 
pôr a máquina e as peças da máquina a funcionar para que sejam dadas respostas para estes 
dois ou três braços grandes. Pôr a maquina a funcionar da melhor forma, ter atenção para que 
a máquina seja potenciada, tendo em conta o número de peças que tem.  
 Depois também há a componente de perceber cada uma das pessoas e ir indo 
monitorizando o trabalho. Essa parte não gosto muito e irrita-me um bocado, confesso. E já em 
casa também não gosto. E esta é a grande fragilidade, que sinto. Não é na equipa, se calhar é 
mesmo em mim, porque eu sinto isto em vários quadrantes. Mas faz-me espécie perderes 
tempo, perder não, mas ganhar tempo a decidires como é que vais fazer, e depois de estar 
decidido não se fazer. Eu funciono ao contrário, porque utilizei aquele tempo a decidir que era 
assim. Aliás não o decido sozinha, decidimos todos, e fico muito descansada a pensar este 
assunto já está resolvido, já conversamos sobre isso, já definimos uma tipologia, já 
interiorizamos o procedimento, e não tenho de me preocupar mais. E depois um belo dia, 
quando me resolvo preocupar, vejo que afinal não ficou tudo. Esse é o único… é o fim dessa 
maquina. Quando vês que esta peça não está exactamente a entrar como tínhamos visto.  
 Depois há as questões humanas, há as questões das relações entre equipa, há a 
relação da qualidade do processo, o equilíbrio entre a qualidade do processo e as metas 
quantitativas, a questão da divulgação, que agora confesso que me anda a chatear imenso 
Estou eu e a F4 a fazer estas acções de divulgação que faço com imensa energia, mas que me 
começa a aborrecer, porque vejo pessoas que não estão nem aí, que só parece que eu é que 
tenho de fazer o nono ano de escolaridade, e vendo o peixe com imenso entusiasmo, a 
importância do aumento das qualificações escolares e profissionais, do investimento em si 
próprio, da aprendizagem ao longo da vida…Que faz parte, que é uma parte muito importante 
das minhas funções, que é vender este peixe aos directores de hotéis, aos não sei quem. 
Sensibilizo melhor os directores de hotéis e os responsáveis pelo Recursos Humanos, e depois 
as pessoas têm uma falta de... quanto mais baixas são as qualificações mais difícil é 
sensibilizar as pessoas. Essa parte é uma parte super importante do meu trabalho, e confesso 
que me está a aborrecer. Tenho de fazer uma pausa da minha acção comercial e publicitária, 
porque este é que é o problema. Já estou um bocadinho farta de falar sobre a mesma coisa, de 
trabalhar sobre a mesma coisa. O RVCC já sei, portanto resta-me, o Doutoramento anima-me é 
verdade, e esta diversidade acho piada em gerir a equipa, é uma coisa que acho piada fazer, e 
gosto de fazer.  
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? 
C1: Tenho um papel em cima da minha secretaria, que é um papel generalista, que tem um 
conjunto de coisas, por exemplo uma resposta para a ANQ, que são coisas processuais, do 
processo info-pedagógico, que eu tenho que fazer. Estas são coisas que demoram tempo a 
fazer e que são de banda larga. Depois há coisas de resposta imediata e contínua que estão 
na agenda. Vou fazendo todas as coisas de resposta imediata e contínua, e quando tenho as 
coisas de resposta imediata e contínua feitas olho para aquilo no papel. Por isso é que eu 
tenho, por exemplo, uma chatice aberta, que é o relatório de actividades de 2009, que graças a 
Deus, resolvi fazer um semestral a meio de 2009 e que agora só me falta os outros seis meses 
e ate já tenho muita coisa feita. É mais copy paste, é mais uma dessas coisas que está ali e 
que é aquilo que eu faço quando todas as outras questões de resposta imediata estão 
resolvidas. Agora há muitas questões de resposta imediatas, porque o TP também 
conseguimos, e acho que foi muito bom, porque o TP «Ah os CNO existem, pois é que giro. 

Nós temos três coisas destas aqui e que tal se puséssemos no site…». Portanto estas 
coisas dão todas algum trabalho e ânimo, e trabalho também a dar resposta. Portanto é isso 
que faço. Todas as quartas-feiras é religioso, tenho a reunião de equipa, o que significa que 
antes tenho de fazer a agenda, depois a conclusão, monitorizar os júris, depois há coisas que 
são rotinas. Faço pesquisas no SIGO para ver como é que as coisas estão a correr. Faço 
pontos de situação todas as manhas com o A1, no sentido de organizar, é a pessoa com quem 
eu trabalho mais directamente, no sentido de pôr as bases de dados ocupadas e tal. 
Basicamente é assim que organizo o meu trabalho. Respostas diárias, tarefas diárias e uma 



lista de assuntos que são para ir fazendo sempre que há espaço no meio das respostas 
diárias.  
 
 
OR: Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
C1: Não. Não sinto nenhuma dificuldade. Quer dizer, sinto responsabilidade, ainda bem, é 
normal, mas não me sinto nem perdida nem aflita.  
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
C1: Com os outros colegas não articulo muito. É mais com o A1. Com os outros monitorizo. 
Não trabalho muito com eles. Falo sobre o trabalho deles, mas não trabalho com eles. Talvez a 
dimensão em que trabalhamos mais em conjunto é na implementação das acções de melhoria, 
também não trabalho com eles. Cada grupo tem uma responsabilidade de implementação de 
uma acção de melhoria, esta é uma coisa que é importante no coordenador, e que eu por 
acaso até me acontece naturalmente porque sou um bocado controladora por natureza, é de 
vez em quando lembrar-me das coisas, «ah então e não sei quê, não estava na altura de 
fazermos…», para já não me esqueço dos prazos porque ponho tudo na agenda como prazos. 
Há outra coisa que também é muito importante na minha organização que é, aquilo que posso 
fazer logo, faço logo. Todas as pequenas coisas, por exemplo, recebo um e-mail, não sei quê 
pedem-me isto, não deixo nada para fazer depois. Essa é a minha prioridade. Tudo aquilo a 
que eu posso dar uma resposta rápida faço no momento. Gosto de trabalhar prevendo e não 
sobre de pressão.  

Como não estabelecemos prazos também não criamos os nossos tempos de folga. 
Para a equipa se é melhor ou não fazerem assim não sei. Em termos de produtividade eu acho 
que é melhor. Não estamos tão longe das metas quantitativas, cumprimos, temos uma 
execução de 75 no básico e 87 no secundário, o que não é mau tendo em conta, que temos 
menos um profissional. Não temos SIGO em atraso, não temos actas em atraso, estamos a 
aumentar o número de candidatos do sector, temos poucas inscrições, também não estou 
muito preocupada com isso porque tenho gente à espera no secundário e não tenho 
profissionais para começar com mais grupos, também não estou muito inquieta. Estou só 
inquieta porque não começamos nunca mais o RVCC profissional, que acho que é importante. 
Acho que a equipa na generalidade tem um bom nível de produtividade por um conjunto muito 
variado de razoes que posso não identificar, mas acho que o facto de trabalharmos com rotinas 
e prazos nos facilita, contribui também para o facto de estarmos numa posição equilibrada.  
 
OR: Considera que existe coesão entre os diversos elementos da equipa? 
C1: Às vezes não me parece que exista uma coesão como seria desejável. Acho que talvez 
seja abaixo do desejável, porque na verdade criamos estas sub-equipas, e acho que fizemos 
bem. Cada profissional  trabalha com um conjunto de formadores. E esse link, teria sido um link 
mais forte. Em vez de ser o link do cargo ou da função. Mas é o link da função é mais forte do 
que o link da sub-equipa. Acho que devíamos conseguir inverter esta fidelidade, é quase uma 
fidelidade profissional. «Eu sou profissional RVC, estou mais próximo dos profissionais RVC». 
Mas na verdade o profissional RVC devia era estar muito mais próximo dos formadores com 
quem trabalha. E aprenderem uns com os outros para os formadores terem uma visão mais 
abrangente e de uma esfera mais comportamental e motivacional, que é uma parte que o 
profissional exerce, e os profissionais terem um conhecimento mais aprofundado do 
Referencial de Competências Chave que também acho que isso é central, os profissionais 
terem um conhecimento mais aprofundado daquelas referencias. Acho que isso é muito 
importante. Se queres que te diga, essa sensação e aqui entre nós, de ter criado e de ter 
utilizado o facto de o P4 ir começar, que não é mais nada do que um pretexto, não precisava 
nada de fazer uma reunião de equipa para receber o P4, francamente, não fiz reunião de 
equipa para receber mais ninguém. Porque eu realmente quero, quero ouvir da parte dos 
profissionais e da parte dos formadores tudo como é que eles estruturam o processo. Eu não 
estou a assistir a sessões que é uma coisa que eu queria fazer, para mim era importante, 
embora eu talvez me imiscui-se demais. Como também tive essa função também tenho muitas 
opiniões.  
 
 



OR: A nível da estandardização das funções do formador e profissional, é muito 
rígida, essa divisão? 
C1: Acho que não deve ser tão dividido, mas acho que está. Acho que nalguns aspectos deve 
estar, o facto de o formador assumir umas responsabilidades e os profissionais outras acho 
que sim. Tem de estar divididas, porque de facto os formadores é que têm um conhecimento 
mais aprofundado do Referencial de Competências Chave, mas os profissionais têm de ter 
também. Não tão aprofundado, mas têm de perceber como é que o referencial funciona. De 
uma forma lata, saber orientar também as orientações dos formadores. Não acho que seja 
muito interessante haver essa fusão de funções. Acho que é muito mais interessante, se eles 
conseguirem dentro das sub-equipas, terem uma linha de continuidade. Sei que o formador se 
for preciso é capaz de dar determinada orientação, no sentido de motivar esta pessoa, e o 
formador também sabe que se for preciso o profissional pode esclarecer um aspecto específico 
de uma sugestão qualquer. Acho que era muito importante que trabalhassem mais juntos, e 
percebessem melhor. E eu também perceber melhor porque acho que há coisas que não estão 
a correr bem, porque não estão a ser implementadas as decisões que são tomadas em reunião 
de equipa. Portanto esta ideia surgiu na pós-graduação, quando eu estava com a F3 e com a 
F4 quando estava a apresentar aos formandos aquilo que fazia um profissional e a apresentar 
os instrumentos de auto-regulação, as orientações para isto, a importância de remeter os 
documentos…e depois de repente elas olharam para mim e disseram que se calhar valia a 
pena fazermos uma acção de formação interna sobre o processo RVC. Depois a Carla até 
disse e com razão, ‘não eras tu a apresentar a parte dos profissionais’ e eu disse pois, faz 
sentido. E surgiu a ideia de quando fosse apresentar o novo Profissional RVC [P4], explicar o 
processo, e os profissionais vão apresentar a parte em que as sessões são assumidas por eles 
e como é que eles as fazem, para nós podermos chegar a um formato comum, acho que isso 
era importante. Porque às vezes digo assim com todo o orgulho, «ah o nosso processo tem 
muita qualidade», ou tem a qualidade possível tendo em conta que também temos… e depois 
às vezes vou ver os portefólios e acho que não têm tanta qualidade assim. E depois percebo 
assim no ar e penso será que tem qualidade ou estou a vender a banha da cobra. Preciso de 
ver, porque também sou muito exigente e portanto tenho de arranjar aqui um meio-termo.  
 
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
C1: Os principais obstáculos são os procedimentos que é o TP. Isso é que é uma grande 
chatice. As coisas demoram imenso tempo, neste momento temos boas instalações, tudo ok, 
mas as questões da equipa e das resoluções do problema da equipa é a coisa mais chata de 
se resolver. É tudo muito hierárquico, demora tudo muito tempo, serem muitas escadinhas para 
subir, é uma chatice. Um Profissional RVC saiu em Outubro e ainda não tenho ninguém para a 
substituir. Esta tomada de posição do TP em não contratar os formadores e de estes estarem a 
recibos verdes, também é uma fonte de decisão dentro da própria equipa, porque uns são mais 
“estáveis” que outros, bom pelo menos alguns tem subsídios de férias e se ficarem sem 
emprego também tem subsídio de desemprego. Essa não uniformização das formas de 
contratação dentro da equipa acho que é nociva, porque é mesmo ao nível das tomadas de 
posição face aos elementos da equipa, da agilidade nos processos de substituição, da 
agilidade nas formas de comunicação, é chato, é difícil e intervém negativamente no nosso 
trabalho.  
 
OR: E que estratégias utiliza para contornar essas dificuldades?  
C1: Utilizo a estratégia da sedução, e da resistência e da paciência. Deve ser mesmo o único 
campo onde sou paciente. Lido todos os dias com isto de uma forma homeopática. Mando uma 
informação de serviço, depois falo com a Regina, passada uma semana pergunto «então?», 
falo sobre a mesma coisa… 
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar?  
C1: Olha, não sei. Deixa-me pensar sobre uma coisa que gosto mesmo de fazer. (pausa) O 
que gosto mesmo de fazer é aquilo que estou a fazer menos, que é observar. Gosto de 
observar as sessões de júri, gostaria de observar as sessões em que eles intervêm, e gosto 
das reuniões de equipa também, porque é uma altura que se avança e que se sente que se 
tem o trabalho estruturado. De resto é muito processual. Também gosto de escrever. Tudo 



aquilo que implica a escrita também gosto. Gostei imenso de fazer o relatório de autoavaliação, 
por exemplo.  
 
OR: E as que menos gosta?  
C1: Tudo o que são procedimentos administrativos e burocráticos. Detesto. E são muitos. 
 
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? Quer ao nível profissional, 
quer ao nível das relações interpessoais? 
C1: Acho que a equipa no seu todo é constituída por pessoas com óptimo nível académico, 
com uma boa formação científica. São pessoas de diferentes faixas etárias, em diferentes 
fases de vida. Acho que o relacionamento entre os membros da equipa é honesto, afável, um 
óptimo ambiente de trabalho em que não é nada competitivo e em que todos estão com a firme 
convicção que é importante trabalhar pelo mesmo objectivo. Não quer dizer que as pessoas 
tenham muitas afinidades umas com as outras. Algumas terão mais com umas do que com 
outras. Às vezes o que sinto na equipa, e eu estou aqui dentro, e ouço, e também estou 
sempre muito atenta, existe alguma dificuldade de concentração, ou se é pelo facto das 
pessoas estarem ali juntas, ou também porque eu tenho outro modelo que é trabalho e depois 
faço uma pausa, enquanto que na equipa sente-se muito mais agora é uma grande confusão, 
agora estamos calados. Mas isso pode-me fazer confusão a mim, porque não tenho esse 
sistema de trabalhar. Acho que também esta fluidez às vezes pode não ser potenciadora da 
capacidade produtiva. Não me parece que a equipa esteja em pleno na sua capacidade 
produtiva. São níveis de maturidade completamente diferentes, temos pessoas já casadas, 
com filhos, e depois tens pessoas muito mais novas com outros interesses. E nem sempre 
acho que a articulação seja aquela que potencia os melhores resultados.  
 
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa?  
C1: A qualidade humana e a qualidade cientifica.  
 
OR: E os fracos ou pontos a melhorar? 
C1: Acho que as pessoas deviam aproveitar as reuniões de equipa para dizer as coisas que 
tem a dizer, assim entre elas. Porque é para isso que servem. Serem talvez um bocadinho 
mais expressivos. Acho que podiam ser mais expressivos no sítio certo e de forma adequada. 
Porque as coisas vão na mesma saindo, mas numa forma diferente, no dia a dia. Se cada 
pessoa não se sente satisfeito com determinado aspecto eu não consigo entender porque é 
que não, eu sinto, não sou capaz de dizer, de concretizar, porque é natural as pessoas não 
estão satisfeitas com todas as questões, acho que se podia aproveitar mais os momentos em 
que estamos juntos para se dizer as coisas. Serem só mais expressivos no local certo e 
assertivos naquilo que queriam mencionar para se poder melhorar. Nós temos uma postura 
muito diferente, eu já disse isso em reunião de equipa. Enquanto a maior parte deles presume, 
tem esta questão de que o erro não deve ser assinalado em publico, eu acho que o erro deve 
ser assinalado, porque o erro de facto é muito mais potenciador de aprendizagens. O sucesso 
também é, mas o erro, «isto não me correu bem, não me correu bem porquê?». Isso pode ser 
muito importante para outras pessoas. Não é o apontar e fizeste mal e agora estás de castigo, 
é tentar aprender para que não se volte a cometer o erro, e nós voltamos a cometer, 
invariavelmente os mesmos erros, pela simples razão que não olhamos para eles de frente e 
de uma forma adequada.  
 Resumindo, talvez seja elevar a média de maturidade. Nós temos elementos mais 
novos e elementos mais velhos e às vezes há uma cissão em termos comportamentais e nós 
podíamos tentar aproximar e criar uma média de maturidade viável para cada um dos grupos.  
 
 
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
C1: Todos termos o mesmo objectivo, e todos definirmos estratégias conjuntas para 
chegarmos a esse objectivo, sendo que na distribuição das tarefas considero que é central e 
faço isso aqui e em casa e em qualquer sítio em que esteja, a que cada um, seja entregue 



aquilo que ele mais gosta de fazer e o que faz melhor. Se tiver numa casa e tiver de distribuir 
tarefas por favor não me mandem passar a ferro. Eu faço muito melhor, com mais dedicação e 
com mais capacidade de esforço, cozinhar, do que passar a ferro. Não é aquela divisão 
equitativa, mas cada um vai fazer aquilo que mais gosta de fazer. E se não correr bem, e se 
houver quinhentas pessoas que não gostam de fazer a mesma coisa vamo-nos sentar e fazer 
um esquema rotativo para aquilo que ninguém gosta de fazer. Basicamente é isso.   
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
C1: Aqui o trabalho de equipa não pode haver essa rotatividade, porque as pessoas estão 
afectas a cada função, e o trabalho de equipa aqui pode funcionar melhor se houver uma 
comunicação melhor. Acho que a parte mais importante é mesmo a comunicação melhor. Mais 
expressiva.  
  
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
C1: Este trabalho não se pode fazer sem ser em equipa. Enquanto que se for dar aulas, 
posso-me fechar na minha sala, dou as minhas aulinhas, «ah está bem, é um plano 
pedagógico, mas eu não quero participar». Aqui não podes. Aqui tu não podes fazer. O 
contexto deste trabalho não é possível se as pessoas não trabalharem em equipa. Podem é 
trabalhar melhor ou pior em equipa. Por exemplo, tens a F3 e a F4 que trabalham ali uma com 
a outra, as duas formadoras. Trabalham ali de forma muito fluida e dinâmica, e aquilo corre e 
as três áreas de competência estão ali e elas lá se vão organizando, não sei muito bem como, 
mas vão fazendo, e isso é o que me interessa.  
. 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
C1: Quando eu era profissional e nós dizíamos que as reuniões de equipa não servem para 
nada e não sei quê, e eu trabalhava maioritariamente no Estoril e vinha às reuniões de equipa 
às quarta-feira e considerava as reuniões de equipa um dia de folga. É um dia em que não faço 
a minha actividade. Eu esforço-me para que as minhas reuniões de equipa sejam, até porque 
preciso, há coisas que há para tratar, que sejam para resolver aquilo que há para resolver, e 
decidir aquilo que há para decidir. O que me lixa mesmo, é que depois que aquilo que é 
decidido em conjunto não seja posto em pratica.  
 
OR: E porque é que acha que não é posto em prática?  
C1: Não sei. Eu podia dizer que não se pode fazer porque não foi decidido em conjunto. Mas 
não é verdade, porque há imensas decisões que são decididas em conjunto. Alem daquelas 
que são meramente processuais e obrigatórias. Coisas que são decididas em conjunto e 
depois não se faz. Provavelmente porque as pessoas não sentem pertinência, tem os seus 
métodos de trabalho também já muito enraizados e também já não sentem que há necessidade 
de mudar. Mas acho é que devem dizer em reunião de equipa, isso é que me faz alguma 
confusão. Digam, que não acham interessante fazer isto ou aquilo. Quando foi aquela cena 
com a F5, porque toda a gente reagiu muito mal, porque a F5 pensou que eu é que lhe estava 
a roubar as coisas e disse. E acho que aquele sítio é que é o sítio para se fazer isso. Não é 
conversar individualmente. Essa é uma grande diferença entre mim e as pessoas da equipa. É 
que eu sou estupidamente frontal e não acho que são com conversinhas paralelas que resolvo 
as questões de grupo. Claro, se tenho um assunto absolutamente pontual com alguma pessoa 
da equipa, falo com ela e não partilho, e não percebo porque é que as pessoas não levam 
estes assuntos para dentro das reuniões. Ao nível da relação acho que iria melhorar.   
 
OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
C1: Eu lido com o conflito um bocado à bruta. A pessoa com quem tenho mais conflitos é com 
a F5, e lido um bocado à bruta. Alguns aspectos do conflito. Há um aspecto com o qual eu lido 
definitivamente à bruta, que é com a falta de honestidade ou com a falta de frontalidade. Já tive 
conversas individuais com toda a gente, e disse «eu sei que sou bruta, mas se tiverem alguma 
coisa para me dizer por favor digam-me, não vou bater a ninguém». Detesto que as pessoas 
digam aos outros e não digam ao próprio. Detesto isso.  
 Como é que eu lidei com o conflito com a F5? Por acaso nem me parece que tenha 
lidado mal, ate porque a F5 é um bom ser-humano de base, e acabo por não sentir maldade 
nenhuma dela, mas apenas desadequação. Mas podia ser dramático. Aquela cena da equipa 



não é muito provável que um coordenador se esqueça e releve completamente o facto de que 
uma das pessoas com quem trabalha achar que é ele próprio que está a prejudicar e a roubar 
e a esconder documentos. Esta situação da Sofia foi uma situação que fiquei completamente 
abismada. Mas acho que se resolveu muito bem. Foi aquela reunião que foi dramática…As 
pessoas nas reuniões até podiam dizer que não querem reuniões semanais. Todas as reuniões 
digo se querem falar sobre alguma coisa. Ninguém diz nada. Com esse conflito até acho que 
as coisas se resolveram bem, lidei como fui capaz, não estou a dizer que lidei bem. Por acaso 
uma outra vez, também com a F5, lidei bem, talvez porque tive mais tempo para pensar. Aí fui 
impulsiva, mas a posteriori, não considero que tenha sido negativo essa impulsividade, porque 
na sequência dessa reunião, as coisas depois ate correram melhor com ela. Agora, porque é 
que eu não tenho também relações de conflito também muito graves? Pelo menos eu não 
sinto. Porque as pessoas desta equipa são genuinamente boas pessoas, e portanto não sinto 
situações de conflito.   
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
C1: Agora estou numa fase que acho pouco. Acho que já se está esgotar. Acho que foi isso 
que me levou a investir no Doutoramento, porque acho que…Penso que seria mais 
enriquecedor para mim se tivesse a trabalhar numa situação de equipa mais horizontal. Estou a 
pensar na questão da investigação. O que eu gostava de fazer honestamente era estar a 
trabalhar numa equipa em que definitivamente todos juntos, lutássemos por um objectivo que é 
importante para todos. Este objectivo aqui, não é importante para ninguém no ponto de vista 
pessoal. Profissionalmente temos um conjunto de metas. Elas são importantes para mim, são 
uma referência e são importantes para eles também, porque é uma referência que eu passo. 
Mas daí a fazermos disto a causa da nossa vida, é uma grande diferença. Gosto de estar mais 
perto da causa da nossa vida. O amor à camisola é muito relativo. Gostava de trabalhar numa 
equipa horizontal, com pessoas que tivessem uma dinâmica de trabalho mais exigente do que 
a minha, e com as quais pudesse também aprender bastante, porque eu aqui também não 
tenho grandes oportunidades. Para já porque não estou muito relacionada com o trabalho 
deles. Não tenho muitas oportunidades de aprendizagem. Também se calhar porque 
relativamente a alguns deles, eu própria também tenho mais experiência do que eles. Eu 
gostava de estar numa situação com gente mais velha ou mais madura. Gostava de estar 
numa situação mais desafiante, mas não será por aqui.    
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
C1: Acho que seria interessante colocarmo-nos numa situação experiencial de reflectirmos 
sobre a nossa própria historia. Por isso é que demorei muito a falar nessa parte. (risos). É que 
eu penso muito na minha própria historia. Acho que podia ser interessante para nós enquanto 
pessoas, equipa e profissionais. Enquanto pessoas, porque o trabalho reflexivo é sempre 
enriquecedor. Enquanto equipa porque isso nos aproximaria, porque iríamos criar algumas 
situações de maior fragilidade, de maior abertura. Acho que as pessoas são honestas, mas 
acabam por ser muito fechadas, muito expansivas, mas depois não são expressivas naquilo 
que é importante para a equipa. São expressivas nalgumas coisas, mas depois não são 
expressivas no dizer eu não gosto, eu gosto, queria que fosse assim. Não são reivindicativas e 
acho que isso seria importante. Do ponto vista profissional também acho que seria 
enriquecedor porque também seriamos colocados em situações muito semelhantes àquelas 
em que colocamos os nossos adultos. Provavelmente teríamos outros comportamentos e 
atitudes face a eles. 
 Tive a ver as formações e categorizei as formações do catálogo da PROALV em útil e 
divertido. (risos). Haviam umas que eram divertidas, o team building, liderança, effectiv leader. 
Depois havia uma na Roménia que incluía as suas actividades. Havia umas que considerei 
divertidas porque eram muito interactivas porque iriam mexer com a tua própria pessoa. E 



outras que considerei útil, na perspectiva do meu percurso de vida, úteis ao nível do 
Doutoramento, do ponto vista científico.  
 A comunicação é muito importante. Acho uma coisa dificílima. Já me aconteceu estar a 
falar com uma pessoa aqui à minha frente que fiquei a pensar que tu nunca me ouviste dizer 
isto, isto e isto. Não, nunca te ouvi dizer. Cheguei a duvidar de mim própria, se disse ou não. 
Confesso que embora eu goste das reuniões de equipa, às vezes apetece-me mandar tudo 
para o galheiro. Agora não deveria ter disto isto. (risos).  
 
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
C1: Não, não. Boa sorte a passar a entrevista, vais ter muito para passar (risos). 
 
OR: Muito obrigada pela colaboração. 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA A1 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
A1: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
A1: A minha visão é que os objectivos da ANQ não têm nada a ver com os objectivos do 
Turismo de Portugal. Acho que são duas coisas completamente diferentes. A ANQ quer formar 
adultos, quer qualificar adultos e quer certificar adultos, e com isto talvez subir um pouco as 
médias. O Turismo de Portugal quer certificar o sector, que é um sector onde existe uma 
baixíssima qualificação escolar, e querem qualificar o sector. Se calhar não tanto da melhor 
maneira, dão demasiada importância às metas, não dão tanta importância à formação.  
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
A1: Somos demasiado exigentes, damos valor à qualidade. E a finalidade é mesmo dar 
primazia à qualidade. Mesmo naquele momento em que eu acolho o candidato para o pré-
encaminhar tento sempre dar a melhor opção ao candidato. Se eu vejo que o candidato pode 
fazer uma coisa melhor que aquilo que… que há uma saída directa eu digo sempre ao 
candidato para fazer a parte melhor. Eu posso ter um candidato que quer fazer um curso de 
cozinha e vem aqui e tem o 10º ano. Eu posso mandá-lo para a pontinha para fazer um EFA de 
cozinha. Mas eu sei que aquela cozinha que o candidato quer fazer e que a Pontinha dá não é 
compatível. E eu aconselho a fazer aqui o processo e depois candidata-se a um CET [Curso de 
Educação Tecnológica] aqui na escola, é o melhor, e saí muito mais bem preparada e com uma 
categoria profissional diferente.  
 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades?  
A1: Não existe muito essa autonomia, porque estamos sempre a ser pressionados pelos 
números, nesse sentido acho que não há autonomia nenhuma, porque estando sempre com 
aquela coisa dos números na mente, e nós queremos fazer as coisas bem e com qualidade, 
mas não existe muito essa autonomia. Há uma grande pressão e pode prejudicar o processo. 

Mas aqui neste CNO nós não passamos grande cartuxo aos números, vamos sempre 
tentado conciliar. Se déssemos a devida importância às metas se calhar estávamos como aos 
outros, é fácil ligar só às metas… não olhar para os portfolios, é fácil passar por cima de 
situações. Mas nós não agimos dessa maneira. 
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
A1: Os candidatos chegarem aqui, definirem aquilo que aprenderam ao longo da vida, porque 
há muitos que não sabem aquilo que aprenderam ao longo da vida e saem daqui com a 
consciência de que aprenderam muito na vida. O próprio processo de constatar que aprendeu 
muito já é aprendizagem e quando se aprendem coisas cá dentro concretas, acho que ainda é 
mais importante para as pessoas também. 
 



 
B. Percurso académico e profissional 

  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
A1: Completo. Tirei o décimo segundo ano normal. Interrompi os estudos no ano 94/95 quando 
estava no décimo primeiro ano… Chumbei por faltas e só retomei em 99. Entretanto, rompi 
novamente durante alguns anos. Completei em 2005/2006. Neste ano concorri à universidade 
pelo ensino recorrente, unidades capitalizadas. Era o último em que existia aquele sistema 
naquela escola. Conclui uma disciplina porque não davam equivalência a biologia, que fiz de dia 
no décimo primeiro ano mas, nesse ano, deram equivalência e pude fazer a biologia e geologia 
do décimo primeiro ano nocturno. Na altura era Área de Saúde. Há muitos anos. E depois 
ingressei no ensino superior. Candidatei-me em Abril, logo a seguir. Fiz à pressa as unidades 
dessa disciplina para me poder candidatar em Abril porque as candidaturas eram em Abril para 
fazer as provas. Era o acesso específico da universidade que tinham acessos específicos de 
Português e História. A minha licenciatura é Ciências Sociais. Saltei da Área de Saúde para as 
Ciências Sócias (risos). Neste momento faltam-me duas cadeiras para terminar - teorias sociais 
e correntes contemporâneas e tradições clássicas. Já devia ter acabado no ano passado senão 
fosse aquele problema do processo de Bolonha. 
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? Quer a 
escolha da licenciatura quer a escolha da variante? 
A1: Eu voltei a estudar porque queria ter o décimo segundo ano completo. Depois eu começo a 
olhar para a minha vida, começo a ver-me com um filho nos braços, casado com 28 anos e … o 
que é que eu quero para a vida?! Vou andar sempre a subir escadas e a contar águas? Vou 
andar sempre a distribuir cartas e expediente? Não. Eu sou mais inteligente que isso e por mais 
que eu possa saber de algum assunto não tenho nenhum “canudo” que diga que o sei. E, 
depois, em conversas com outros colegas de outra câmara andei a investigar e até pensei em 
candidatar-me ao Instituto de Ciências Sociais e pensei fazer Ciências Politica mas não era 
compatível com trabalhar e com um filho pequeno que, na altura, tinha meses e fui para a 
Universidade Aberta mesmo por não ter aulas, estudar ao meu ritmo e era mais económico, 
também. No fundo, a alteração ou deixar as Ciências de lado prende-se mais com o facto de a 
sociedade de hoje precisar muito mais de ter uma consciência social…somos mais que meros 
números…a vida é mais que fórmulas, é mais que construção de sistemas para facilitar a vida; a 
vida hoje tem uma grande carência de laços sociais, de solidariedade social, de instituições e foi 
esse aspecto que me levou a enveredar pelas ciências sociais… posso ser um romântico e 
ainda acreditar na sociologia e na ciência politica. 
 
OR: E não se arrependes de ter escolhido Ciências Sociais? 
A1: Não! Arrependo-me talvez da especialidade de Gestão de Património e Organizações 
Culturais. É um ramo da licenciatura. Mas a primeira opção para a universidade era História, 
mas em conversa com as responsáveis lá na câmara percebi que havia muitos historiadores e 
que as pessoas que estavam à frente do património era malta de História e Antropologia. Depois 
pensei em Ciência Politica e Administrativa que gosto muito e vou aproveitar mas não me dá 
saídas nenhumas e fui para as Ciências Socais e estou a adorar e a aprender muito, tenho 
aquela sensação que vou estudar mais depois da licenciatura. 
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
A1: Isso é muita coisa. Eu comecei a trabalhar com catorze anos a ajudar o meu primo na 
calçada - eu era servente de calceteiro, partia alguma pedra (isto em períodos de férias 
escolares). Depois tive um período a trabalhar na cortiça. Depois da cortiça ainda trabalhei um 
mês ou dois numa carpintaria, de seguida fui trabalhar para os alumínios como ajudante de 
serralheiro. Aí estive cerca de oito meses porque, entretanto tive um acidente e tive que deixar 
de trabalhar uns tempos, e o indivíduo despediu-me. Depois da serralharia tive um período sem 
trabalhar, foi um período assim um bocado conturbado da vida. Depois fui para os CTT como 
carteio, isto em 98. Fui para os correios da moita, com contrato de seis meses que acabou em 
Agosto mas, entretanto renovaram-me mais 2 meses para outra estação que era a da Quinta da 
Lomba. Entretanto em Janeiro de 99 entro para a câmara com um contrato de um ano, depois 
foi renovado, tive dois anos. Como operador de estações elevatórias que foi, no fundo, a 



profissão mais nojenta que tive até hoje – fui para os esgotos… estive pouco tempo, estive um 
mês ou dois.   

Depois passei para as águas, fui para as estações das águas, já era limpinho. Muito 
monótono, muito solitário, porque fazíamos turnos sozinhos durante a noite, e foi aí que retomei 
os estudos até completar o 12º ano, sem aquela disciplina que entretanto fiz em 2005/2006, 
tinha tempo de sobra. Estava ali sozinho. O meu trabalho era controlar os níveis de água nos 
depósitos elevados. Esta estação controlava metade do concelho, controlava a freguesia de 
Vale Amoreira, Baixa da Banheira e Alhos Vedros, cada uma com o seu depósito elevado e nós 
controlávamos o nível, com bóias. Hoje já é informatizado, quando eu me vim embora já 
estavam a começar a implementar a telegestão. Estive aqui dois anos.  

Entretanto abriu um concurso para passarmos para os quadros mas ninguém me disse 
nada, se calhar ainda bem…. Estive dois meses parado, depois de ter acabado o segundo 
contrato. Abriu um concurso para leitor de consumos também na câmara e entrei. Entretanto 
casei em 2003 quando ainda estava como leitor de consumos; a minha mãe enviou-me para um 
médico porque tinha uns altos nas pernas e aquilo foi tirado, tirou-me os nódulos que tinha. 
Depois em 2004 veio-se a descobrir que era um linfoma e fui para o IPO, fiz radioterapia que 
acabou em 29 de Dezembro de 2004. Desde que me tiraram os nódulos até Janeiro de 2004 
estive a trabalhar. A minha mulher ficou grávida em 2004, fui para uma dermatologista que 
pediu outra análise aos nódulos e aí é que deu linfoma e proibiu-me de trabalhar. 
 

OR: E pôs baixa? 
A1: Não pus porque aí foram meus amigos e puseram-me a fazer outro tipo de serviço. 
Entretanto tive uma passagem pelo atendimento ao público nas águas que foi um bocado 
traumatizante para mim… depois ainda fui para a fiscalização que ainda foi mais traumatizante, 
era pessoas muito complicadas – era fiscal das águas, ou seja, anda a fiscalizar quem é que 
tem ligações directas, quem é que tem os contadores, essas coisas assim. Eu andava, o fiscal 
não… Depois pedi para sair dali e foi aí que pelos vistos ficaram muito chateados comigo. Voltei 
para as águas e começar a fazer novamente leituras.  

Em Setembro de 2005 é que retomei a fazer a tal disciplina e saí da fiscalização e fui 
para as águas fazer as leituras outra vez. Em Março não estava aguentar porque a radioterapia 
deu-me cabo dos ossos e as dores eram muitas, e o esforço era muito – subir vinte prédios, 
terceiro andar, todas as manhas. Depois tiraram-me dali e fui para o expediente, foi a gota de 
água, e onde comecei à procura de uma coisa que me fez vir cá parar. Tive três anos. 
 

OR: O que tem a dizer sobre o seu percurso profissional? 
A1: Não gostei lá muito… Gostei muito de trabalhar nas águas, nas estações. Depois gostei 
também de trabalhar nas leituras das águas porque andamos sozinhos, sem ninguém atrás de 
nós. Éramos três colegas, estacionávamos a carrinha e íamos para os nossos giros, e depois 
encontrávamo-nos novamente, e havia ali uma amizade também entre nós os três. Falava com 
as pessoas… A partir da altura em que fiquei doente é que se tornou mais complicado e ficou 
ainda mais complicado quando fui para a universidade porque havia muita gente com medo… 
porque ali num raio de 30 pessoas a única pessoa que era licenciada era a coordenadora, e 
havia muito medo. Chegaram a dizer aos meus dois colegas das leituras que eu iria tirar o curso 
à conta deles. Por exemplo, o meu chefe, no expediente, tinha mais medo porque não era 
licenciado, tinha em vias uma pessoa que estava ali com ele que iria ser licenciada.  

Depois vim para aqui, estou felicíssimo, tenho aprendido muito, a minha Coordenadora 
trato-a carinhosamente como a minha mentora, e tenho aprendido muito com ela e estou muito 
feliz, e valeu a pena. Por acaso foi engraçado… lá as pessoas do expediente não sabiam que 
eu tinha concorrido para aqui, sabiam que eu enviava currículos, mas não sabiam se eu ia ou 
não a entrevistas, nunca disse. Andava eu na volta do expediente quando me telefonaram 
«Olhe foi escolhido era só para saber se podemos enviar o fax a pedir ao Senhor Presidente a 
autorização», e claro que eu disse que sim. Quando cheguei ao expediente já tinham enviado o 
fax e o meu chefe perguntou-me «Hás-de dizer-me o que é isto que está aqui?», e eu respondi 
que era um pedido para eu ir para o Turismo de Portugal, e ele disse logo «não sei se vais», e 
eu disse «isso é o que vamos ver». Eles não são obrigados a deixar-me ir, o Presidente é que 
decide, mas como eles também me queriam ver pelas costas… Por acaso eu dava-me bem com 
o presidente, ele estava de férias e fui logo falar com o vice-presidente, disse que tinha muita 
pena que eu me fosse embora… Ainda pensei que quisessem negociar alguma coisa comigo, 



continuamos amigos, mas fui-me embora. Acho que morria se voltasse para lá. E sempre disse 
quando me vim embora que se voltasse para lá era para ser chefe. 
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
A1: Eu gostava muito de ser director de uma infra-estrutura cultural, tenho este sonho. Mas 
neste momento estou num impasse – ou abre concurso e fico aqui na escola ou não abre e não 
fico. Portanto a minha perspectiva profissional neste momento é ficar aqui na escola como 
administrativo ainda. Não quer dizer que depois não procure outra oportunidade, assim que 
acabar o curso. 
 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Técnico Administrativo (processo RVCC)? 
A1: Uma das características pelas quais fui escolhido foi mesmo pela componente humana. 
Como eu te disse há pouco, nas leituras contactava com muita gente e mesmo quando fui 
carteiro e acho que as pessoas têm uma grande necessidade de ser ajudadas. Não é uma 
questão de as pessoas terem preguiça – isso é uma generalização. As pessoas querem ser 
ajudadas, há muitas pessoas que querem ser ajudadas, principalmente as mais velhas. No 
plano que nos diz mais respeito, os emigrantes que querem muito ser ajudados e precisam. E 
acho que a componente humana neste processo é muito importante – encaminhar as pessoas; 
aparecem pessoas que não sabem o que devem fazer para a vida; aparecem pessoas que se 
nota perfeitamente que querem ser ajudadas.  

Posso não ter muito tempo…e às vezes perco muito tempo com isso mas se me 
aparece uma pessoas que eu vejo que não sabe o que há-de fazer, não tem ninguém que sabe 
ou que lhe responda a dizer o que há-de fazer… eu naquilo que consigo ajudo. Posso perder ali 
meia hora, uma hora de volta das coisas mas ajudo. Inclusive eu dou muito este exemplo: 
apareceu uma senhora emigrante nas Olaias [antigas instalações] que queria fazer a prova de 
Português para poder ter a Nacionalidade Portuguesa e eu naquilo que podia ajudar…pedi à 
Coordenadora se me podia ajudar; telefonei a uma amiga que trabalha com emigrantes para 
saber o que podia fazer e inscrevi a senhora na prova, a senhora foi fazer a prova e telefonou-
me há pouco tempo a dizer que tinha chumbado e que ia tentar outra vez. Eu fiquei contente, 
para já porque tive um feed-back, ajudei a pessoa na altura, que se foi embora radiante, e 
depois tive o feed-back, não foi o melhor mas tive, e no geral ajudar as pessoas e encaminha-
las. 
 
OR: E quais as competências necessárias? 
A1: A parte humana e a parte técnica que é a informática, saber mexer nas coisas – no Word, 
no Excel que, por exemplo, no Excel não sabia trabalhar muito bem e tenho aprendido e o que 
não me podem ensinar aprendo sozinho porque também foi muito assim que aprendi ao longo 
da minha vida; ter alguma organização, também; a responsabilidade; a autonomia, que ainda 
não tenho muita mas que conto sempre com a coordenadora Rita nesse aspecto… Mas há uma 
coisa que é muito importante que é a metodologia que é utilizada por nós – eu toda a minha vida 
trabalhei sem metodologia, aliás era uma metodologia rotineira, era sempre o mesmo e aqui 
não. Aqui há diferenças e tem que ser implementada uma metodologia interna que é isso que eu 
ainda estou a trabalhar para fazer – já tenho um caderno para apontar as coisas mas são coisas 
que com o tempo, também, se vão adquirindo. Depois tens a responsabilidade do teu trabalho 
que é teu e daquele que “sai” para os outros, para os técnicos e formadores, principalmente, e 
para o próprio adulto. 
 
OR: Como aprendeu a ser Técnico Administrativo (no processo RVC)? 
A1: Foi essencialmente com a minha coordenadora… Não tive formação propriamente dita não. 
No fundo, foi mesmo a Coordenadora que me ensinou a ser técnico. Agora já não tanto porque 
fui adquirindo competências nesse aspecto. 

E claro, também me soube mexer e procurar informações. No que toca ao processo 
RVCC, em si, também tenho aprendido muito pelo que vejo, assimilo e pelo que vou 
perguntando à Coordenadora, porque tenho que saber as coisas para falar com as pessoas. No 
meu primeiro dia de trabalho a Rita apresentou-me as pessoas e, no segundo, fui assistir a 
sessões de júri e nunca pensei o que era realmente isto. Sempre fui um céptico em relação a 



este processo até conhecer. Mas não acredito que todos os CNO sejam assim, com pessoas 
deste calibre e com exigências como nós aqui temos. Não deve haver muitos como o nosso 
porque no momento em que me telefonam pessoas a perguntar quanto tempo é que demoram a 
fazer o décimo segundo ano e eu digo «oito meses a um ano ou mais» e respondem-me que 
noutros sítios demora quatro meses. 
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
A1: O meu trabalho consiste em acolher as pessoas; inscrever as pessoas – se a pessoa não 
se quiser inscrever eu tento que ela se inscreva, ou se não for por ai tento esclarecer dúvidas 
que trouxeram; inserir inscrições no SIGO; colocar a ficha na lista de espera; convocar as 
pessoas que estão em lista de espera para as sessões de acolhimento; gerir todo este processo 
de acolhimento que, entretanto passa para os Profissionais até à sessão de júri e aí entro eu 
novamente nesse trabalho a preparar pastas, preparar salas, inserir essa sessão ou a sessão 
de validação no SIGO e pedir o pedido de certificação e a sessão de júri, imprimir toda a 
documentação e termos de certificação, pedido de certificação, certificar qualificações… se a 
pessoa quiser o diploma. Entretanto, nesse período de tempo, vou atendendo as pessoas, vou 
inserindo inscrições, vou arquivando coisas, vou suspendendo outras. Tenho, também, a 
certificação profissional - as PAPS e os RVCC PRO. No fundo é um trabalho que nunca tem fim, 
tem dias em que está mais desafogado, mas também tem outros em que é um caos total, para 
toda a gente. Para além disso, apoio os técnicos. Não é só isso, tenho a função de actualizar o 
portal das escolas, pois a escola também me pede coisas.  
   
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas?  
A1: Não organizo, simplesmente não organizo! Tenho o meu livrinho e tenho uma lista de 
coisas para fazer e vou tentando fazê-las mas não consigo fazer aquela lista de coisas todas de 
seguida porque aparece sempre uma coisa, uma pessoa a perguntar porque é que ainda não foi 
chamada, a tirar dúvidas… mas depois também há outras coisas, naquela listinha tenho umas e 
às vezes a Coordenadora lembra-se de outras coisas, os Profissionais doutra e por ai fora… 

Portanto eu por mais que queira ter uma metodologia não consigo, há sempre outras 
actividades periféricas à minha listinha. 

Tenho o meu livrinho e vou apontando as coisas que tenho de fazer, não tenho uma 
agenda porque eu não posso marcar as coisas para determinado dia ou hora, como podes ver. 
Não posso, chega de manhã – eu tenho estas tarefas para hoje, ou se eventualmente tenho 
alguma coisa agendada. 
 
OR: Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
A1: Não! Ao princípio baralhava-me muito… nos meus primeiros dias de trabalho sentia-me 
aterrorizado, em pânico e a sentir um caos porque a informação foi muita, nos primeiros dias a 
informação era muita e eu não estava a conseguir encarregar aquilo… também é natural não é? 

E eu tinha a sensação que não fazia nada mesmo mas no fundo fazia, porque eu 
chegava ao fim do dia ou no dia a seguir e via o que tinha deixado para trás, e isto estava um 
caos. Durante seis meses eles não tiveram ninguém e isto estava um caos total… eram fichas 
de inscrição perdidas por todo o lado, fichas de inscrição para introduzir, para suspender, para 
arrumar… estava tudo um caos, agora já está melhor e com as orientações que a Coordenadora 
me deu isto foi formando uma harmonia que temos hoje. 
 
OR: O que tem a dizer então do apoio da Coordenadora? 
A1: Ajudou! Eu quando vi para cá não sabia para o que vinha… vinha a contar com o pior, 
como vinha a contar com o melhor. E saiu-me o melhor. Uma coordenadora que tem sempre a 
porta aberta e esta sempre disposta a ajudar-nos, no fundo foi o que ela fez e faz, ajuda muito 
na integração duma pessoa… acho que nunca ninguém me leu tão bem como a Coordenadora 
o fez… ainda há pouco fui falar com ela acerca das formações da PROALV «estou cheio de 
medo se calhar não me vou candidatar, tenho medo de não ter dinheiro para o avião», e ela 
disse «tu estás é cheio de medo de ir» … e eu disse que estava um bocadinho e ter medo de 
chegar a altura e não ter dinheiro para o avião! E ela disse logo que me emprestava até receber 
a bolsa. Cá está, todo aquele conhecimento que eu adquiri, e que no fundo não tinha 
necessidade de saber – se calhar todos os outros técnicos administrativos dos CNO sabem 
tanto como eu sei… os Profissionais sentem-se à vontade de estarem atrasados e se não 



puderem vir uma manhã, confiarem em mim de modo a eu puder colocar os candidatos a 
trabalharem, ou a indicar a melhor solução no momento para as pessoas. E isto faz-me sentir 
muito bem, faz-me sentir quase um Dr. (risos). 

Uma colega lá na câmara disse, quando eu me ia embora, que eu fazia muito bem, não 
te acames. Mas o que realmente despoletou a vontade de sair de lá foi uma conversa com o 
tesoureiro, eu perguntei há quanto tempo ele estava ali na tesouraria e na câmara, e ele 
respondeu-me que estava lá há vinte anos… e naquele momento em que ele respondeu isso 
bateu-me algo na cabeça em que pensei «não quero estar aqui vinte anos, eu já estou aqui há 
dez anos, e eu não me consigo ver num sitio mais dez anos”. Isto não quer dizer que não esteja, 
eu tive dez anos na câmara… o acamanso não é compatível com a minha pessoa e gosto muito 
de aprender… e estagnar? Toda a gente dizia «epá vais para Lisboa e aqui estás tão perto de 
casa, os transportes”. 
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
A1: Ás vezes há dificuldade de comunicação. Por exemplo, o Candidato chega, inscrevo-o, 
arquivo-o, faço o acolhimento… pronto este bocado não tem nada que saber. Mas há 
dificuldades quando chega uma transferência de um candidato que já está em processo, e eu 
tenho de entregar a alguém – (e por acaso é uma situação que eu gostava de esclarecer com a 
Coordenadora para saber até que ponto é que tenho autoridade para), e o candidato precisa de 
ser acompanhado individualmente, ou pelo menos fazer uma entrevista, e nós temos três 
Profissionais e a quem é que eu dou? … e vou falar com eles – até ai tenho alguma autoridade, 
entre aspas – e pergunto aos Profissionais quem é que quer ficar com este candidato. E uns 
dizem, «ah, já tenho muitos, ai não tenho muitos». E eu pergunto-me «como é que é?», eu 
penso que o candidato não deverá ficar ali à espera, o candidato transferiu-se e temos de lhe 
dizer qualquer coisa, e não sou eu que vou dizer porque não sei o que vou dizer, e não vou 
dizer que recusaram a transferência porque a pessoa quer é começar, ou recomeçar. Quanto 
aparece um candidato que não está em processo, não pediu transferência, encaminho-o para a 
TDE, e com ela as coisas funcionam bem, comunicamos bem.  

É mais complicado com os Profissionais, porque é com eles que os candidatos 
contactam mais. Por exemplo, às vezes telefona-me um candidato imensas vezes na semana 
para falar com um dos Profissionais, e eu transmito o recado, mas às vezes esse recado acaba 
por ser esquecido. Há dificuldades de eles aceitarem algumas coisas porque estão cheios de 
trabalho. Quando transmito um recado de um candidato aos Profissionais, e depois esse 
candidato não tem feedback, eu é que fico mal, eu é que falei com o candidato. Por exemplo, as 
suspensões, quando me dizem que este candidato é para suspender, e eu tenho de saber 
porquê, porque tenho de escrever no SIGO porquê, e eles não percebem. Quando chega os 
júris e eu lhes peço as fichas também é por uma razão, não é só para eu ter as fichas dentro 
das pastas de júri, quero corrigir naturalidades, porque depois de fechares o processo não 
podes corrigir nada, e é também para as fichas irem para as pastas de júri para depois arquivar. 
Se não me derem, adia-se e ficam ali umas fichas que não são arquivadas, mas se derem logo 
é mais rápido e eficaz. Ou seja, dá-me mais trabalho trabalhar com os Profissionais do que com 
o resto da equipa, com os formadores é só a gestão das grelhas, só no secundário, têm de me 
enviar as grelhas que é para eu começar a fechar processos, e agora isto está a correr melhor.  
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
A1: É a gestão do tempo. Eu digo isto muitas vezes à Coordenadora «parece que não tenho 
tempo para nada», mas o ambiente não é o indicado para produzir em massa. Nas Olaias 
estava sozinho, estava à entrada do gabinete da Coordenadora e aqui não. Aqui chamam-me, 
metem-se comigo… claro que é de salutar brincarmos um pouco, mas vejo que o tempo não é 
muito. Aqui também recebo mais chamadas telefónicas, aqui sou mais solicitado para mais 
coisas. Lá está o grande obstáculo é esse. 
 
OR: Como supera essa dificuldade? 
A1: Tenho que superar! Eu não gosto de deixar coisas para o dia a seguir. Na lista posso deixar 
mas se estiver a trabalhar nela não gosto de deixar para o dia a seguir. Uma dificuldade mesmo 
que eu tenho é de gestão de tempo, de organização de tempo, porque depois não é só isso… tu 
tens a listinha, está a correr tudo bem, e a Coordenadora diz que precisa de uma coisa para 
amanhã, ou preciso disto para ontem.  



É impossível gerir algum tipo de situação aqui, com tempo, é impossível, porque estás sempre a 
ser interrompido. É que isto é um centro com doze pessoas que são imprevisíveis e que têm a 
sua gestão do tempo que pode ser diferente da tua, que pode alterar a tua. É complicado. 
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
A1: Sim tenho tenho! Às vezes tenho é um medo de a tomar, tenho um medo enorme de errar e 
desiludir. E quando é assim vou sempre perguntar, naquilo que sei tomo decisões, agora 
naquilo que tenho duvidas, não as tomo logo. E sinto-me bem com essa autonomia que me é 
passada, porque se eu tenho autonomia para decidir é porque têm confiança naquilo que eu 
faço.  
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
A1: É mesmo a primeira função de todas que é acolher o candidato e ajudá-lo. No fundo quase 
fazer trabalho de técnico de encaminhamento (TDE), no fundo sou um mini técnico de 
encaminhamento. 
 
OR: Porquê? 
A1: Porque estou a aplicar o que aprendi, e estou a explicar o processo e a ajudar o candidato. 
Ou mesmo quando os Profissionais me ligam e dizem que estão atrasados e pedem para eu 
ajudar o candidato, e isso faz-me sentir um pouco inchado (risos), não sou mas naquele 
momento sou um Profissional RVC, e os candidatos também se dirigem a mim a pedir ajuda, 
algumas, quando estão ocupados. Eu sou parte da equipa, mas no fundo faz-me sentir mais 
dentro da equipa. 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
A1: Os contactos telefónicos. Ninguém gosta de fazer isso. A coordenadora diz que eu tenho 
imenso jeito para fazer isso, mas não gosto. Porque é um bocado inglório quando tens cem 
pessoas para contactar e atendem trinta pessoas. E é desse aspecto que não gosto, porque 
gosto do contacto com as pessoas. Mas ligar dezenas de vezes e não atenderam o telefone 
detesto. 
 
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
A1: Existem particularidades, nós todos somos diferentes, mas no geral acho que é excelente, 
acho que é mesmo excelente, tirando as particularidades que cada um tem. E como eu disse à 
pouco, é muito difícil encontrar um Centro como o nosso e uma equipa como a nossa. Eu posso 
dizer que me dou muito bem com certas pessoas, há certas pessoas que se dão bem comigo e 
têm as suas particularidades e que passado um ano praticamente (falta um mês para fazer um 
ano que estou cá), e que, de vez em quando, vão soltando coisas pessoais comigo. E acho que 
isso também é de salutar porque nós passamos mais tempo no local de trabalho e entre nós, do 
que em casa. Em casa estamos a dormir, aqui não… aqui contactamos durante sete horas ou 
oito, e às vezes até mais, com os colegas de trabalho, e acho que tem que haver uma relação… 
não de amizade pura, mas de amizade.  
 
OR: E a nível profissional, o que tem a dizer sobre a equipa com quem trabalha? 
A1: É uma boa equipa, sem dúvida. Independentemente de serem muito novos, sobretudo os 
profissionais, já têm alguma experiência. Considero a TDE uma pessoa inteligentíssima, uma 
pessoa excepcional e com muita experiencia, também, teria lugar em qualquer lado, se ela sair 
daqui acho que não vai ter problemas nenhuns em encontrar emprego. A Coordenadora 
também é uma pessoa excepcional, com um currículo brutal. Ao nível dos formadores a maior 
parte deles são novos, outros nem tenho muito contacto com eles. 
 



OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa e quais as áreas de 
melhoria? 
A1: É mesmo a amizade! O espírito de camaradagem que nós temos, é mesmo o ponto forte, 
porque é o que mais se evidencia. 
 
OR: E as área de melhoria? 
A1: A comunicação. Acho que há grandes falências na comunicação entre uns e outros. Na 
interacção, mesmo no trabalho, acho que há muitas falências em termos de comunicação. As 
pessoas não comunicam na melhor maneira. Porque às vezes as pessoas vêm maldispostas, é 
incontornável e, às vezes falam de uma maneira que não deve ser e comunicam umas com as 
outras de uma forma muito formal, e acho que não é necessário uma tal formalidade. 
 
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
A1: É trabalhar para todos e todos trabalharem uns para os outros.  
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
A1: Isso às vezes não acontece porque eu pessoalmente sinto que muita gente me pede 
favores e eu faço e quando peço algum favor nem sempre me fazem. E às vezes estou muito 
atrapalhado e peço um favor e às vezes não o fazem. E eu mesmo que esteja atrapalhado tento 
sempre fazer alguma coisa para colmatar esse aspecto. E isso é trabalho em equipa. 
Mas sim, aqui existe algum trabalho em equipa… Se bem que no trabalho entre eles é mais 
individual…o trabalho de equipa é mais virado para as metas e para essas coisas assim. 
 
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
A1: Por nós próprios, tentamos sempre trabalhar em equipa. Mas a Coordenadora também 
ajuda muito isso, tenta impingir isso, fazer assim uma força para que as pessoas interajam mais 
umas com as outras. 
 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
A1: São muito importantes, mais que não seja se não for para organizar o trabalho da semana 
a seguir, que se analise então o trabalho da semana que se passou. E se calhar isso também 
devia ser tido em conta também, vou propor isso à Coordenadora, pensar no que é que se 
passou na semana anterior, porque as reuniões de equipa são basicamente a preparação para 
a semana a seguir, e também é importante pensar um pouco nas coisas que aconteceram 
anteriormente. 
 
OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
A1: Houve uma situação complicada, muito complicada. Cada um tem as suas particularidades, 
e também não temos culpa de uns não se darem tão bem como outros, mas pessoas também 
têm que ter um bocadinho de discernimento e ver onde é que estão, com quem estão… Se eu 
me vim embora de um sítio onde me sentia um criado e chego a um sitio onde sou valorizado, 
não me quero sentir um criado novamente, e com isso entrei em conflito com uma pessoa. Uma 
pessoa estava constantemente a fazer-me pedidos… e um dia, disse-lhe que não. E essa 
pessoa virou-me as costas quando eu estava a tentar dizer porque é que não, e ela virou-me as 
costas. E eu entretanto levantei a voz, porque sou um pouco bruto a lidar com os conflitos. 

Entretanto a coordenadora chamou-me ao gabinete e resolvi a questão com 
coordenadora, e ela falou com a pessoa em questão, e as coisas foram resolvidas. E outros 
colegas daqui dão-me muitas tarefas para eu fazer, e é nestas situações que eu gostava de 
saber até que níveis é que eu tenho a minha autoridade percebes? E é estas pequenas 
situações, que eu preciso de saber… É preciso uma maior articulação, e depois isto pode gerar 
conflito. Já foi conflito, por exemplo, alguns Profissionais têm tendência de deixar tudo para a 
última, e eu preciso de começar a fechar os processos… já aconteceu com a P2 e com a P3. 
Com a P3 foi mesmo esquecimento, ela pediu-me para eu não fechar o processo, e eu fechei… 
opa passou-me, esqueci-me completamente de ela me ter pedido aquilo. Estava a fechar todos 
e foi tudo de uma vez. Com a P2 foi mais complicado… para já porque tenho uma grande 
estima por ela, e ela também penso que tenha por mim, e ela pediu-me a mesma situação já 
noutro júri. E eu perguntei-lhe se podia fechar o processo, foi uma simples pergunta, e pronto 
chateou-se… ela também estava doente, e houve ali qualquer coisa, e ela estava no Estoril 



[Itinerância] e veio cá para fazer isso, e aquilo caiu-lhe muito mal. Ela teve dois dias sem me 
olhar nos olhos, quase sem me falar. Mas cá está, no fundo é uma situação que se eu não fizer 
a Coordenadora há-de constatar e depois somos os dois prejudicados. Eu tenho de fechar os 
processos, é da minha competência, e o deixar as coisas para a última… Agora vou-lhes pedir 
as fichas outra vez, eu sei que há uma série de fichas no Estoril, elas amanhã, uma delas há-de 
ir para o Estoril, é complicado, gerir estas situações é complicado. 
 
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
A1: Sim, claramente. Eu sinto que já cresci bastante desde que aqui estou. Eu neste momento 
não tenho a formação académica, mas se fizesse a formação acho que estaria apto para ser 
Profissional RVC, para ser Técnico de Encaminhamento [TDE], e isso faz sempre crescer uma 
pessoa. Vir de onde eu vim, onde não era minimamente valorizado, e chegar aqui e 
praticamente todas as semanas sou valorizado por aquilo que eu faço. É claro que também sou 
chamado à atenção, mas sou valorizado por aquilo que eu faço bem. É de levantar o ego a 
qualquer pessoa, eu gosto muito (risos).  
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
A1: Por exemplo comunicação e marketing; multimédia, já tem a nossa faceta na internet; E-
learning, também acho que seria interessante; relacionamento interpessoal; gestão de tempo.  
Para o meu trabalho enquanto técnico administrativo talvez uma formação em Excel, Power 
Point… nunca tive.  
 
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
A1: Não, obrigada por me entrevistares (risos), e um bom trabalho.  
 
OR: Obrigada pela tua colaboração. 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA T1 
 
 
 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
T1: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
T1: Ao nível da ANQ o objectivo é a qualificação. Ao nível do Turismo de Portugal o objectivo é 
a qualificação para o sector da hotelaria. Eu acho que os objectivos da ANQ, embora sejam 
muito numéricos, eu dá-me ideia, que relativamente ao nosso Centro, como eles valorizam 
muito a qualidade, e este Centro está muito bem considerado ao nível da qualidade, eu acho 
que depois as metas quantitativas acabam por passar um bocado para segundo plano para a 
ANQ. Penso eu… porque nunca fomos penalizados pelo facto de não atingirmos metas, antes 
pelo contrário, o nosso CNO é um CNO de referência. Ao nível do Turismo de Portugal eles têm 
já uma visão mais materialista, mais quantitativa e querem números. E como nós não atingimos 
os números, penso que não somos assim muito bem vistos pelo turismo (risos).  
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
T1: Eu acho que o nosso compromisso tem que ser sempre com a qualidade, mas claro que 
temos que tentar aliar, temos que nos tentar aproximar dos números. Mas nunca podemos 
perder de vista a qualidade, se conseguirmos ser suficientemente bons em termos qualitativos e 
aproximarmo-nos o mais possível das metas tudo bem, mas eu acho que o nosso principal 
objectivo tem de ser a qualidade. Agora não nos pudemos agarrar só à qualidade para certificar 
meia dúzia de pessoas, temos que nos tentar aproximar o mais possível das metas mas nunca 
perdermos de vista o nosso patamar de qualidade que é aquilo que nós pretendemos.  
 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades?  
T1: Ao nível do Turismo de Portugal não sei… eu penso que ao nível da ANQ nós estamos 
salvaguardados, porque eles têm-nos em muito boa consideração, por aquilo que eu vejo. Do 
Turismo de Portugal não sei, não sei muito bem. A informação que nós tínhamos era que 
éramos mal vistos (risos). Ao nível da Coordenação temos toda a autonomia, e tenta sempre 
fazer o equilíbrio entre a qualidade e a quantidade.  
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
T1: A missão de um Centro de Novas Oportunidades é dar resposta, ou seja, é ajudar as 
pessoas que se inscrevem aqui a aumentar a sua qualificação, quer seja ao nível da certificação 
escolar, quer seja ao nível da profissional. A grande missão é esta, é ajudar as pessoas a 
encontrarem um caminho, uma forma de aumentarem as suas qualificações, e principalmente 
as do sector hoteleiro, porque somos uma Escola de Hotelaria, temos que nos direccionar 
principalmente para este sector.  



 
 
B. Percurso académico e profissional 

  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
T1: Tirei a Licenciatura em Coimbra, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra. Fiz o estágio curricular, na altura a Licenciatura era de cinco anos, e 
o último ano correspondia ao ano do Estágio. Fiz o estágio num Hospital Pediátrico em Coimbra. 
Fazia avaliação psicológica e psicoterapia a crianças que recorriam ao serviço. Estava ligada às 
consultas de desenvolvimento, e então apareciam crianças com problemas muito diversificados. 
Problemas de comportamento, distúrbios emocionais, epilepsia, por exemplo. E o meu estágio 
consistiu nisso.  
 Durante o ano de estágio fiz um curso de Neuropsicologia clínica, porque na altura 
estava-se a equacionar a possibilidade de ficar a trabalhar com crianças que sofriam de 
epilepsia nesse hospital. Quis fazer o curso de especialização em Neuropsicologia para ter mais 
suporte teórico para fazer um trabalho com esse tipo de população. Fiz esse curso que tinha a 
duração de um ano. Isso foi no ano do estágio. O curso era aqui em Lisboa no ISPA. Era uma 
vez por semana ao sábado, e tinha duração de um ano. Depois, já mais tarde, fiz outro curso de 
especialização aqui também em Lisboa, na Universidade Lusófona em Psicanálise, mas esse foi 
mais curto. Teve a duração de dois meses, acho eu. E pronto foi isso. 
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? Quer a 
escolha da licenciatura quer a escolha da variante? 
T1: (risos) Já não me lembro muito bem. Na altura quando andava no 12º ano e era preciso 
escolher, andei muito indecisa, e não sabia exactamente o que é que queria. Ou seja, eu não 
tinha aquela aptidão ou me sentia vocacionada para seguir psicologia. Mas lembro-me que no 
12º ano, que foi quando comecei mais com estas inquietações sobre qual seria o curso a seguir, 
e como gosto muito de crianças, achava que ia gostar muito de trabalhar com crianças, e então 
pensei em tirar professora do 1º ciclo. Depois, lembro-me de ter partilhado isto com uma 
professora na altura, e ela disse-me que era um desperdício, porque eu tinha potencial para 
muito mais e isso era uma coisa demasiado simples, disse ela. E eu pensei, ‘ah então deixa-me 
ver para o que é que eu vou’. E como eu tinha tido psicologia durante o ensino secundário, e 
como tinha um bocado aquela inquietação de querer perceber mais o comportamento humano, 
sobre a mente humano, os motivos que estão na génese dos comportamentos e das atitudes de 
cada um… Acho que foi um bocado isso. Acho que foram inquietações muito internas, embora 
não me apercebesse muito bem, mas eu andava sempre à procura de descobrir qualquer coisa, 
que era neste caso querer perceber um pouco melhor o que era o ser-humano. Acho que foi um 
bocado por aí, apesar de na altura isto ser tudo muito inconsciente. Eu não tinha noção que era 
isto que queria. Era esta a minha motivação. Como eu tinha boas notas, a média era muito alta, 
concorri e acabei por entrar. Ou seja, uma conjugação feliz de factores. Gostei e não me 
arrependo.  
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
T1: Terminei o estágio e depois fiquei lá seis meses a trabalhar como voluntária, porque na 
altura pensou-se na possibilidade de se abrir um concurso para eu entrar, e depois realmente 
abriu-se o concurso, mas quem ficou lá foi uma psicóloga que já lá estava a trabalhar, mas a 
recibos verdes. Então acabei por começar a procurar outras coisas. Esses seis meses que lá 
estive, tive a fazer o mesmo trabalho que fazia enquanto estagiária. Dei continuidade aos casos 
clínicos que estava a seguir, das crianças e das famílias, com aquelas patologias que já te 
disse. 

Depois entretanto comecei a procurar, e encontrei trabalho numa CERCI. Estive a 
trabalhar nessa CERCI na Figueira da Foz. Estive lá também seis meses Nesses seis 
meses…Portanto as CERCI’S estão divididas por valências. Há a valência da formação 
profissional, da intervenção precoce, depois há outra que tem a ver com os deficientes mais 
profundos, que é mais ocupacional…não é terapia ocupacional, tem outro nome, como é que 
eles chamam…hum…já não me lembro. Eles estão lá e têm actividades ocupacionais, porque 
não têm perfil para formação profissional, porque têm uma incapacidade muito elevada. 
Portanto, eu estava na formação profissional, estava nessa valência, e dava apoio ao nível da 



formação profissional. Quando eles chegavam tentava perceber, qual é que seria, dentro das 
várias opções de formação, qual é que seria a área para onde aquele candidato teria mais perfil. 
Fazia um bocado de psicologia de suporte com eles, alguns eram adolescentes e tinham 
aqueles problemas da adolescência, ou porque estavam apaixonados ou porque a vida corria 
mal em casa, havia muitos problemas familiares, porque muitos eram casos sociais, e eu fazia 
esse tipo de trabalho.  

Depois entretanto saí porque fui trabalhar num projecto de investigação científica na 
Faculdade de Psicologia, em Coimbra. Fui trabalhar com o ex professor meu, e fui fazer a 
aferição nacional da WISC III – Wechsler Intelligence Scale for Children, ou seja, é o teste de 
inteligência mais utilizado no mundo inteiro para aferir o QI das crianças. E nós utilizávamos em 
Portugal o modelo da WISC já para aí com cinquenta anos e este projecto aferiu o modelo mais 
actual do WISC que é a WISC III, que já se utilizava nos Estados Unidos já algum tempo e nós 
aqui em Portugal utilizávamos a primeira versão, já estava muito desactualizada. E então este 
professor criou um projecto, financiado pela FCT, tinham um conjunto de bolseiros de 
investigação e tarefeiros que fazíamos a recolha da amostra, ou seja, andávamos de escola em 
escola, de Norte a Sul do País. Eu fiquei com a zona Centro, porque eu sou de lá, e fiquei com 
as escolas de Coimbra, de Pombal, dessa zona… e o que eu fazia era a aplicação da escala, já 
traduzida para português, a um número de crianças da escola, de várias idades, porque se 
aplica dos 6 aos 16 anos, então era nas escolas primárias, de 2º ciclo e de 3º ciclo. Portanto 
procedia à recolha da amostram, e o que eu fazia também era estudo de validade, por exemplo 
fazíamos estudos comparativos com populações especificas: crianças sobredotadas, crianças 
em risco social, crianças com dificuldades de aprendizagem. E eu também procedi à recolha da 
amostra junto desse tipo de população. Depois quando acabou a recolha da amostra estive a 
fazer a cotação dos protocolos, porque depois tínhamos que fazer as cotações para 
encontramos as médias. Foi todo esse trabalho de aferição que eu fui fazendo. 

Depois entretanto, em simultâneo, comecei a trabalhar numa escola em Pombal, de 2º 
ciclo, e estava a trabalhar com Psicóloga Clínica. Era uma escola pequenina, com poucos 
alunos, e eu ia lá duas vezes por semana. Era um trabalho part-time que eu conjugava com o da 
Faculdade, e o que é que fazia? Fazia a avaliação psicológica das crianças que tinham 
indicação de dificuldades de aprendizagem, fazia planos de mediação para estas crianças… 
porque em termos de legislação, essas crianças que têm dificuldades de aprendizagem, podem 
ser abrangidas por uma série de medidas: testes mais fáceis, professores e aulas de apoio. Mas 
para isso é preciso haver um psicólogo que dê a indicação que aquela criança precisa desse 
tipo de medidas. E para além disso, como Psicóloga Clínica, também tratava de todos os outros 
casos que apareciam: problemas de comportamento, problemas de depressão, hiperactividade. 
Ou seja, havia imenso trabalho, mas era muito giro, eu gostei imenso desse trabalho. Foi dos 
trabalhos mais giros que eu tive, e era com os miúdos e com as famílias, por isso a escola é um 
sítio muito giro para fazer trabalho, com as famílias também porque os pais vão lá, porque nós 
temos acesso aos pais, temos acesso a todos os actores que interferem na vida da criança… 
temos acesso à criança, aos professores e aos pais. Então foi um trabalho muito giro, mas era 
um trabalho a recibos verdes (risos).  

E entretanto, passado um ano, arranjei trabalho numa instituição na Lousã, que é a 
ARSIL, que é uma instituição que é de renome e de muito prestigio. A ARSIL é uma Associação 
de Reabilitação de Pessoas com Doença Mental, é tipo uma CERCI, só que funciona muito 
muito bem e é uma instituição muito grande, que tem aquelas valências todas que a CERCI tem, 
mas que funciona ao nível, em termos de organização, muito mais avançado, aquilo é quase 
uma instituição modelo. Há estagiários da faculdade de psicologia nessa instituição, portanto… 
E então na altura fui seleccionada e fui trabalhar para lá como Psicóloga Clínica, aí era só 
mesmo Psicóloga Clínica. E o que é que eu fazia? Então, havia pessoas que estavam nas 
várias valências, desde os pequeninos até aos mais velhinhos, pessoas com deficiência mental, 
com doença mental, doenças tipo psicoses, esquizofrenia, doença bipolar, e muitas delas 
associadas a deficiência mental. Portanto eram casos muito complicados, casos sociais. Aquilo 
é uma realidade muito específica, porque há muitas perturbações que se juntam. E então eles 
tinham as várias valências, e para cada valência havia um psicólogo e um assistente social. Mas 
depois quando os psicólogos dessas valências sinalizavam utentes com problemas e que 
necessitavam de apoio a nível psicológico ou psiquiátrico, era eu que fazia o trabalho, ou seja, 
eu trabalhava com os casos clínicos das várias valências da instituição e trabalhava em 
articulação com os psiquiatras que davam apoio a essas pessoas, que não eram psiquiatras 
internos, não eram da instituição, era psiquiatras do Serviço Nacional de Saúde daquela zona. 
Então eu fazia o trabalho de psicoterapia com esses casos, que eram os casos clínicos que 



eram sinalizados para mim. E em termos etários eu trabalhava quer com as crianças quer com 
os mais idosos. E aqui também era a recibos verdes.  

Depois entretanto quando surgiu a possibilidade de eu passar a contrato, ao fim de seis 
meses, fui convidada para trabalhar na Universidade de Aveiro como bolseira de investigação 
científica e eu não recusei porque achava um máximo e gosto muito de investigação, então fui 
trabalhar para Aveiro, para a Escola Superior de Saúde, mais especificamente para um 
Observatório de Desenvolvimento Social. E então fui integrada num projecto de investigação 
científica e o meu projecto consistia em: nós tínhamos um painel de cem famílias multi-
problemáticas do concelho de Aveiro. Multi-problemáticas significa que eram famílias 
identificadas pelas Juntas de Freguesia ou pelos Serviços Sociais das suas freguesias como 
tendo problemas ao nível do emprego, da habitação, da saúde, etc. Então tínhamos esse painel 
de cem família multi-problemáticas que nós entrevistávamos e que íamos acompanhando e 
tentávamos perceber como é que essas famílias iam gerindo as Politicas Sociais. Então 
tínhamos que ir a casa deles, era eu e outras colegas, fazíamos as entrevistas, depois 
transcrevíamos as entrevistas, e depois fazíamos análises estatísticas… Este observatório 
publicava uma revista com base nos vários estudos que nós íamos fazendo e cada um tinha de 
redigir artigos científicos, cada um dedicava-se à análise de um determinado tema, e 
publicávamos a revista, era uma revista anual. Estive um ano neste projecto, depois, sempre na 
Universidade e como bolseira de investigação, passei para um outro Projecto que eu adorei 
mesmo. Consistia em adaptar para a população portuguesa um Programa de Apoio Psico-
educativo para doentes crónicos. Havia uma parceria entre a Escola Superior de Saúde, o 
Hospital de Aveiro e o IPO de Coimbra, e nós aplicávamos um modelo de educação psico-
educativo que se aplica nos Estados Unidos. Em que é que consistia? Eram quase grupos de 
auto-ajuda, muito dentro daquilo que os Americanos fazem que criam grupos auto-ajuda para 
tudo, mas neste caso, era para doentes crónicos e para as suas famílias. E eu trabalhava quer 
com doentes que tinham sofrido de AVC quer com doentes que tinham sofrido de Cancro no 
IPO, embora o meu trabalho fosse mais com os doentes de AVC e com as suas famílias. Era 
um modelo integrado, que ia buscar muito da psicologia sistémica, e muitos outros modelos 
também dentro da psicologia. E era psico-educativo também porquê? Porque tinha uma 
componente de apoio emocional e uma componente educativa, ou seja, havia uma equipa 
multidisciplinar, eu e mais outro psicólogo... portanto funcionávamos sempre em co-terapia, ou 
seja, havia sempre dois psicólogos por sessão, e depois vinha um médico, ou vinha um 
enfermeiro ou vinha um assistente social à sessão, e havia os vários doentes e respectivas 
famílias… e então os psicólogos tratavam da parte do suporte emocional; o médico esclarecia 
dúvidas sobre a parte médica da doença; os enfermeiros esclareciam também dúvidas que os 
doentes e famílias colocavam, no âmbito dos cuidados a ter em casa com os doentes; os 
assistentes sociais falavam sobre os apoios sociais… e nós os psicólogos estávamos sempre 
presentes. E depois havia sempre aquela parte em que os doentes e as famílias falavam sobre 
o que os atormentavam, sobre as dúvidas que tinham, porque a doença tinha acontecido à 
pouco tempo. E esse trabalho foi muito muito giro. Isto era a primeira fase do projecto, e eu só 
participei nesta primeira fase… isto durou cerca de um ano e meio, dois anos.  

Depois ao fim de algum tempo eu tive um problema de saúde e tive de interromper o 
trabalho, e isto foi em 2005… fiz um descolamento da retina, tinha sido operada há um ano 
atrás, e depois passado um ano fiz o tal descolamento de retinha, e foi um problema muito muio 
grave, parei mesmo de trabalhar e rescindi mesmo o contracto com a Universidade porque não 
podia continuar… Estive desde 2005 até 2008 sem trabalhar, estive cerca de dois anos em 
recuperação porque foi muito complicado, fui operada cinco vezes… houve uma fase em que 
ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, nem o próprio médico, o prognostico era muito 
incerto [silêncio muito grande, a entrevista ficou bastante sensível]... 

Tive que deixar o trabalho, tive que deixar tudo basicamente, tive um ano sempre em 
casa, nem sequer podia sair de casa para lado nenhum a não ser para ir ao médico. E foi uma 
fase muito complicada, porque foi um ano de muita incerteza porque ninguém sabia 
exactamente o que é que tinha acontecido, porque eu fui operada muitas muitas vezes, e a 
retina descolava sempre permanentemente.  

Depois só voltei a procurar emprego novamente em 2008, resolvi ir novamente para 
Aveiro apesar de não ter emprego, fui para lá e comecei a procurar, a mandar currículos e 
assim… E arranjei trabalho num CNO, no CNO de Águeda. Na altura também ainda voltei a 
pensar na possibilidade de votar para a Universidade de Aveiro, e a minha antiga chefe 
convidava-me para ir para lá… Ah e esqueci-me de dizer, no último ano antes de ficar doente eu 
tinha entrado para o Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento, no Porto. Ainda fiz o primeiro 



semestre, e foi precisamente no segundo semestre que eu fiquei doente e deixei… E foi fazer o 
Mestrado porque se estava a pensar em eu seguir carreira académica, ou seja, futuramente 
poderia vir a ser integrada na Escola Superior de Saúde para dar aulas... 

Entretanto então aceitei o trabalho no CNO de Águeda e entrei em Maio de 2008 e saí 
em Fevereiro de 2009, e vim para cá, para este Centro.  
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
T1: O que gostava mesmo muito de ter podido fazer, era dar aulas na Faculdade, e era nesse 
sentido que eu me estava a direccionar, mas depois quando aconteceu isto da doença, e como 
te estava a dizer, quando voltei para Aveiro eu recebi convites para voltar para a Universidade 
de Aveiro, nos mesmos moldes, ou seja, investigação, retomar Mestrado. Mas eu depois tive 
medo… porque o esforço visual que se tem que fazer quando se segue a vida académica e se 
segue a área de investigação é muito grande, e com os meus antecedentes eu pensei «é 
melhor eu não arriscar, e vou optar por uma actividade profissional que não seja tão exigente a 
este nível». Porque uma pessoa a trabalhar em investigação tem de estar permanentemente a 
ler, permanentemente a fazer pesquisa bibliográfica na internet, tem de estar permanentemente 
a redigir artigos científicos, fazer produção científica. E eu comecei a pensar e tive medo 
sinceramente, tive e tenho.  
 Mas a nível de perspectiva profissional futura eu não te sei dizer exactamente o que eu 
quero… Porque eu já fiz tanta coisa diferente e já experimentei tanta coisa… Já pensei em 
inscrever-me novamente para Mestrado mas depois tenho medo, tenho medo que seja muito 
exigente do ponto de vista do esforço visual e eu não consiga. E eu sinceramente eu não sei 
dizer o que quero futuramente. Há uma coisa que eu sei, eu não quero trabalhar como 
Psicóloga Clínica, porque eu já trabalhei e já sei que não quero isso. Eu penso em muita coisa… 
Comecei a alimentar este bichinho de abrir qualquer coisa minha, um negócio na área da 
educação por conta própria. E penso nisto assim de vez em quando, embora eu acha que seja 
difícil. O que está fora de hipótese é a Psicologia Clínica, e a vida académica acho que também 
está, porque lá está acho que provavelmente vai ser muito exigente e depois eu não vou 
conseguir dar resposta.  

Ao nível dos Centros de Novas Oportunidades, para já eu estou aqui e estou bem e 
gosto daquilo que faço. Se me imagino a fazer isto a vida toda? Não, não me imagino. Mas 
depois disto também não sei muito bem, depende um bocado das oportunidades que surgirem. 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Técnica de Acolhimento, Diagnóstico e Encaminhamento (ADE) 
no processo RVCC? 
T1: Eu acho que é ter sensibilidade perante o candidato, para tentar perceber quais são as suas 
expectativas e ser realista em relação às possibilidades da pessoa. E conhecer muito bem 
também a oferta disponível, e estar muito por dentro do que é que existe para puder ter um 
leque o mais amplo possível de sugestões para apresentar às pessoas. E eu acho que é preciso 
também ter muita flexibilidade para gerir o relacionamento com os parceiros externos, acho que 
isso é muito importante. Tenho de estabelecer bons contactos com entidades externas, 
entidades formadores… é muito importante conseguir manter uma boa relação com essas 
pessoas que são externas, nas das quais eu preciso para depois puder encaminhar os meus 
adultos, é nessa medida que eu preciso deles, então tenho de tentar estabelecer relações o 
mais saudáveis e funcionais possíveis.  
 
OR: Como aprendeu a ser Técnica de ADE no processo RVC? 
T1: (risos), para já guiando-me pela metodologia da ANQ, porque eles criaram uma 
metodologia muito específica sobre a fase de Acolhimento, Diagnostico e Encaminhamento, e 
eu guiei-me um bocado por aí. E depois foi com a experiência e prática daquilo que é ou não 
funcional e operacional no dia-a-dia, tendo por base essa metodologia. Quando eu comecei o 
meu trabalho como Técnica de ADE, no outro Centro em Águeda, eu fazia ipisis verbis tudo o 
que lá estava, fazia tudo o que vinha na metodologia, sessão por sessão, tudo tudo tudo, 
aplicava tudo direitinho. Depois ao fim do primeiro grupo de candidatos que eu acolhi e com os 
quais apliquei tudo percebi que não podia ser assim, se não nunca mais despachava o trabalho, 
não era funcional. E comecei a adaptar, comecei a condensar sessões, comecei a fazer as 
coisas de outra maneira. Ou seja foi a prática também que me levou a aprender e depois a 



necessidade que eu tenho de entrar em contacto com o exterior e encaminhar para lá 
pessoas… saber em primeiro lugar o que é que há, o que não há, encontrar uma pessoa que 
possa ser o locutor privilegiado com quem eu falo, manter uma boa relação com essa pessoa 
para depois puder ir buscar informação e assim… Ou seja eu sou uma pessoa que sou muito 
virada para o exterior, gosto de falar, gosto de contactos com o exterior. Eu não gosto de 
trabalhos muito fechados, ser sempre ali, porque me sinto muito sufocada.   

Houve um dia de formação para as Técnicas de ADE (risos), só um. Lembro-me que 
nesse dia esclareci algumas dúvidas e assim, mas foi só um dia, quer dizer, antes disso já eu 
tinha feito todo um trabalho de estudo, já tinha inteirado o que era a metodologia… depois 
houve esse dia de formação, e depois daí para a frente foi aplicar e aplicar, e aprender pela 
prática o que é que resulta ou não.  
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
T1: O meu trabalho consiste em receber os candidatos que se inscrevem, conhecê-los o melhor 
possível, conhecer as suas expectativas, os seus interesses, o seu percurso de vida a nível 
profissional, formativo, escolar, social… para tentar posicioná-los num percurso de formação, 
seja ela formação escolar, seja ela formação profissional. E depois conhecer a oferta que existe 
a nível local e regional para puder encaminhar os candidatos para a oferta que seja mais 
ajustada ao seu perfil. Claro que às vezes, a minha opinião de Técnica sobre o que é que é 
melhor para um candidato não coincide com aquilo que o candidato quer, com ideias pré-
concebidas que eles têm sobre como é que vão acabar o 9º ano ou 12º ano, porque hoje em dia 
existem muitas ideias pré-feitas que estão disseminadas, relativamente ao RVCC, que é tudo 
muito fácil e que em três meses saem daqui com o 12º ano. E então às vezes é difícil, ou 
impossível mesmo, desmontar essas ideias que eles trazem, mas a minha função e a minha 
obrigação é sempre informar qual é que é o melhor caminho para o candidato, e depois também 
dar espaço ao candidato para decidir… porque também não podemos ir contra a opinião deles, 
porque a opinião do adulto é soberana. É basicamente procurar perceber quem é aquela pessoa 
que está à minha frente e que se inscreveu no Centro e que está à procura de uma resposta. 
 
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
T1: Agora não é complicado… eu consigo organizar-me. O meu trabalho é muito 
individualizado, eu não dependo muito de outras pessoas para trabalhar e isso permite-me criar 
a minha própria organização e não estar dependente de terceiros e isso agrada-me porque 
assim sou eu que giro tudo. É um trabalho solitário e claro que me dá jeito agora, por exemplo, 
contar com o apoio dos formadores, com a aplicação da ACD (Actividade de Complemento de 
Diagnóstico) mas por outro lado, o facto de ser eu sozinha a organizar o meu trabalho também 
me permite organizar mesmo à minha maneira. E eu acho que sou uma pessoa organizada, 
portanto eu consigo organizar as tarefas. Por exemplo, às vezes há aí casos pendurados que eu 
sei que há um candidato que eu ainda não consegui encaminhar porque não há oferta, mas faço 
sempre o registo do que é que os candidatos querem, de qual é a oferta que eles estão à 
espera, e depois quando é preciso vou consultar os processo antigos para ver se já surgiu oferta 
para aquele candidato ou não. Eu sou muito vigilante, mas isso é uma característica minha, 
sobre as coisas que tenho em mãos, ou seja, quando tenho uma tarefa em mãos não me 
esqueço propriamente daquela tarefa. Tenho um candidato pendurado porque quer um Curso 
EFA multimédia e nunca mais aparece um curso EFA multimédia, eu não me esqueci daquele 
candidato. Só que não há curso EFA multimédia. 
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
T1: A parte em que eu tenho de articular com os meus colegas de equipa, agora é na 
realização da ACD, porque tem de haver sempre um formador que faça a actividade e que 
depois faça o relatório. Mas não é difícil articular, quer dizer nós falamos. Para já eu acho que 
não há barreiras de comunicação entre a equipa. Nós estamos numa sala todos juntos, portanto 
facilmente comunicamos uns com os outros. Eu não sinto barreiras na comunicação, então 
quando é preciso comunicar alguma coisa, eu comunico e as pessoas comunicam. O facto 
também de trabalharmos em open-space e não estar cada um no seu canto, embora possa ter 
algumas desvantagens em termos de concentração no trabalho, mas depois dá-nos a vantagem 
de estarmos sempre muito uns com os outros e falamos. Portanto eu não tenho dificuldade em 
articular. 



 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
T1: humm… as dificuldade que eu sinto?... às vezes tenho alguma dificuldade em, por exemplo, 
fazer telefonemas para o exterior, porque como estamos todos na sala e cada um fala para seu 
lado depois às vezes quando eu tenho de fazer telefonemas não consigo ouvir do outro lado do 
telefone. E então aproveito alturas em que haja menos pessoas, por exemplo, quando fico cá 
em horário pós-laboral, que há menos gente menos colegas a trabalhar, aproveito esses 
momentos para fazer telefonemas… ou então aproveito quando a Coordenadora se vai embora 
para ir para a sala dela. Porque às vezes acontece-me estar a ligar para um sítio, para um 
Centro de Formação, ou a falar com alguém, e não conseguir ouvir… isso às vezes é uma 
dificuldade que eu sinto e que resulta do facto de trabalharmos em open-space. Já não tenho 
muita dificuldade de concentração nas minhas tarefas, no início tinha. Quando mudamos para 
estas instalações, senti um bocado de dificuldade porque era tudo… era os adultos a falar com 
o Técnico Administrativo, era os adulto à espera dos Profissionais RVC, éramos nós todos ali na 
sala e eu andei ali uns tempos a pensar «e agora como é que eu me concentro?». Mas isso 
penso que foi inerente à própria mudança, de espaço, e há sempre alguma dificuldade de 
adaptação. No inicio custou-me um bocadinho, porque sentia que me desconcentrava, porque 
um falava para aqui, outro falava para ali, mas também se eu quiser estar mais sozinha, ou se 
eu quiser estar a concentrar-me nalguma coisa, posso ir por exemplo para a Mesanine. 
 Há também uma dificuldade, que eu referi à pouco, que tem a ver com os candidatos 
virem com ideais preconcebidas sobre um determinado percurso a realizar, para alcançar um 
determinada objectivo. E há muita dificuldade em desmontar essas ideias. E muitas vezes as 
pessoas têm que se confrontar com a realidade, ou seja, têm que entrar em processo RVCC 
para perceberem que não têm mesmo competências para aquilo. E isso é uma dificuldade em 
desmontar ideias preconcebidas das outras pessoas. Agora com a realização da ACD 
curiosamente em alguns candidatos, o facto de eles verem o que é que é a ACD, tem 
funcionado mas só com poucos. Houve um candidato que uma vez disse «Ah, isto realmente 
não é para mim, isto é muito difícil». A maior parte deles, mesmo quando confrontados com a 
ACD, mesmo quando confrontados com as suas limitações continuam a insistir que querem 
fazer o Processo RVCC, mesmo que a gente lhe diga que não, mesmo confrontados, e arranjam 
imensas desculpas, e dizem «ah pois eu nesse dia não estava assim muito inspirado, nesse dia 
bloqueie, mas eu depois em casa consigo fazer melhor». Ou seja, é muito difícil nós 
desconstruirmos os padrões de referência com que os candidatos nos chegam principalmente 
ao processo de reconhecimento de competências. E acaba por ser um obstáculo porque sei que 
eles não têm competências, mas como a palavra do adulto é soberana, é complicado. 
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
T1: Sim sim, eu acho que sou bastante autónoma, a Coordenadora também me dá muita 
autonomia e eu acho que isso é muito bom. Ela responsabiliza-nos bastante, ela delega 
bastante e dá-nos autonomia bastante para gerirmos as nossas próprias funções. Eu acho que 
isso é muito bom.  
 
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
T1: É quando consigo mesmo encaminhar um candidato para um curso de formação, e sei que 
o candidato foi integrado e que está a frequentar o curso, e está satisfeito. Gosto muito de saber 
isso, e gosto porque eu acho que, às vezes, podemos fazer diferença na vida das pessoas… e 
eu acho também que sou psicóloga por causa disso, porque gosto, porque quero ajudar a 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
 Ás vezes há pessoas que chegam aqui, e que estão desempregadas e que precisam 
mesmo de arranjar uma solução para as suas vidas e não sabem o que é que hão-de fazer e eu 
gosto de conseguir arranjar resposta para isso. Quando eles vão para RVCC vão para RVCC e 
ficam aqui e terminam, tudo bem; agora quando é para uma oferta exterior, quando é um curso, 
principalmente para pessoas que estão numa situação social mais frágil, eu gosto de saber que 
ajudei a encontrar o curso que aquela pessoa andava à procura.  
 



OR: E dentro das suas actividades, se pudesse escolher uma, qual escolheria? 
T1: Eu quando comecei a trabalhar no CNO de Águeda, eu gostava muito da sessão de 
acolhimento, porque eu acho que era aquela sessão em que eu recebia os candidatos e que as 
situava e que as ajudava a perceber que os horizontes podem ser mais largos do que aquilo que 
eles imaginam e do que aquilo que eles sabem e conhecem das suas vidas… e que há muitas 
possibilidades, e que se eles quiserem podem fazer formação, podem aumentar as 
qualificações, e podem apostar e podem mesmo crescer a muitos níveis. E só custa mesmo às 
vezes dar o primeiro passo, de se inscrever e vir à sessão. E eu gosto desta perspectiva de que 
a sessão de acolhimento pode ser o abrir de uma porta, que as pessoas entram, e há um 
percurso permanente para o resto da vida, ou seja, começam por fazer o 9º ano, o 12º ano, 
fazem cursos, fazem formação, e assim alargam os seus horizontes e crescem e saem de 
mundos pequeninos, que às vezes é o seu, mundo muito limitado, muito restrito… e podem 
efectivamente melhorar as suas vidas, quer a nível financeiro, quer a nível pessoal, porque 
sentem que são capazes, sentem-se auto-competentes. E a sessão de acolhimento, no início eu 
gostava imenso disto… Agora como já fiz tanta, para mim é só mais uma, mas de qualquer 
maneira, embora agora já mecanize muito mais, também é bom pensar nisto… e ainda bem que 
me estás a fazer pensar nisto porque estou a recuperar esse sentimento que me foi inicial. E 
realmente é importante, porque as pessoas não têm noção daquilo que podem fazer com as 
suas vidas. E se as pessoas quiserem a vida muda, a nossa vida muda sempre que nós 
quisermos que ela mude… só depende de nós próprios.  
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
T1: O que eu menos gosto é de ter que dizer aos candidatos que eles não têm perfil para RVCC 
quando eu vejo que estão mesmo com aquela ideia fixa que querem fazer RVCC. Já aconteceu 
eu dizer que não apresenta perfil, e que não tem mesmo, e que não vale a pena e depois 
começam a chorar, e ficam muito tristes… porque segundo elas não têm outras alternativas, e 
não é por causa do trabalho é por causa da família. É ter que tornar realistas as expectativas 
dos candidatos, que muitas vezes não são. E depois às vezes os candidatos não podem fazer 
outra coisa, às vezes é porque não têm horário, mas também às vezes é porque a família não 
quer. Uma vez uma senhora disse «ah, eu não posso fazer um curso, porque depois o meu 
marido não vai aceitar, nem o meu filho… e depois que é que faz o jantar? Eles não me vão 
apoiar. Já quando fiz o 6º ano ninguém me apoiou, ainda ouvia bocas», e começou a chorar… e 
realmente ela queria fazer o RVCC porque era para não estar a ir contra e para não estar a criar 
mais problemas no ambiente familiar dela. É horrível… eu disse «mas você não é empregada 
de ninguém. O seu filho já é um homem, ele que faça, o seu marido também, eles que 
aprendam. A senhora também tem direito à sua própria vida e valorizar-se».  

E é difícil, porque uma coisa é eu dizer ao candidato que não tem perfil e ele aceita ou 
não aceita, mas isso depois não mexe com outras coisas… outra coisa é eu dizer o mesmo a 
outro candidato e que mexe com questões familiares, e com problemas, porque às vezes parece 
que as pessoas estão com um colete de forças e não podem fazer de outra maneira porque não 
as deixam e as pessoas também não conseguem sair daquilo… aí custa-me um bocado ter de 
dizer que não. Custa-me sempre.  

Dentro das minhas funções custa-me também às vezes não encontrar ofertas formativas 
externas, custa-me bastante. E também me custa lidar com candidatos que não estão 
motivados, porque nem todos estão motivados, e custa-me lidar com candidatos que estão aqui 
e que parece que nos estão a fazer um favor. Não tenho muita paciência para isso, não tenho 
mesmo. Não tenho paciência para pessoas que estão aqui e «ah, está bem… isto nem sequer é 
bom… ah mas as Novas Oportunidades isto não serve para nada», não gosto de pessoas assim 
derrotadas logo à partida, não gosto nada de pessoas assim, nem aqui nem em lado nenhum. E 
custa-me lidar com essas pessoas assim.  
 
 
OR: Neste momento faz apenas as etapas de Acolhimento, Diagnostico e 
Encaminhamento para o nível Secundário. Considera que já seria possível 
também realizá-las para o nível Básico? [Neste momento são os Profissionais 
RVC que fazem estas etapas para o nível Básico]. 
T1: Eu acho que as coisas como estão actualmente funcionam bem. Porquê? Porque assim os 
profissionais não estão à espera que eu tenha agenda para fazer acolhimentos de básico e para 



seleccionar os candidatos para o básico… porque para o básico vão quase todos para o 
processo RVCC. E só não vão para RVCC aqueles que são uma minoria.  
Então é assim, os Profissionais quando sentem que já estão a ficar sem grupos fazem eles 
próprios os Acolhimentos do básico, e entrevistam logo os candidatos e encaminham logo. E eu 
sinceramente acho que funciona bem assim. Se eu começasse a fazer os encaminhamentos no 
básico (eu no CNO de Águeda fazia tudo sozinha) iria demorar mais tempo, e depois eles se 
calhar estariam mais tempo à espera que fossem pingando candidatos do básico e do 
secundário. E eu acho que esta maneira funciona bem.   
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
T1: Eu acho que é uma equipa muito dinâmica e muito open mind… Eu acho que em termos de 
profissionalismo as pessoas da equipa são bastante capazes. 

Como eu não trabalho muito directamente com ninguém eu não me apercebo certas 
coisas, às vezes só me apercebo em reuniões de equipa, ou quando converso com pessoas 
mais em particular… Portanto, para mim os profissionais eu acho que eles são bons mas depois 
às vezes apercebo-me que um não faz uma coisa, outro não faz outra… mas eu não sei quem é 
que faz, e quem é que não faz, eu não sei realmente. As vezes penso que se calhar as coisas 
deviam estar mais bem definidas… Eu por exemplo gosto de trabalhar com regras muito bem 
definas e saber com o que é que conto, e se eu trabalhasse mais em equipa eu teria de definir 
muito bem as coisas, mas eu funciono assim, eu gosto de balizar… acho que inventei uma 
palavra (risos), eu gosto de balizas que é para eu saber até onde é que eu vou… Ás vezes o 
que eu me apercebo, nas reuniões de equipa, é que as balizas não estão muito bem definidas, 
falta se calhar um bocado a definição de regras.  

Com as várias equipas, entre formadores e profissionais RVC, em relação à frontalidade 
da comunicação, eu não noto relativamente à minha pessoa que haja dificuldades de 
comunicação, dos outros relativamente a mim, e eu também não tenho dificuldades de 
comunicação relativamente aos meus colegas de trabalho. 

Eu acho que as equipas de trabalho são muito influenciadas pelo estilo de liderança, e 
eu acho… é como eu te disse, eu funciono melhor com regras bem definas, mas… como é que 
eu te hei-de explicar? Como não sou eu que estou a gerir a equipa, eu não sei como se poderia 
fazer melhor… 
 
                                                                                                                                                                                                          
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa e quais as áreas de 
melhoria? 
T1: Os pontos fortes da equipa, eu acho mesmo que é a dinâmica da equipa, e serem abertos a 
novas coisas e situações, como disse a pouco. 
 
OR: E as área de melhoria? 
T1: Acho que é isso, uma melhor distribuição de tarefas, e impor regras. 
 
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
T1: Para mim trabalhar em equipa… eu acho que é muito importante confiar, tem de haver 
confiança e tem de haver lealdade também. Acho que isso é fundamental. E depois não haver 
barreiras à comunicação, também… e as pessoas puderem expor os seus pontos de vista sem 
sofrerem retaliações, pois cada um tem a sua forma de expressar, uns são mais assertivos 
outros são menos. Mas para mim trabalhar em equipa basicamente é... tem que haver muito 
confiança e tem que haver lealdade, ou seja, que é para quando alguma coisa não corre bem 
puder melhorar, ou seja, a equipa é um todo não é? Se há um elemento que não está bem, isso 
vai interferir com toda a equipa, portanto é importante que se consiga, quando alguma não está 
bem, falar, pôr cá para fora… para se tentar melhorar porque isso vai prejudicar todo o 
funcionamento. 
 
 
 
 



OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
T1: Os colegas trabalham bem em equipa, eu pelo menos acho que sim… acho que as pessoas 
se dão todas bem, pode haver algumas que não se dão tão bem, mas no geral a equipa dá-se 
bem. 
  
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
T1: O trabalho é muito promovido… acho que as pessoas têm muita autonomia, eu pelo menos 
falo por mim, eu tenho muita autonomia, e penso que as outras pessoas também têm. Depois 
em reunião de equipa tentam-se definir algumas questões, às vezes consegue-se outras vezes 
se calhar não se consegue… E acho que o trabalho de equipa é promovido por nós próprios, 
pela equipa em si, e pela Coordenação também… penso que o trabalho de equipa é promovido 
por todos nós… acho que há um esforço de toda a gente para que as coisas corram bem e para 
que o resultado final seja bastante positivo, e eu acho que isso é muito bom. E acho que isso 
também é um ponto forte da equipa, as pessoas esforçam-se para que as coisas corram bem.  
 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
T1: Eu como não participo na reunião de equipa toda, só participo na primeira parte [pois não 
se justifica a Técnica de ADE, estar na segunda parte da reunião], eu acho que as reuniões são 
importantes. É importante fazer semanalmente um ponto da situação no fundo, e abordar-se os 
pontos da agenda, da ordem de trabalhos, porque se estão ali é porque têm de ser tratados e 
ajuda-me a regular o meu trabalho. Aquela primeira parte onde participo acho que é importante, 
relativamente ao resto já não posso falar. Por exemplo no outro Centro onde eu trabalhava, 
havia uma reunião de equipa geral onde se falavam dos temas gerais, transversais a toda a 
equipa, mas depois havia reuniões entre as sub-equipas (o profissional e a sua equipa de 
formadores) … havia sub-equipas que se reuniam semanalmente ou quinzenalmente e que 
falavam de temas muito específicos, mas reuniam mesmo. Não havia acta mas havia reunião.   
 
OR: Como é que as reuniões de equipa o ajudam na condução do seu trabalho? 
T1: Ajudam muito… aplico sempre aquilo que foi decidido em reunião, e esse ponto de situação 
faz com que o meu trabalho seja mais regulado.  
 
OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
T1: Uma situação de conflito foi… houve uma vez no início, quando eu vim trabalhar para aqui, 
estava cá à muito pouco tempo, e numa reunião de equipa a Coordenadora disse que tinha 
recebido uma chamada de um conhecido dela que trabalhava no ISPA, porque o enteado dele 
tinha vindo ter uma entrevista comigo e que tinha saído da entrevista sem perceber nada, 
completamente baralhado sobre qual seria o percurso a seguir. Ele ia acabar ao abrigo do 
decreto-lei 357 [Candidatos que tenham frequentado, sem concluir, planos de estudo já extintos, 
até 6 disciplinas, pode concluir o 12º ano fazendo 50 horas de formação por cada disciplina em 
falta], e na altura a Coordenadora disse-me aquilo e disse à frente de toda a gente e com um 
tom um pouco agressivo. E eu achei aquilo muito mau, e não gostei que tivesse dito daquela 
maneira, e depois eu perguntei quem era o candidato… queria saber quem era para me puder 
situar e defender, e saber que situação era aquela porque eu não fazia ideia quem era. E ela 
disse que não sabia. E eu disse que deveria ter perguntado quem era, qual foi o problema, em 
que é que ele não se sentiu bem esclarecido… ou seja, que devia ter recolhido mais informação 
para me dar. Obviamente que eu posso ter problemas de comunicação, posso não ter 
conseguido feito chegar a mensagem como deve ser à pessoa, e preciso de saber… para eu 
própria puder melhorar e tentar saber como é que devo gerir uma situação futura, pode ter sido 
um erro meu, não consegui ser bem interpretada porque não transmiti bem a informação. Mas 
ela não sabia, e na altura a mim pareceu-me que ela estava mais interessada em dizer que 
alguém lhe tinha ido fazer queixa que eu não tinha feito bem as coisas, e não em recolher a 
informação que me pudesse a mim ajudar depois a resolver a situação.  

Fiquei muito furiosa, ainda por cima eu estava à pouco tempo no CNO e ela disse aquilo 
à frente de toda a gente. E senti-me envergonhada, e principalmente achei que ela devia ter 
perguntado mais coisas, para eu puder depois esclarecer a situação e resolver o problema, 
porque eu sei bem que erro, ninguém está livre, muito menos eu. E como ela não tinha feito 
essa recolha de informação, achei que da parte dela, que foi uma falha. Mas também na altura 
ela era Coordenadora há pouco tempo, tinha acabado de chegar também ao cargo de 



Coordenadora. 
Depois entretanto ela nunca mais me voltou a falar no assunto, eu nunca mais voltei a 

falar no assunto, e depois passado uns meses é que ela disse «ah, olha lembras-te daquele 
caso… afinal já sei quem é, afinal já sei que…». Ou seja, só passados muitos meses é que ela 
foi saber novamente quem era, e é que eu fiquei a saber quem era o candidato, é que eu fiquei 
a saber exactamente o que é que tinha acontecido ali. E não gostei do facto dela ter dito que lhe 
tinham ido fazer queixa de mim mas depois não soube mais nada. E essa situação para mim foi 
um bocado infeliz. 

Depois passados muitos meses falamos, porque entretanto voltou a dizer que já sabia 
quem era e que pensava que tinha sido uma situação diferente e que achava que era um miúdo, 
e afinal era um homem, já um homem feito que foi a entrevista e diz que não percebeu nada. E 
então ele foi lá chamado novamente, mas já passado imenso tempo, porque eu nem sequer 
sabia quem era a pessoa, na altura fiquei a pensar que era um miúdo que lá tinha ido, porque 
pelo que ela disse pensava que era um miúdo, mas não já era um homem feito. Foi esclarecido.  
 
OR: Mas chegou a mostrar o seu ponto de vista perante a Coordenadora? 
T1: Não… não lhe disse, por acaso não lhe disse, nunca lhe disse isto. E na altura como foi 
logo no início quando eu vim para cá. E eu pensei «olha o que é que se está aqui a passar?». 
Mas só lhe disse que ela deveria ter tentado saber mais informações sobre o candidato, mas 
não lhe mostrei o meu ponto de vista. 
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
C: Sim eu acho que sim, porque eu acho que em tudo se aprende, e o facto de estar aqui e de 
conviver com esta equipa, com estas pessoas em particular, e com situações muito concretas 
ajuda-me a crescer profissionalmente. Ao nível da relação ajuda-me imenso a crescer, nas 
relações humanas a vários níveis… quer na relação com os colegas, quer na relação com as 
chefias, quer na relação com o exterior. Por exemplo eu vim de uma cidade mais pequena, e 
nunca morei na Capital, e o facto de estar aqui a morar agora, não é que as pessoas sejam 
diferentes aqui em Lisboa, mas são um pouco diferentes… a abordagem que se tem que fazer 
às vezes é diferente, porque as pessoas têm outros padrões de referencia, têm outros níveis de 
exigência, têm outras expectativas em relação a nós, em relação a mim. Então a esse nível tem 
sido uma grande aprendizagem. Tenho aprendido imenso.  

Por exemplo nos encontros que temos com os hotéis, com os directores dos hotéis, 
sinto que cresço muito, quer dizer, no âmbito da minha profissão nunca tive que fazer isto que 
faço agora, ir aos hotéis, falar e divulgar, sensibilizar, persuadir… e acho que isso me está a 
acrescentar muita coisa. 
  
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
T1: Como o meu trabalho é muito virado para o exterior eu gostava de ter mais formação nessa 
área. Aliás, um dos cursos da PROALV que eu queria fazer, que era mesmo aquele que eu 
queria fazer, o título era: Public Relations in Education. Só que já não fui a tempo para me 
candidatar. Mas eu sinto necessidade, e como isso é uma área muito nova para mim, porque eu 
nunca tive formação para este tipo de contactos com o exterior. E eu gosto desta área, e então 
eu gostava muito por acaso de ter ido a essa formação. Aprender que estratégias, ou meios, ou 
que recursos eu posso utilizar para passar a mensagem que eu quero passar da minha 
Organização para outras Organizações. E a este nível eu gostava de fazer formação. Aliás eu 
agora ando à procura de formação nesta linha, dentro daquelas da PROALV. 
 
 
 
 



OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
T1: Não não, acho que já disse tudo. Só tenho a dizer que foi muito boa a tua entrevista, e que 
gostei muito deste bocadinho.  
 
OR: Obrigada pela tua colaboração. 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA P1 
 
 
 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
P1: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
P1: A ANQ espera essencialmente metas, embora às vezes tente insistir na qualidade, mas é 
superficialmente porque na prática nunca põe em prática meios que convençam a comunidade 
dos CNO que realmente a qualidade é importante… sei lá, nem meios ligados à formação, nem 
meios de controlo, nem nada. Ao nível das chefias centrais do Turismo de Portugal como têm 
uma perspectiva de gestão e até uma formação de gestão, muito mais esperam números, até 
para apresentar aos chefões de cima, ao Governo neste caso, só esperam números 
praticamente, embora também digam que é importante formar as pessoas e profissionais 
qualificados é melhor… Mas a qualificação para eles é ter um diploma portanto nota-se isto, até 
porque nunca nos perguntam se a nossa qualidade é boa ou má. O que eles querem é o 
diploma e não olham a meios para atingir os fins.  
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
P1: A nível da chefia mais próxima [Direcção] já vejo uma qualidade, também tem a ver com a 
sua própria formação pessoal, paradigmas. E já noto que lhe interessa a qualidade e que nos 
reconhece essa qualidade independentemente das metas, embora tenha que nos pedir metas 
porque acima dela também pedem. E a Coordenação a mesma coisa. 
 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades?  
P1: É um grau de autonomia relativo porque somos sempre mal vistos, mesmo em relação aos 
outros Centros irmãos [Algarve e Coimbra], porque temos sempre menos metas, embora 
possamos ser melhores em tudo o resto, mas como as metas são mais baixas, não somos 
muito bem vistos para a chefia de topo. É uma autonomia relativa porque a Direcção funciona 
como um escudo para quem está acima dela, e tenta vender-nos com a qualidade apesar de 
não termos as metas atingidas. Mas se ela desaparecer com esse escudo não sei quais é que 
poderão ser as consequências, teremos de ser nós a vendermo-nos a nós próprios à próxima 
directora… e lá está como já estamos a começar a fazer, a vendermo-nos a nós próprios aos 
chefes acima da direcção, e aí é que começamos a ganhar autonomia. 
 
OR: Na sua opinião quais as funções do CNO? 
P1: As funções de um CNO, antes de mais é cativar as pessoas para se inscreverem, informá-
las e depois encaminhá-las para a melhor oferta relacionada com o seu perfil e acompanhá-las 
no seu processo de decisão e no caso de fazerem RVCC mantê-las sempre informadas, 
acompanhadas, motivadas evitando uma desistência e no fundo formar cidadãos mais 



qualificados e conscientes, ajudando o próprio país e a economia, e principalmente ajuda as 
próprias pessoas pessoalmente a enfrentar a vida de outra maneira.  
 
 
 
B. Percurso académico e profissional 

  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
P1: Terminei psicologia clínica no ISPA, em 2002 e o percurso académico acabou um 
bocadinho ai. Porque depois não tirei mais nenhuma formação. Fiz dois voluntariados, 
digamos… que hoje em dia se chamam estágios curriculares, no fundo é trabalho não 
remunerado. Fiz um na Força Área, ligado a psicologia e fiz no Júlio de Matos… logo a seguir 
ao curso. Tive seis meses nos dois. Foi interessante, era ligado à psicologia clínica. Na Força 
área acabei por não ter nenhum caso, mas era num gabinete de discussão de casos que as 
pessoas tinham. No Júlio de Matos era consulta externa, era psicologia cognitiva, um grupo de 
controlo de obesidade, em vez de ser baseado em remédios e operações, era baseado na parte 
psicologia e na educação de pessoas com obesidade, muitas delas obesidade mórbida, e por 
acaso foi interessante.   
 
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? Quer a 
escolha da licenciatura quer a escolha da variante? 
P1: As razões? Se calhar na altura o que move as pessoas é um bocadinho para se 
compreender a si próprio (risos), é um bocado isso… pelo menos a maioria dos colegas, se 
calhar de um modo mais ou menos consciente, na altura podiam não ter muita consciência, mas 
depois veio-se a perceber que era mais para se compreenderem a si próprios, e também 
sempre gostei desta relação de ajuda e de trabalhar com pessoas.  

No entanto a única coisa que por vezes me pode fazer arrepender da escolha tem a ver 
com a colocação profissional e as dificuldades que tive no início para arranjar emprego, a 
instabilidade que ainda tem, é a única coisa que pode me fazer arrepender. 
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
P1: Eu fiz tanta coisa (risos) … fiz esses dois estágios, depois fiz um serviço de voluntariado 
europeu, estive em Itália seis meses… eram para ser nove meses mas eu vim mais cedo. Foi 
interessante, eu trabalhei num Centro Diurno com pessoas com perturbações mentais, tanto 
jovens como mais idosos, para aí até aos 50 anos. Mas foi giro sobretudo pelas diferenças, pelo 
choque cultural, conhecer outro país, o funcionamento… foi muito interessante. Em termos de 
actividades o que é que eu fazia lá? No início supostamente só lá estava nas actividades 
diurnas dos utentes, para ajudar a passar o tempo, fazer algumas actividades mais lúdicas. 

Depois entretanto como passei muito tempo com um rapaz mais problemático que 
ninguém queria lidar, que era hiperactivo e estava sete horas por dia com ele, não achava que 
fosse um bom estágio, digamos… achava que estava a ser explorado, e pedi para mudar um 
bocadinho…então puseram-me a trabalhar também no banco alimentar da aldeia, com crianças 
também ligado a tempos livres. Isso já foi mais interessante… Entretanto pronto, vim-me 
embora por outras razões. E tive seis meses a viajar por aí (risos), mas vinha cá trabalhar 
algumas semanas, a minha mãe trabalhava numa empresa de informática, então vinha cá fazer 
coisas ligadas mais ao telemarketing da empresa, para ajudar a organizar eventos. 

Depois disso entretanto… Ah, antes disso tudo já tinha dado algumas aulas em ATLs, 
actividades de tempos livres, de inglês e informática, ainda estava na faculdade quando fiz isto. 

Depois terminei este período de viagens e tive num estágio profissional no CEPRA, na 
área de orientação profissional, fazer a selecção dos jovens para os cursos, através da 
aplicação de testes, de entrevistas, de alguma orientação durante o curso mais para evitar 
potenciais desistências, dar um acompanhamento neste sentido. No fundo é o que hoje em dia 
faz o mediador de cursos profissionais, e era isso. Fiz os nove meses de estágios. E fiz também 
a observação do Processo RVCC, que estava a começar na altura…  

Ai desculpa… Eu acho que troquei um bocadinho a ordem… Portanto primeiro foi a 
faculdade, depois é que foram os seis meses de viagens, depois é que foram os estágios no 
Júlio de Matos e na Força Aérea, depois foi o Voluntariado Europeu e tive também dois meses a 



andar por aí a viajar, e depois aí é que vim para o CEPRA, assim é que foi. Pronto fiquei os 
nove meses, foi importante, uma experiência de trabalho importante, porque além de ser o 
primeiro emprego mais a sério, as responsabilidades que aí aprendi, e comecei-me a ligar ainda 
mais ao mundo da formação, pelo menos de jovens e adultos… era um ambiente exigente, que 
na altura foi difícil mas hoje em dia dou muito mais valor a outros ambientes de trabalho como 
tenho agora. E isso é muito bom. 

 Depois do CEPRA, como o ambiente não era assim tão bom, também sai de lá ao fim 
de nove meses, disseram-me para continuar a recibos verdes, e além de não gostar do que 
estava a fazer, era muito trabalho administrativo, não era a minha área e queria estar mais 
ligado à minha área, o ambiente não era bom, isso foi a principal coisa que me fez mudar, e 
então vim-me embora na altura sem nada, mas arranjei logo trabalho. Comecei a dar aulas, as 
AEC, de introdução à cidadania às crianças da primária. E pronto, foi uma experiência 
interessante, também bastante difícil porque enfim, era um pouco anti-pedagógico porque era já 
depois do horário de escola dos miúdos, e o nosso objectivo era mantê-los na sala de aula das 
15:30 às 17:30, um pouco anti-pedagógico mas tentar ensiná-los alguma coisa, e depois 
também era uma zona difícil dos Olivais, enfim e que não tínhamos possibilidade de fazer nada 
que os pusesse na linha. Mas foi interessante, tentar adaptar modos de ensinar a crianças. 
Estive uns nove meses nisto, e pelo meio fiz algumas traduções… também já tinha feito 
traduções durante a faculdade, de partes de livros.  

Entretanto entrei nisto dos CRVCC na Santa Casa da Misericórdia de Sintra, e foi bom. 
Finalmente encontrei um bom ambiente, um trabalho mais estável para aquilo que eu já tinha 
tido, mas é a estabilidade que se sabe dentro das Novas Oportunidades… Pronto e gostei 
imenso, o trabalho com adultos… pronto aprendi esta metodologia dos RVCC, e trabalhava-se 
também de uma forma assim mais séria, ao contrário de outros centros… comecei a ter 
formações da ANQ, que enfim não são muito aprofundadas mas é melhor do que nada… E 
mais? Foi um trabalho que também me deu mais confiança por isso, porque era outro tipo de 
motivação dentro da equipa, ao contrário do CEPRA por exemplo, que era cumprir e não havia 
aquela aproximação humana, e na Santa Casa aprendi que essa parte também era importante 
porque trabalhava com mais gostou e mais motivação, e mais estabilidade emocional. E fiquei 
nove meses, porque entretanto acabou porque era uma IPSS, toda a gente queria continuar… 

Antes de sair da Santa Casa, nos últimos meses estava a trabalhar noutro sítio, a part-
time nos dois, no CENFIC e isso voltou a ser uma péssima experiência de trabalho, ainda pior 
que o CEPRA porque o ambiente a nível de chefias era horroroso, embora tivesse excelentes 
colegas mas pronto, aí não davam formação não tinham interesse nenhum, era «manda-te para 
aí, faz o que sabes, integra-te», mas pronto… a aprendizagem foi por aí. A nível do processo 
não me ensinaram muito, até porque a forma como se fazia o processo não tinha grande 
qualidade. Mas deu sempre para aprender a nível de metodologia do trabalho, por exemplo 
organizar dossiers com os instrumentos de mediação, essa parte era bem organização, porque 
eles usavam muitos instrumentos e fichas, e acho que foi a única coisa que trouxe de positivo 
para este trabalho aqui neste Centro (risos). Depois aquilo estava tão mau que acabei por sair, e 
na altura era fácil encontrar emprego nos Centros de Novas Oportunidades para quem tivesse 
experiência. Acabei então por sair porque já tinha uma oferta de trabalho, mas também tive lá 
um dia e vi que era horroroso… pronto fui conhecendo um pouco o ambiente das Novas 
Oportunidades, que se houve falar por aí, há centros que trabalham assim, há centros que 
trabalham assado e eu encontrei-me com alguns centros desse. E saí mas também ao fim de 
um mês, contactaram-me para este Centro e para a Escola Nacional de Bombeiros… acabei por 
ficar nos dois, mas escolhi ficar neste. E aqui estou. 
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
P1: A minha perspectiva é no fundo sugar as Novas Oportunidades (risos), e estar um pouco na 
expectativa do que acontece. Sabe-se que não é uma coisa estável mas há sempre uma 
eventualidade de, ou a nível governamental transformar este programa das Novas 
Oportunidades em algo que permita uma continuidade nesta área da formação de adultos, ou 
então mesmo a nível interno do Turismo de Portugal, uma integração noutro departamento. São 
hipóteses, não sei até que ponto é que são remotas ou não, mas a nível das Novas 
Oportunidades penso que há uma possibilidade de continuação para já através do RVCC 
Profissional, pelo menos até 2013… 

Depois como a perspectiva de formação do nosso país… os níveis que se queriam não 
estão a ser atingidos a nível nacional, lá está porque as metas são irreais, apesar de todas as 
batotas que se fazem das certificações dadas, e mesmo assim os números não estão a chegar 



ao que eles queriam, porque eram irreais… e eu acho que isto é uma perspectiva para que isto 
continue para alem de 2013. 

Portanto as perspectivas são estas, ou continuar nas Novas Oportunidades, ou que o 
programa mude a nível governamental, ou conseguir mudar a nível interno do Turismo de 
Portugal. 
 
OR: E pensa em voltar a contactar com a Psicologia? 
P1: Eu gostava, mas psicologia, e quando se sai da faculdade começa-se logo a perceber isso, 
quem consegue trabalhar em psicologia é alguém que tem grandes cunhas, mas até mais 
importante que isso é alguém que tem muito dinheiro… para puder tirar formações que são 
necessárias para ser psicólogo. E agora com a ordem ainda mais dificuldades vieram levantar a 
quem está em situações como à minha, porque eu não sei se eles consideram esta experiência 
nas Novas Oportunidades ligada à psicologia. Se considerarem facilmente entro na ordem, se 
não ainda tenho de fazer aqueles estágios que eles pedem. Mas pronto, gostava nessa área, 
mas também gosto de trabalhar nesta. E se calhar ainda teria mais instabilidade do que estar 
nas Novas Oportunidades… quer dizer, tirando aqueles poucos que conheço que conseguiram 
concursos públicos e ficarem em sítios mais estáveis, e pronto a ideia é essa, não me parece 
que eles abrem muito mais vagas, só quando o nosso país tiver outra possibilidade económica é 
que começam a meter os psicólogos que nós precisamos em todos o lado (risos).  

Há falta de psicólogos em todo o lado e não os metem em lado nenhum porque não 
temos poder económico para isso. Já pensei em tirar uma pós-graduação em gerontologia para 
abrir novos horizontes mas acho difícil realmente com o tempo que trabalho conseguir tirar pós-
graduações e não ter uma vida pessoal (risos). Já com o trabalho é chegar a casa e não tenho 
assim tanto tempo livre, trabalho e pós-graduação não vale a pena ter uma namorada (risos) 
que não veria durante para aí um ou dois anos… primeiro quero investir noutras coisas e depois 
um dia se isto acabar [Novas Oportunidades], e eventualmente poderei ter direito a algum 
subsidio e então aproveitar isso para me formar noutras áreas se tiver necessidade disso. 
 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Profissional (processo RVCC)? 
P1: Um profissional antes de mais tem de ter muita paciência, e depois ter um poder de 
relacionamento e versatilidade nas relações com as pessoas, não ter preconceitos e não fazer 
juízos de valor e depois ter outras condutas éticas, como por exemplo, o dever de 
confidencialidade, e também enfim os conhecimentos técnicos ao nível do processo, ao nível da 
pedagogia. É preciso claro ter responsabilidade, mas isso é em qualquer emprego, se uma 
pessoa se dedica ao seu trabalho tem de ter a responsabilidade de fazer o seu trabalho bem… 
aqui há uma responsabilidade, lá está como sabemos a vida das pessoas nem que seja uma 
responsabilidade que nos leva a esse dever de confidencialidade, temos essas responsabilidade 
para com as pessoas. E ao se trabalhar em equipa, tem-se sempre a responsabilidade para 
com as pessoas com que se trabalha, pois qualquer coisa que se falhe, falha-se com a restante 
equipa. E noto mais de perto essa responsabilidade porque trabalho mais de perto com toda a 
gente. 

Depois no fundo é saber ir ao encontro das pessoas e saber motivá-las, isso é o que eu 
mais noto, e foi algo que eu fui aprendendo ao longo desta experiência que tenho tido, o saber 
motivar pessoas, e às vezes até transporto isto para a minha vida pessoal e para outras 
situações. É complicado mas é aliciante a ideia de que se está a fazer uma coisa que é 
importante para as próprias pessoas.  
 
OR: Como aprendeu a ser Profissional no processo RVC? 
P1: Aprendi principalmente com a experiência… Deram-me umas noções bases quando estive 
a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia, comecei a trabalhar e depois foi a experiência. Ia 
perguntando… Sempre que entro num sítio pergunto até à exaustão… às vezes até já pensei 
que posso passar a ideia de que não sei ou sou inseguro mas não, eu pergunto porque eu 
realmente prefiro aprender em vez de estar a fingir que sei, no início não sei e assumo isso. E 
aprendi assim, a perguntar, com a experiência, com os erros. 

Tive pequenas formações da ANQ mas devem-me ter ensino só 5% daquilo que eu 
precisava de saber para o nível secundário. Porque eu para o básico não tive formação, só 



mesmo para o nível secundário, para aí três tardes. A formação da ANQ baseou-se mais no 
referencial de competências chave, mas também foi mais em casa e com a prática que ganhei 
mais conhecimento dele e consistência. 
 
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
P1: O meu trabalho consiste em receber os candidatos; desde executar telefonemas; a fazer as 
análises de perfil; a orientar os candidatos para o processo mais adequado, e nesse sentido 
também tenho de ter conhecimento de algumas dessas possibilidades de encaminhamento 
principalmente no nível básico [No nível básico são os Profissionais RVC que executam a 
primeira etapa do processo: Sessão de Acolhimento, Diagnóstico e Encaminhamento]; depois é 
acolher em grupo, e isso é outra coisa que eu também não disse mas que também fui 
aprendendo nas Novas Oportunidades: o saber estar à frente de um grupo, trabalhar não só de 
um para um, a ideia da psicologia é essa e era com isso que eu me sentia mais confortável… 
mas aprendi também a estar confortável à frente de um grupo.  

Depois, a construção de horários, organizar o grupo e estar em contacto com as 
pessoas e com o Centro, a disponibilidade das salas também… conjugar todas essas situações; 
Fazer, por vezes, alguns instrumentos de mediação; Ajudar os candidatos na construção de um 
portfólio; Depois nisso começar também a abrir perspectiva com os candidatos para depois da 
certificação, o que devem fazer a seguir, o que podem fazer… É um bocadinho disto… O que é 
que eu faço mais? Pronto a parte do trabalho administrativo todo, inserir dados no SIGO… 
depois levar os candidatos à sessão de júri, essa parte da certificação, estar em contacto com o 
avaliador externo, fazer as actas.   
 
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
P1: No início era mais difícil até porque é um trabalho assim mais intenso, que está a acabar 
grupos e estão logo a começar outros, e principalmente neste Centro as coisas não se fazem 
por fazes… é muito ainda se está com um e já se está a começar outro… Noutros Centros que 
eu trabalhava começava três e quando estivessem os três a acabar tinha a fase de entrevistas e 
começavam outros… portanto estávamos sempre nas mesmas fases, psicologicamente era um 
bocadinho mais fácil. Eu organizo muito à base de bases de dados, eu tenho os dados todos e 
depois organizo, faço listas em que cada vez mais consigo organizar as tarefas por ordem de 
urgência e cada vez mais consigo também organizar a minha agenda colocando lá a maior parte 
das tarefas que tenho de fazer, que é para não sobrepor tarefas e pronto, porque sobrepor 
tarefas pode levar a atrasar sessões ou outras situações, e eu não gosto disso, gosto de ter as 
coisas bem organizadas para poder corresponder às pessoas… sejam colegas ou sejam os 
candidatos.  
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
P1: Falando o máximo possível… Articula-se melhor com uns colegas mais do que com os 
outros, mas isso depende pronto das afinidades, do modo de trabalhar. Com as formadoras do 
secundário acho que existe bastante, com os outros profissionais… sim também de um modo 
geral vai existindo, às vezes há situações que poderíamos conversar mais antes de decidir. 
Com os formadores do básico também há mais algumas afinações a fazer… da distribuição de 
tarefas estarem mais definidas e cingirmo-nos a essas tarefas, aquela historia de que às vezes 
as tarefas caiem na terra de ninguém, mas isto também já está mais definido do que estava 
antes. Principalmente é o reunirmo-nos todos, e fazer uma coisa que, às vezes aqui, quando 
entrei não notava que fosse feita mas que eu gosto de fazer que é fazer as coisas o máximo 
possível com antecedência e é assim que eu me organizo. E aqui as coisas, às vezes, não são 
feitas com antecedência e por isso é que depois não nos conseguimos organizar tão bem. 
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
P1: Portanto há sempre as metas, as metas obrigam a acelerar as coisas e o acelerar leva a 
que não se façam as coisas com tanta perfeição ou qualidade do que se não houvesse metas. 

Depois lá está, às vezes é o planear as coisas com um bocadinho mais de 
antecedência, mas isso tem a ver com o meu modo de trabalhar, há outras pessoas que às 



vezes gostam de fazer as coisas com menos antecedência. Há também a publicidade que é 
feito do governo às Novas Oportunidades e a ideia que há lá fora do facilitismo, obriga-nos 
também a confrontar-me com a dificuldade de desconstruir esse facilitismo, e pôr as pessoas a 
trabalhar a sério, quando elas têm a ideia que não vinham trabalhar a sério (risos). São assim as 
maiores dificuldades.  
 
OR: Utiliza algumas estratégias para ultrapassar essas dificuldades? 
P1: As estratégias que utilizo é logo a franqueza e digo exactamente isto que estou a dizer e 
não é assim como o governo diz. Logo na sessão de acolhimento ou na sessão de 
apresentação aos candidatos do secundário e começo logo desde o inicio, mesmo antes das 
pessoas entrarem em processo, a dizer que é preciso esforço e tentar dar alguma do que é o 
processo. E ao nível das metas, planeando as coisas com antecedência consigo encaixa-las 
melhor e acelerar o meu trabalho, e depois acelero até ao ponto em que a qualidade exigida me 
deixa, posso acelerar muito mais e perco qualidade ou posso fazer as coisas mais lentamente e 
ganho qualidade, e tento encontrar um equilíbrio. 
 
OR: O que pensa da articulação entre o trabalho do Formador e o trabalho do Profissional 
RVC?  
Segundo a analise de conteúdo que realizei às reflexões criticas que cada elemento da 
equipa realizou no inicio do ano 2010, constato que existe a crença, segundo um ou outro 
formador, de que os candidatos não vão a júri mais cedo por culpa do formador em que 
eles próprios não concordam, afirmando que existe uma falta de acompanhamento do 
profissional RVC, havendo um desconhecimento do referencial. O que tem a dizer sobre 
esta afirmação? 
P1: Eu acho que a metodologia está aqui um bocadinho cristalizada. As pessoas habituaram-se 
a trabalhar assim. Noutros Centros em que eu trabalhei os formadores entravam muito mais 
cedo no processo, mas aqui cada vez que tentamos fazer isso são os próprios formadores que 
levantam resistência a fazer aquilo que tinham pedido antes, ou seja, que era entrar mais cedo 
no processo… porque eles dizem «então mais espera aí, agora entro mais cedo no processo, 
tenho mais sessões, tenho menos tempo para ler PRA’s». Portanto eles até acabam depois por 
voltar atrás, porque já se habituaram aquele esquema, e acho que aí não parte tanto dos 
Profissionais RVC, porque nós enfim… se eles entrarem mais cedo se calhar até é positivo sim, 
mas realmente ficam com menos tempo para ler as coisas depois. Só que nós estamos 
habituados a ter autobiografias tão completas em comparação, digamos, com a média nacional 
que depois elas precisam de bastante tempo para serem lidas e aí os formadores sentem 
necessidade desse tempo e já não conseguem entrar mais cedo e é um ciclo vicioso.  

Nós Profissionais temos claro de ter uma noção do referencial de competências chave 
que é para os guiarmos a escrever a sua autobiografia, para tentar que eles façam as entregas 
dos portfolios com o máximo de competências necessárias. Temos de pô-los à vontade para 
escrever a história de vida, criar a confiança. Os formadores vão entrando também pois têm 
aquelas sessões de descodificação do referencial também já os estão a guiar no sentido, ainda 
sem contabilizar os créditos, de escrever um modo mais direccionado. E nós agora também… a 
ideia é mesmo os Profissionais conseguirem direccioná-los um bocado mais. 

E no nível básico já fazemos isso bastante… os candidatos escrevem a autobiografia e 
nós, como já conhecemos bem os conteúdos, guiamo-los para escrevam aquilo que é mesmo 
necessário e aí os formadores já só vêem o que nós fizemos, nem sequer têm um papel tão 
activo nessa parte, ao contrário dos do secundário… pois no secundário o referencial é mais 
complexo e mesmo os formadores conhecem mais a sua própria área, têm de ter formação 
superior especifica dentro da sua própria área, no básico não… como é mais simples até nós 
profissionais conseguimos já dominar bem o referencial. O referencial do secundário, não 
dominamos tanto como o do básico.  
 
OR: O que tem a dizer sobre o novo cronograma? 
P1: Eu acho que não vem alterar muito em relação a esse objectivo, que era o formador entrar 
mais cedo. Sim realmente entra um bocadinho mais cedo mas continua com o mesmo problema 
de demorar o mesmo tempo a ler os portfolios… 
 
OR: Então tem alguma sugestão para o cronograma? 
P1: Se calhar, mas também não sei de nenhuma fórmula mágica (risos)… mas eu acho que a 
única possibilidade era se calhar os formadores, principalmente no secundário, terem um 



acompanhamento mais individualizado com os candidatos, como os Profissionais RVC têm. É a 
única forma de eles puderem conseguir ter um papel mais activo antes da primeira entrega do 
portfolio e se calhar ai ter menos trabalho a ler e corrigir o portfolio da primeira entrega. Mas isto 
envolveria bastante tempo da parte dos formadores. 
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
P1: Sim, acho que tenho bastante… apesar de antes ainda haver mais, havia uma autonomia 
total mas acho que até era contraproducente, agora dentro de certos parâmetros acho que 
continuamos a ter autonomia e sim, já há parâmetros mais definidos a nível de inicio de grupos, 
a nível dos instrumentos a utilizar. E há sempre as metas e portanto isso acaba por tirar um 
bocado de autonomia em certas coisas, mas já estou mais que habituado a essa situação.  
 
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
P1: Gosto de estar nas sessões com os candidatos, tanto individuais como as de grupo, mas 
gosto principalmente de variar. Gosto também das reuniões de equipa, planear as coisas com 
os colegas de equipa, mas gosto sobretudo do alternar as tarefas e não cair na rotina. Às vezes 
também gosto de estar no computador a comentar as autobiografias, a ler com mais calma 
quando tenho mais tempo e comentá-las no sentido de depois enviar aos candidatos para eles 
verem.  
 
OR: E porquê? 
P1: Também por conhecer histórias de vida, é um dos aliciantes deste trabalho, e aprender 
também com essas situações, umas mais que outras. Mas gosto de alternar isto. Às vezes estar 
à frente de um grupo, às vezes estar individualmente, às vezes estar só eu no computador a 
fazer outras tarefas, às vezes até gosto de algumas tarefas administrativas para variar das 
outras (risos). 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
P1: É fazer actas, inserir dados no SIGO. Às vezes fazer muitos telefonemas seguidos, é mais 
chato. Acho que são mais estas, é a parte administrativa.  
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
P1: Eu acho que as relações são muito boas, as relações interpessoais. A nível profissional 
também as pessoas estão todas bem preparadas… pronto às vezes pelas relações serem muito 
boas pode levar a que haja um menos rendimento profissional, digamos assim, por as relações 
serem tão boas. Mas de um modo geral acho que as pessoas são profissionais e têm uma 
formação prévia para fazer um bom trabalho. É a melhor, ou das melhores equipas em que eu 
estive inserido, a nível pessoal. 
 
 
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa e quais as áreas de 
melhoria? 
P1: As relações humanas, a formação que já têm e a interacção.  
 
OR: E as área de melhoria? 
P1: Ás vezes pode ser a parte mais profissional dessa interacção, às vezes não assumir mais 
responsabilidades nas tais tarefas que são delegadas, e não tentar mandar para cima dos 
outros. É pegarmos nas tarefas que não nos interessam tanto mas têm de ser feitas, assumi-las 
como tarefas que têm de ser feitas, pois às vezes são feitas com menos vontade e portanto não 
são feitas tão depressa como as outras que gostamos.  
 
 



OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
P1: Trabalhar em equipa é sabermos… como é que eu hei-de dizer?... Sabermos que o nosso 
trabalho está dependente do trabalho dos outros e vice-versa, portanto estarmos abertos a essa 
interdependência, estarmos sempre dispostos a ir alterando as nossas próprias metodologias e 
principalmente o estar sempre em contacto e pormos também em causa estas metodologias 
que utilizamos. 
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
P1: Acho que é bom, essa parte funciona bastante bem… pomos em causa aquilo que 
fazemos, tentamos sempre melhorar e pronto vai havendo essa liderança que também nos diz 
quando é que temos de parar de pôr as coisas em causa e levar para a frente, para não 
estarmos sempre com dúvidas, duvidas a mais também não ajuda, tem de haver sempre essa 
liderança. 
 
 
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
P1: Eu acho que vem das próprias pessoas pois uma equipa é feita pelas pessoas que a 
compõem, portanto, capacidade de trabalho em equipa vem das próprias pessoas mas não é 
uma capacidade inata não é? Também é algo que se aprende… mesmo alguém que entra 
numa equipa e não saiba, se estiver disposto, pode ficar a trabalhar também em equipa como 
os outros que lá estavam. Portanto vem da própria disposição que as pessoas têm, do 
conhecimento que as pessoas já têm, da pré-disposição que têm para aprenderem mais e 
também vem da liderança, que incentiva o trabalho em equipa ou incentiva simplesmente um 
trabalho autocrático.  
 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
P1: Acho que estão cada vez melhores… às vezes poderão haver reuniões a mais, mas enfim o 
que se anda a fazer agora é bom que é quando as reuniões são a mais também ficam mais 
curtas, nesses casos são de uma hora, antes eram quase sempre de três horas, portanto 
quando as reuniões não forem tão importantes e forem menos tempo acho que semanalmente a 
coisa vai bem. Estão mais organizadas, portanto acho que nesse sentido estão a caminhar bem, 
o facto de serem preparadas antes, de serem comunicadas as conclusões… embora lá está, às 
vezes por estarmos absorvidos no nosso trabalho não aproveitamos tanto as conclusões.  
 
OR: Como é que as reuniões de equipa o ajudam na condução do seu trabalho? 
P1: Sim dentro do que… Demoram algum tempo, não é assim de um momento para o outro 
«agora vai ser assim…» e não é instantâneo, as coisas demoram um pouco, tem de haver 
alguma insistência lá está, para mudarmos as antigas rotinas, mas acho que as coisas 
importantes acabam por ser implementadas, há umas que às vezes até acabam por já terem 
sido decidas não serem implementadas, mas muitas delas até porque se calhar não faziam 
tanto sentido, digamos que há uma selecção natural (risos), às vezes decidem-se coisas que 
depois na prática não dão, então pronto automaticamente a pessoa vai tentando aos poucos, vê 
que não dá e acaba por nunca aplicar totalmente.  
 
OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
P1: Conflitos existem muitos… eu não encaro o conflito como uma coisa negativa, por isso 
conflitos existem muitos, quase diariamente… eu não sei é se me lembro de alguma situação 
assim que faça ser um grande exemplo. O maior que me lembro até tinha a ver com os 
problemas pessoais de uma colega aqui do Centro, que acho que foi bastante bem resolvido… 
de um modo geral foi mantida alguma paciência, enfim as pessoas iam desabafando umas com 
as outras também para conseguirem suportar, e depois em reunião equipa foi resolvido de um 
modo bastante assertivo e acabámos por ajudar uma colega de trabalho até numa situação 
pessoal e que depois estava tão bem integrada como outra qualquer. Enfim acho que não há 
muitos sítios em que esta situação acontecesse, em muitos sítios se calhar tinha sido posta de 
lado e acabou. Houve em reunião de equipa uma confrontação, que precisaria de ajuda, etc., 
houve choradeira, houve tudo, mas depois as coisas começaram a ser resolvidas a partir daí… 
pronto houve franqueza, e isto passou até as relações profissionais e começou-se a falar de 



algumas relações mais humanas, mais pessoais… pronto ai as relações pessoais ajudaram o 
nosso profissionalismo, aqui está um exemplo…  
Houve também uma situação com a Coordenadora, quando passou a ser coordenadora vinha 
com uma postura um pouco mais autoritária e depois simplesmente foi ver as minhas metas ao 
ano anterior, que eu tinha entrado a meio do ano, e disse que eu tinha que fazer mais metas, 
tinha rendido pouco… E eu na altura, como também era ainda novo no Centro, a coordenadora 
era nova, não sabia ainda bem com o que contar, não tinha a relação que tenho hoje com ela, 
não argumentei tão bem, mas depois pensei, e no dia seguinte fui falar directamente com a 
coordenadora e dizer-lhe «o que ela tinha dito não tinha sido justo, por isto isto isto» e senti a 
abertura dela nessa situação e a partir daí cada vez que acho uma coisa injusta tenho abertura 
para dizer à Coordenadora, que às vezes até me chama sindicalista, mas que também aprendi 
um bocado isto, a dizer as coisas que eu não acho bem, embora possa nem sempre ser aceite a 
minha opinião, mas paciência é mesmo assim, mas pelo menos dizer as coisas, tentar 
conversar…  

Os conflitos dependem das pessoas com quem são e há várias estratégias, e essas 
estratégias têm de ser adaptadas em função das pessoas. Há outras pessoas que eu não sinto 
tanta abertura, tem de ser aos poucos… depois há conflitos que se calhar não valem a pena 
dizer de um modo muito mais directo, porque a pessoa ou pode levar a mal ou o beneficio não 
justifica que se torne mais aberto… como por exemplo entregarem-me as coisas das actas mais 
depressa porque eu gosto de fazer as coisas com antecedência, eu faço com um dia de 
antecedência e os comentários de alguns formadores ou profissionais são-me entregues com 
uma hora de antecedência e às vezes nem isso… enfim, eu peço, vou pedindo, vou solicitando, 
às vezes mandando algumas indirectas que eu nem devia fazer isso, mas como não sinto 
grande resposta neste sentido porque é assim que as coisas funcionam num modo geral, tenho 
de ser eu a adaptar-me um bocadinho a trabalhar mais em cima do joelho… Não posso obrigar 
toda uma equipa a trabalhar como eu quero, apesar de num modo geral é como deve ser, então 
adapto-me um bocadinho e saber adaptar-me, e neste caso até se pode considerar que poderia 
ser um conflito latente mas se eu me adaptar deixa de ser um conflito. 
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
P1: Não (risos), nas Novas Oportunidades não… Não sei se a nível interno poderá haver 
alguma situação, não acredito que seja tanto de crescimento mas de alteração de funções ou de 
outro departamento… acho difícil mas tenho essa esperança. A nível das Novas Oportunidades 
não, acho que é esta a função que tenho, eventualmente se as Novas Oportunidades 
continuassem poderia vir a ser Coordenador mas também não tenho muito essa ambição 
porque gosto mais desta função que tenho agora… 

Agora com esta situação do Grundtvig acho que finalmente há uma certa abertura na 
formação. A nível da ANQ não há quase nada, é sempre mais do mesmo, aqueles encontros 
dos Centros Novas Oportunidades, uma ou outra metodologia nova, alguns encontros que para 
aí só um terço da equipa é que pode ir, e quem lá vai também não traz grandes coisas novas… 

O crescimento profissional é por ter a felicidade de trabalhar com pessoas que até 
sabem o que fazem, principalmente pela Coordenadora pela formação que traz, portanto a nível 
de pedagogia e metodologia aprendi bastante com ela… e também com outros colegas. Foi o 
único crescimento. É mais isso. É sempre possível aprender coisas novas temos é de estar 
despertos para isso, e acaba por ser um desafio, e aprendo mais a um nível pessoal. 

Aqui não existe uma política de formação, nem se tenta fazer a ponte das Novas 
Oportunidades com outras situações, e eu acho que é possível, mas não é muito feito. Não vejo 
grandes departamentos em que a função que tenhamos seja considerada útil, embora seja 
possível… um gabinete de orientação, de aconselhamento… mesmo a nível de dar formação, 
porque nós acabamos por dar formação noutros âmbitos profissionais, é uma relação 
pedagógica, mas não sei se a nível institucional é feita essa ponte directa do que nós fazemos. 

Pronto vivemos numa sociedade especializada e cada um faz aquilo e se fazes aquilo é 
aquilo que tens de fazer e se fizeres um centímetro ao lado já não é aquilo, ainda por cima como 



há muitos cães a um osso, vão as pessoas que directamente fazem a função pedida e não às 
pessoas que fazem um bocadinho ao lado, mesmo que fossem melhores.  
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
P1: Poderia ser a nível de gestão, acho que há muitas formações ligadas ao saber motivar, 
formações ligadas à gestão do tempo, formações ligadas ao trabalho em equipa, formações 
ligadas à pedagogia… acho que é mais ou menos isso.  
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
P1: Sim já pensei nisso várias vezes… aliás eu tenho vontade de fazer a minha própria história 
de vida já há muito tempo… primeiro porque eu gosto sempre de repensar e acho que qualquer 
pessoa, independentemente estar nesta área ou não, fazer a sua própria história de vida é 
também uma abordagem psicoterapêutica digamos assim, que poderia ajudar mesmo 
pessoalmente. A nível profissional poder-me-ia ajudar a perceber as dificuldades dos candidatos 
a quem em peço para fazerem a história de vida, ao perceber as dificuldades poderia ajudá-los 
melhor, isso sem dúvida. E era importante.  
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
P1: Não não, já disse tudo (risos), obrigada. 
 
  
OR: Obrigada pela tua colaboração. 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA P2 
 
 
 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
P2: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
P2: Números. Na ANQ qualidade e números, no Turismo de Portugal, números. E de vez em 
quando eles pensam na qualidade também, a directora pelo menos. Agora como vai mudar de 
direcção não sabemos.  
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
P2: Neste momento é corresponder às metas do Turismo de Portugal, eu sinto isso, por isso é 
que eu já não estou a gostar muito de trabalhar cá. Neste momento é. Se me perguntasses 
antes de Outubro era a qualidade e o gosto por aquilo que se fazia. 
 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades?  
P2: Pouco, muito pouco. É difícil conjugar os números que nos pedem com a qualidade ideal 
que gostaríamos de dar. 
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
P2: As funções de um CNO, aquelas orientações da ANQ, são permitir a pessoas que têm uma 
história bastante rica, em que adquiriram competências, as possam validar de uma forma 
reflexiva, ou seja, possam ser reconhecidas. E permitir que a pessoa com aquilo possa ter mais 
oportunidades de emprego.  

Neste momento um CNO é para aumentar os números de qualificação escolar, aumento 
das qualificações escolares do nosso país não olhando a meios nem a fins, porque os fins vão 
ser muito maus. Infelizmente acredito menos no processo, porque eu acreditava nisto com 
unhas e dentes, mas estou, porque não aceito a forma como isto se está a tornar… se calhar é 
utopia minha, se calhar é, mas fizeram-me acreditar nisto de uma forma e agora estão-me a 
fazer trabalhar de outra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Percurso académico e profissional 
  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
P2: Eu entrei para a faculdade em 2000, para a Lusófona. Inicialmente a minha candidatura foi 
para terapia da fala, não consegui entrar, das duas vezes que me candidatei, e depois 
candidatei-me para psicologia. Há 10 anos atrás só se ouvia falar em Psicologia Clínica portanto 
quem ia para psicologia à partida ia para clínica, principalmente as pessoas que não eram de 
Lisboa, das grandes cidades, só se ouvia mesmo falar de clínica. Portanto eu entrei para 
Psicologia. Os três primeiros anos são de tronco comum e só no terceiro ano é que tem que se 
escolher a especialização.  

E foi exactamente nessa altura que começou o meu drama, porque eu quando começo 
a chegar ao fim do terceiro ano começo a perceber que eu não tinha capacidade para seguir 
psicologia clínica, a minha estrutura não estava suficientemente desenvolvida para puder 
sentar-me à mesa, por exemplo, com um esquizofrénico ou com um psicótico… Não conseguia, 
não tinha estrutura para aguentar pronto. E comecei a entrar em pânico, quer dizer andei aqui 
três anos a pensar que ia para a específica de clínica, e chego ao fim do terceiro ano é quando 
tenho de decidir e não sei o que é que vou fazer. Lembro-me que na altura até fui tirar uma 
formação em Psicopatologias para perceber, para ter a certeza realmente… era um curso muito 
prático, onde havia muitos testemunhos, muitos profissionais que iam contar como era o dia 
deles, o trabalho. E ai tive então mesmo a certeza de que não conseguiria.  

Com muita pena recorri à psicóloga da Faculdade, porque estava entrar em stress, não 
fazia sentido nenhum aquela dúvida… e pronto, depois cheguei à conclusão que fazia todo o 
sentido, faz parte do crescimento, e era bom porque me questionava, blá blá blá. Então cheguei 
à conclusão que a melhor área era Psicologia Educacional, gostava de crianças, é psicologia, 
podia também trabalhar com adolescentes. Fui para Psicologia Educacional, os dois anos… 
gostei, fiz o estágio académico durante um ano, no Sagrado Coração de Maria. 

 Entretanto na área Educacional comecei a apaixonar-me muito por Orientação 
Vocacional, porque aprendi que não era aquela orientação que se fazia nas escolas, e havia 
outras coisas que se podiam fazer, e apaixonei-me bastante. O Sagrado Coração de Maria era o 
único sitia relativamente perto que tinha um gabinete de orientação vocacional instalado e que 
funcionava… mas foi a única coisa que eu não fiz foi orientação vocacional (risos), porque as 
minhas orientadoras não trabalhavam em orientação vocacional, tinha muitos problemas 
internos, aquilo foi horrível. Não aprendi nada que não soubesse já. Fiz acompanhamentos, tive 
com miúdos, mas não posso dizer «ok, esta minha primeira experiência vocacional serviu para 
eu puder…», não não serviu para nada… serviu apenas para eu perceber que dependo e 
dependerei de mim sempre, portanto é andar para a frente. Ainda neste ano de estágio, o último 
ano do curso, tive de fazer uma monografia, foi sobre Orientação Vocacional, Desenvolvimento 
da Identidade e Orientação Vocacional, que me deu muito prazer fazer. Acabando o quinto ano, 
consegui fazer tudo. A 28 de Setembro de 2005 defendi a minha tese, e correu muito bem.  
 Neste momento estou no segundo ano da especialização de Psicoterapia, exactamente 
porque percebi que não é a Educacional (risos) … pois é minha querida, as coisas acontecem 
assim, tu evoluis e o que eu senti foi exactamente isso, precisei de evoluir, precisei de passar 
por uma série de coisas, se calhar precisei de começar a fazer a minha psicoterapia e percebi 
que não é com crianças que eu quero trabalhar, apesar de eu adorar crianças, mas eu quero 
trabalhar mais na área da clínica. Então tinha duas hipóteses… Eu ainda me inscrevi na 
Lusófona para fazer o segundo ciclo de Bolonha em clínica, só que era uma parvoíce, eu tinha 
que ir às aulas todos os dias, das 18h às 23h, era como se fosse uma segunda licenciatura e 
estava na turma dos alunos que começavam o curso mas que já estavam no segundo ciclo, 
portanto não me fazia sentido nenhum e desisti. Então optei por uma pós-graduação, por uma 
especialização, são três anos, que é para gente que já esteja no mercado de trabalho, que já 
tenha outra visão. É uma parceria entre a Universidade Autónoma de Lisboa e uma clínica, que 
é a Clínica Contemporânea. E esta especialização vai-me habilitar a puder fazer psicoterapia, e 
só me falta mais um ano. 
 Pronto em termos académicos é isto. Tirei o CAP, não me lembro de ter feito mais nada 
a nível académico.  
 
 
 
 



OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? Quer a 
escolha da licenciatura quer a escolha da variante? 
P2: Eu sempre quis Psicologia. O meu objectivo era «ok, eu tenho de trabalhar com pessoas», 
não poderia ser de outra forma, eu queria trabalhar com pessoas. Eu sempre quis psicologia 
mas entretanto na altura das candidaturas, no 11º/12º ano comecei a ouvir falar em terapia da 
fala. Comecei a pesquisar, comecei a informar-me, fui falar com uma terapeuta da fala, comecei 
a achar muita piada, comecei a conhecer o trabalho e pensei «olha, vou juntar o útil ao 
agradável, terapia da fala tem de certeza mais saída, vai ser uma coisa que eu vou gostar de 
fazer, estou na área da saúde, estou a trabalhar com pessoas, o contacto com pessoas é 
constante, portanto bora lá nisso», e foi assim que surgiu a terapia da fala. 

A Psicologia sempre existiu, a psicologia não foi uma segunda hipótese, simplesmente 
foi camuflada pela terapia da fala que depois como não consegui, voltei às origens. Eu não te 
sei explicar muito bem porquê Psicologia, simplesmente não me vejo a fazer rigorosamente 
mais nada, acho que é o trabalho de excelência com pessoas, abordas tudo não é? Mas só 
agora é que eu acho que eu vou começar, passados cinco anos de ter terminado o curso, a ter 
prazer mesmo naquilo que fiz. Foi mesmo um interesse inato a psicologia. 
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
P2: Acabei a faculdade em 2005, em Setembro e pensei «agora vou estar até Dezembro sem 
trabalhar porque estive dezoito anos a estudar portanto também mereço estar quieta». A 
verdade é que em Outubro já estava a trepar as paredes e comecei a enviar currículos… na 
altura saíram os Estágios Profissionais da Administração Pública, candidatei-me… candidatei-
me ao Instituto de Orientação Profissional, IOP e fui excluída porque me esqueci de pôr a data 
de validade do BI. Entretanto chamaram-me do Centro de Emprego a dizer que havia um 
trabalho como animadora sociocultural num agrupamento de escolas de telheiras, e eu 
obviamente aceitei.  

Tive seis meses e qualquer coisa a trabalhar num agrupamento de escolas com o 1º e 
2º Ciclo. Era uma escola muito problemática, de bairros sociais, gostei de trabalhar com as 
crianças mas não gostava da equipa das escolas, só de uma escola é que eu gostava e dava-
me muito bem com toda a equipa e acho que trabalhavam para e com as crianças e as outras 
não.  

Paralelamente nesta altura das escolas eu trabalhava na FIL como recepcionista e 
estava também a dar explicações. E quando acabaram os seis meses nas escolas, a minha 
disponibilidade para a FIL era a 100% e eles convidaram-me para organizar uma conferência 
internacional… saí da recepção e fui para a organização de feiras para organizar a conferência. 
Organizei a conferência praticamente sozinha, trabalhei que nem uma moira… a conferência 
aconteceu, pu-la de pé, foi um sucesso e entretanto convidaram-me para ir fazendo outras 
coisas, e estive lá praticamente um ano.  

Durante este ano, como eu já estava a ganhar o meu dinheiro e não estava 
desempregada, e pensei «ok, eu não vou conseguir nada na minha área se não for trabalhar de 
graça para algum sítio», eu sou contra os estágios não remunerados, completamente contra, 
acho que não faz sentido nenhum… mas como estava a ganhar dinheiro na altura pensei «vou-
me candidatar a um estágio, para ganhar experiência profissional e pôr no currículo, para depois 
quando sair daqui já ter alguma coisa», e assim foi. Escrevi uma carta para o IOP a candidatar-
me a um estágio complementar na área da orientação. Pronto, fui aceite, tive seis meses, e 
assim que acabou o estágio convidaram-me como colaboradora externa, portanto a fazer 
exactamente a mesma coisa que eu fazia, a dar consultas, a acompanhar grupos, mas a 
receber, a recibos verdes, a fazer o que as outras psicólogas faziam. Estive lá um ano. Nessa 
altura também comecei a dar formação de inglês intensiva no Badoca parque, durante dois 
meses e dava ao mesmo tempo formação na área comportamental e timbuilding, isto tudo ao 
mesmo tempo. 
 Entretanto começa-se a ouvir falar dos Centros Novas Oportunidades, o que é isto, o 
que é isto, isto está a empregar psicólogos. Um dia pego em mim, vou à internet, e pego nos 
CNO todos, tiro os e-mails e envio cartas, candidaturas espontâneas para todos. Na altura fui 
chamada para três, incluindo a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Fui à entrevista, na 
mesma semana fui a três entrevistas. Só numa é que eu percebi que não ia passar à fase 
seguinte, e não passei. Mentira, neste CNO aqui também percebi que não ia passar à fase 
seguinte e disseram-me «Ok, nós gostámos muito de ti, tu sabes como é que isto funciona mas 
não tens experiência, portanto neste momento nós vamos começar com o nível secundário, 
estamos a precisar de alguém que já tenho algum conhecimento prático do assunto, tu não 



tens», ficou por aí. Entretanto ficaram de me ligar a dar a resposta dos Centros, isto foi mais ou 
menos em Fevereiro. Passou Fevereiro, passou Março, e já tinha tirado daí o sentido. Um dia 
estava eu a dar consulta no IOP, quando a acabo a consulta tinha uma mensagem no telemóvel 
do Centro de Novas Oportunidades aqui da escola, da Coordenadora da altura, a dizer que tinha 
saído em decreto-lei uma figura que era a figura do Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento 
e que era preciso um Técnico desses para o Centro e que esse lugar seria para mim, caso eu 
ainda estivesse disponível e interessada. No dia seguinte ligaram-me também de outro Centro a 
dizer que eu tinha sido seleccionada (risos). Obviamente que eu nem pensei duas vezes. Fui às 
Olaias, ela fez-me novamente uma entrevista e aqui estou eu. Comecei no dia 1 de Abril como 
Técnica de ADE. Ainda estive a dar consultas no IOP até eles me deixarem, entretanto 
começaram a acabar com as prestações de serviços. 
 Entrei como técnica de ADE, foi extremamente motivante porque era criar uma coisa 
nova, que não existia, tinha de fazer de raiz, a minha equipa era eu e eu, e a Coordenadora. 
Portanto foi um desafio… a partir do momento em que aquilo começou a ficar mais ou menos 
estável, deixou de me interessar. Por isso é que eu acho que a Técnica de ADE actual está no 
sítio certo… tem mesmo a ver com as pessoas, eu acho que as funções têm de assentar como 
luvas, porque eu gostei do que fiz mas se eu fizesse aquilo mais uns meses matava-me (risos). 
E comecei a falar que gostava de ser Profissional RVC e foi quando surgiu a oportunidade dos 
concursos, dos contratos e dos concursos. E eu candidatei-me aos dois lugares, a contrato de 
Técnica de ADE e a Profissional RVC, e consegui ficar com Profissional RVC.  
 Entretanto em Setembro de 2007 abri uma empresa, uma clínica de Psicologia, de 
Formação e tudo e tudo, onde eu não estou nem a 10%, porque não tenho tempo. Eu sou uma 
das sócias. Comecei agora o acompanhamento de uma adolescente, mas eu gostava de estar 
mais tempo.  
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
P2: (risos) … pois isso é uma pergunta muito difícil. O que é que eu quero fazer da vida? Eu 
estou numa fase da minha vida que não sei muito bem o que quero… quer dizer sei, mas são 
coisas que são completamente impossíveis neste momento. Quero mudar de cidade, mudar de 
vida completamente, não se calhar em termos da área profissional porque acabaria por ser a 
mesma mas ao mudar de cidade para mim é uma mudança radical. Era mesmo mudar para o 
Alentejo e começar de novo. Mas como isso, pelo menos no próximo ano, não pode ser porque 
eu estou a fazer a especialização, portanto não posso sair de Lisboa, vou-me organizando 
assim.  

A nível dos Centros de Novas Oportunidades… isto vai acabar ou não. Eu prefiro achar 
que sim, para depois ter uma boa surpresa… ou não, não sei se é boa se não. Já tinha 
comentado isto com a Coordenadora, eu preciso de inovar, eu preciso de diversidade. Eu acho 
que estou numa idade em que fazer o mesmo todos os dias não é aquilo que eu quero, e eu 
canso-me da rotina, não puder criar, não puder gerir as minhas coisas. E a verdade é que a 
forma como este Centro, este porque é neste que eu trabalho nunca trabalhei noutro, nos 
absorve não permite fazer rigorosamente mais nada… se calhar também tem um bocadinho a 
ver com a minha gestão, não sei, mas se tiver é uma percentagem muito ínfima, porque dá 
muito muito trabalho e depois não me dá espaço para mais nada.  

Se me perguntares se eu gostava de continuar a ser Profissional RVC? Não por muito 
mais tempo. Lá está não vai haver mais do que isto, vai ser sempre isto… mudam os candidatos 
mas as coisas vão ser sempre iguais. E eu preciso de inovar. E eu estou super excitada por ir 
para a Polónia, não por ser a Polónia mas é porque vou ter formação em contexto de trabalho, 
vou fazer uma coisa diferente, estou excitadíssima. Portanto eu tenho que às vezes deixar estes 
sonhos todos e estas utopias na gaveta porque tenho contas para pagar… espero continuar 
aqui, espero que me mantenham mas mexo-me para procurar outra coisa que me dê mais 
satisfação profissional.  
 Eu gostava muito de dar formação, mas eu não tenho tempo de dar formação, é uma 
grande mágoa que tenho porque eu não tenho tempo de dar formação. Eu já fui a imensas 
entrevistas e não fiquei porque não tinha hipótese de dar formação e é uma área que eu 
gostava muito de apostar. A nível da psicologia gostava de continuar na área da clínica, da 
psicoterapia. E pronto é isto. E digo-te uma coisa, se uma empresa de formação me disse «nós 
temos formação para si, durante um ano, todos os meses, x horas de formação a x euros, 
recibos verdes», não dizia que não à primeira. 
  
 



C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Profissional (processo RVCC)? 
P2: Um Profissional de RVC tem de ter uma boa capacidade de estabelecer relações, porque 
nos aparece de tudo. Tem de ser assertivo, muito… e isso eu estou a trabalhar, porque não sou 
muito assertiva, mas tem que ser. Assertivo na medida que nós trabalhamos com adultos, e 
esses adultos pensam que não têm obrigações, que vêm… como isto não é escola, que é assim 
uma coisa que… não, tu tens que definir muito bem as regras, e definir as regras com adultos 
não é fácil, porque eles já têm as deles, portanto não acham muito piada que venha uma garota, 
porque para muitos deles eu sou uma garota, para dizer agora o que é que eles têm de fazer a 
mais do que o trabalho que têm lá fora. Portanto a assertividade é muito importante.  
Mais? Acho que temos que conseguir adaptarmo-nos aos vários níveis que aparecem à frente… 
Se eu venho para aqui com um discurso muito bonito, e de repente olho e estão dois candidatos 
sem perceber nada do que estou a dizer, e eu tenho de conseguir reformular esse discurso. Se 
com as crianças para brincares com elas tens de te sentar no chão com elas porque elas 
brincam sentadas no chão, com os adultos tens de falar a sua linguagem. E isso não é fácil, não 
é uma coisa que nasça connosco, temos que ir treinando.  
Ah e um Profissional RVC também tem de ter muita paciência, mas eu acho que ter uma boa 
capacidade relacional é a característica mais evidente que um Profissional RVC precisa ter. 
 
OR: Como aprendeu a ser Profissional no processo RVC? 
P2: (risos) … ah ah, vendo só vendo… eu era técnica de encaminhamento, aí tive aquelas 
formações para os técnicos de encaminhamento, da ANQ, mas era chinês, porque eu estava 
num CNO pela primeira vez, portanto… Quando passei para Profissional RVC passei para 
agarrar pessoas, para agarrar grupos, para começar grupos e para começar processos. 

Portanto foi perguntando, fui vendo como é que se fazia, fui lendo, fui aprendendo… 
passado um ano é que eu noto que estou a conseguir fazer o trabalho de um Profissional RVC, 
só agora é que eu sinto que estou a começar a rentabilizar. E isso foi difícil para mim… imagina-
te a ires para uma empresa, onde à partida as pessoas pensam «ok, tu até sabes, vais-te 
desenrascar», não há explicação nenhuma. Não tive explicação nenhuma. Eu apanhava das 
reuniões de equipa, ia ler para casa, eu via o que é que os meus colegas faziam, perguntava, ia 
muito às apalpadelas, só agora é que eu sinto que sou Profissional RVC. E isso vê-se nas 
minhas certificações, os números de certificações pessoais, estão muito mais elevados agora, 
porque é o à vontade que tens com a função… quer dizer eu não tinha certeza naquilo que 
fazia, porque não tive nada, não tive base nenhuma… portanto acho que muito bem estou eu, 
por isso não me falem nos números de 2008 ou 2009 ou cacete, porque isso para mim bulshit, 
fiz aquilo que consegui.  
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
P2: Ai… sendo o Processo RVC um processo de Reconhecimento, de Validação e Certificação 
de Competências, o Profissional de RVC é um elemento eu costumo dizer, aqui para nós que 
ninguém nos oiça, é pau para toda a obra, e é um elemento que está com o candidato a maior 
parte do processo, porque muitas vezes é o elo de ligação entre os formadores e o candidato. A 
partir de uma certa e determinada altura, e também porque os nossos cronogramas agora foram 
um bocadinho alterados, os formadores têm um contacto com o adulto mais cedo e estabelecem 
uma relação assim mais cedo… mas o Profissional RVC é a pessoas que tem como objectivo 
fazer o balanço das competências, ou seja, ajudar os candidatos a identificar as competências, 
reflectir sobre elas e escrever uma história de vida. Isto era outra coisa que eu não sabia fazer, 
que agora já sei.  

Portanto o adulto, com o nosso auxílio, com a nossa ajuda vai, num texto reflexivo que é 
a autobiografia, identificar competências, que são as competências necessárias e que vão ao 
encontro do referencial para serem validades pelos formadores. Até à 1ª entrega, a 
autobiografia é só lida por nós Profissionais, e o objectivo e a função do Profissional RVC é que 
essa autobiografia vá para as mãos dos formadores o mais completa possível. Ás vezes não é 
possível, por exemplo, nós tentamos de todas as formas espremer o sumo. É dar-lhes as bases 
para eles conseguirem… estamos a falar de pessoas que nunca escreveram na vida, algumas 
não é? E então o Profissional é um bocadinho a mãezinha, neste caso eu, de muitos adultos, 
mas formalmente o objectivo é fazer balanço de competências e ajudá-los a fazer com que eles 



consigam, essas competências que eles foram identificando ao longo do processo, espelhá-las 
na história de vida, numa forma reflexiva.  
 Isto tudo, e além de que temos que inserir sessões no SIGO, além de que temos que 
fazer actas das sessões de júri, além de que temos que fazer os cronogramas do grupo, além 
de que temos as sessões de preparação de júri, temos que fazer as sessões individuais… 
porque estamos a falar de grupos, mas depois estes grupos cada candidato tem sessões 
individuais connosco, e são muitas. Cada vez mais são precisas mais sessões, porque os 
candidatos cada vez são mais fracos, portanto são precisas muitas sessões individuais. Mais, o 
que é que o profissional faz mais? Marca sessões, muitas vezes dos formadores. Ah, Sessões 
de Acolhimentos, pois com certeza que não faço… então a nível do básico faço também 
sessões de acolhimento, marco as sessões de acolhimento… verdade seja dita, o Técnico 
Administrativo agora ultimamente tem conseguido marcar, só que quando não consegue somos 
nós Profissionais que marcamos; faço a Sessão de Diagnóstico, as entrevistas individuais, a 
análise do perfil dos candidatos que vão às minhas sessões de acolhimento.  
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
P2: Não sei… olha, eu vou-te dizer sinceramente, é uma dificuldade, e eu só me deparo com 
ela quando tenho prazos para cumprir, porque eu vou-te explicar porquê. Eu tenho uma agenda, 
e tenho espaços em branco. Portanto eu quando preciso de marcar sessões, eu não olho se 
quer a quantas é que eu já tenho marcadas naquela semana, «ok eu preciso, não te vou atrasar 
mais uma semana, marco-te já aqui». Quando eu chego a determinada altura que eu já tenho 
15 dias da semana que eu não tenho tempo para fazer mais nada, tenho sessões com 
candidatos de manhã e à tarde. E eu penso «ok, e o resto? Os cronogramas que eu tenho que 
fazer? As actas que eu tenho que fazer? As autobiografias que eu tenho para ler?», portanto 
nesse sentido é uma aprendizagem que eu tenho que fazer «Ok, tu tens outras coisas para 
além das sessões individuais e das de grupo», actas, inserir sessões no SIGO, ler 
autobiografias, uma série de coisas. 

 Portanto, se calhar, pelo menos um dia e meio por semana eu não posso ter sessões 
individuais. E isso não acontece, porquê? Para o candidato não esperar mais uma semana, para 
ir adiantando, porque se ele vier ter comigo hoje consegue apanhar o fim de semana e se calhar 
ainda me consegue entregar as coisas no final da semana, se não vier já passa mais uma 
semana… percebes?  

Portanto eu tenho dificuldade nesse sentido. Tenho noção que isto é um pouco por 
causa da pressão dos números, vou-te ser sincera… das certificações. Porque para os 
formadores dizerem «estão aqui estes candidatos que vão a júri», eu tenho que lhes dar esses 
candidatos, e para eu lhes dar esses candidatos eles têm de estar comigo antes. Isto é uma 
bola de neve, é muito difícil de gerir, mas eu vou ter que me orientar porque eu começo a ter 
muito trabalho acumulado que às vezes tenho que fazer em casa… (nem ninguém me 
agradece) ou vir a um sábado de manhã, exactamente porque não consigo gerir a minha 
agenda.  

Mas eu acho que o que eu tenho que fazer é cortar logo alguns dias à semana, e sei 
que vou fazer aquilo: ler autobiografias, fazer SIGO, fazer actas, fazer comentários de júri, uma 
série de coisas que temos que fazer, e se o adulto não pode, olha não pode, porque depois eles 
também têm uma disponibilidade difícil… olha lá está, é a assertividade, não pode não pode, 
vem daqui a quinze dia, porque eu também não posso… mas depois o problema é que se 
passar para daqui a quinze dias, se calhar aquele candidato que eu até sei que é bom… estás a 
perceber? Sim tenho dificuldade em organizar o meu tempo. 
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
P2: No nível básico não existem sub-equipas, só mesmo no nível secundário. E eu sinto uma 
maior articulação, muito mais evidente, no secundário. Talvez porque os formadores do 
secundário estejam também muito atentos aquilo que eu faço, e que me comuniquem o que é 
que vão fazer «olha vou ter formação com este candidato ou este candidato faltou», eu 
mantenho ali um nível de conhecimento e de acompanhamento diferente. Ao nível do básico 
isso não acontece – são os formadores e são os profissionais, separados. Apesar de que agora 
com o novo cronograma e com as sessões conjuntas, pronto tenho mais contacto com os 
formadores.  

Se me perguntares para que é que serve a Matemática para a Vida (MV) [apenas para o 
nível básico] não serve para nada, e TIC também não. Tenho dificuldade em perceber o que é 



que o formador de matemática faz, tenho mais facilidade em perceber o que é que ele não faz, e 
isso para mim é muito grave, mas não sou eu que vou dizer que ele não sabe fazer o trabalho 
dele, nem que está a fazer nada… mas é muito complicado. 

 Ao nível da formadora de LC e CE [nível básico] eu acho que até funciona, e também 
porque eu me sinto mais à vontade, e isto também talvez tenha a ver com a minha 
aprendizagem em ser Profissional RVC, funciona bem. Há o acompanhamento, há identificação 
das situações, funciona bem. A forma como a sessão corre e como é gerida, a postura da 
formadora na sessão, pronto isso são outros quinhentos, mas com isso passo eu bem, portanto 
não me aquece nem me arrefece a sessão com a formadora. Com o formador de matemática 
isso sim aquece-me bastante e é perfeitamente desnecessário. Com a formadora de LC e CE 
acho engraçado, a nível de LC até me ajuda, porque eu tinha alguma dificuldade na área de LC 
e tenho aprendido, agora nas outras não. Por isso é que eu sinto que ao nível do básico é muito 
mais… eu nunca tinha sentido, a formadora de LC já me tinha dito que isto acontecia, eu não 
tinha sentido, eu neste momento sinto que é: Os formadores e os Profissionais… 

 E depois esta coisa que nunca esteve, nem nunca vai estar que são as funções 
definidas. As funções definidas nunca existiram nem nunca vão existir, por muitos livros de 
procedimentos e cadernos de procedimentos. Eu acho que deveriam estar definidas, pelo 
menos em algumas situações, e eu perco tempo com uma série de outras coisas… Quando me 
dizem «liga para aqui ou para ali para desmarcar a minha sessão, ou para ver se o candidato 
vem porque faltou», epá porra não. Pequenas coisas, por exemplo, o SIGO, e eu já perguntei 
uma vez isto há Coordenadora, ou sou eu que sou burra e não estou a perceber ou então… Os 
candidatos quando se inscrevem dizem numa folha que nível de escolaridade é que têm, e 
depois tu inscreve-los no SIGO para a escolaridade seguinte… Epá não sou eu, e isso venham-
me dizer o que quiserem, acho que não está nas minhas competências, porque eu não sou 
formadora, não sou eu que vou validar as competências… eu posso durante a sessão perceber 
que um candidato se calhar em vez de um nível B2, consegue um nível B3, portanto deixa-me 
cá lembrar que vou alterar no SIGO… não altero nada, pois é o formador que está a 
acompanhar formalmente o candidato e a validar. E os formadores não alteram isso no SIGO… 

Houve agora um problema com um certificado, porque uma formadora certificou 
parcialmente um candidato mas no SIGO a informação era uma certificação total. E eu tenho 
que me preocupar com isto? Não não tenho, não sou eu que vou validar.  

É nestas pequeninas coisas que deveria haver uma melhor definição de tarefas, porque 
de resto as coisas estão bem definidas, mas estas pequeninas coisas tiram-te horas de sono, 
tiram-te horas de preocupação durante o dia que tens de estar a pensar naquilo e não podes 
pensar noutras coisas, percebes? Portanto nestas pequenas coisas eu acho que sim.  

Ao nível do secundário não sinto, acho que está perfeitamente articulado. Eu sei, e isto 
é muito importante, os meus formadores vêem-me dizer «olha vou marcar uma sessão com este 
ou este candidato», depois eu digo quem faltou, depois dizem-me «olha vou marcar a sessão de 
júri com esta pessoas ou vou marcar para eles virem cá», e fazem. E por exemplo se eu não 
tenho tempo de estar com eles para os ajudar a fazer o power point, elas dão… Isto são 
exemplos do que têm acontecido. Não há falhas de «ok, isto não é da minha competência, 
portanto temos pena não faço». 
 
OR: O que tem a dizer da comunicação na equipa? 
P2: Está muito melhor, está muito melhor é verdade. Eu acho que também ajudou muito o sítio, 
o facto de ser open space, porque nas Olaias nós estávamos muito afastados… Eu só falo dos 
formadores da minha sub-equipa… Eles como não tinham sítio para lá estar [Olaias], muitas 
vezes não estavam… portanto as condições físicas, de instalações ajudaram muito bem isso. 
Eu vejo as pessoas com quem eu trabalho, bem ou mal eu me dou com elas, eu vejo-as… se 
precisar estão logo aqui ao lado. Portanto a comunicação está muito melhor. Acho que sim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OR: O que pensa da articulação entre o trabalho do Formador e o trabalho do Profissional 
RVC?  
Segundo a analise de conteúdo que realizei às reflexões criticas que cada elemento da 
equipa realizou no inicio do ano 2010, constato que existe a crença, segundo um ou outro 
formador, de que os candidatos não vão a júri mais cedo por culpa do formador em que 
eles próprios não concordam, afirmando que existe uma falta de acompanhamento do 
profissional RVC, havendo um desconhecimento do referencial. O que tem a dizer sobre 
esta afirmação? 
P2: Isso vai existir sempre porque o meu trabalho não é ser formadora. Se os candidatos não 
conseguirem desenvolver muito bem, com aquilo que eu peço… mas se eles não conseguirem 
desenvolver mais, eu não vou pedir mais. A situação está identificada, o formador em função da 
sua área vai pedir desenvolvimentos específicos daquilo… Eu não sei onde é que está o 
problema disto acontecer. Porque é assim, lá está voltamos à mesma história, eu vou estar com 
imensos adultos a fazer isto, eu peço para eles desenvolverem… Agora eu não tenho de ter 
conhecimentos específicos, eu tenho de saber o referencial, agora eu não tenho de saber o que 
é que eu hei-de pedir especificamente, coisas muito detalhadas para ele chegar aquela unidade 
ou aquele tema. Eu sei que ele tem que ter validado aquele tema, e pode validar aquele tema. 
Agora eu peço-lhe, e muitas vezes os formadores não sabem o trabalho que nós fazemos, 
porquê? Porque nós pedimos… mas os formadores só vêem a parte final, e a parte final tem as 
coisas bem desenvolvidas ou não tem, apesar de pedirmos. E se não tem «os Profissionais não 
fizeram ou não pediram para desenvolver».  

No básico, se os formadores forem ver os rascunhos, porque é escrito à mão (a partir de 
uma determinada altura, agora se eu me deparo com um candidato que mexe bem no 
computador, então fazem-no), vêem lá as coisas. E quando é no computador, eu faço as coisas 
no computador… o candidato traz-me as coisas, eu faço as sugestões, ele completa e 
desenvolve em cores diferentes, eu depois apago… portanto não há registo. Agora é mais fácil 
no básico, porque a maior parte deles não sabe mexer no computador e então as coisas estão à 
mão, se o formador for ver ele vê lá os pedidos de sugestão e desenvolvimento, mas é preciso ir 
ver. E vê a resposta que o candidato dá, se o candidato me dá uma resposta aquela pergunta 
eu vou-lhe pedir outra vez uma coisa? Eu tenho mais coisas para fazer. E depois o formador, 
dentro da sua área e com o seu conhecimento do referencial de uma forma diferente ao meu 
porque é mesmo assim, porque eu tenho que conhecer o referencial de uma forma diferente do 
formador, porque eu não vou dar formação… eles vão dar formação se for preciso, por isso é 
que eu sou de psicologia e não posso dar formação de STC. Eu acho que é tão linear quanto 
isto.  
 
OR: Acha que conhece bem o Referencial de Competências chave? 
P2: Eu conheço o referencial. Bem? O que é que é bem? Aí é que está… se calhar conhecer 
bem o referencial para o formador, não é conhecer bem o referencial para um Profissional RVC, 
mas eu acho que isso é óbvio, eu tenho que conhecer bem o referencial, eu sei o que é que eles 
têm de falar e desenvolver… mas o formador sabe da sua área.  
 
OR: Acho que isto poderia ser ultrapassado? Como? Alternância de papeis?  
P2: Eu acho que não se conseguem mudar mentalidades das pessoas, a postura. Eu acho que 
a alternância de papéis seria muito bom. Mas eu acho que para o Profissional mudar para o 
papel do formador, quer dizer eu não tenho conhecimentos em STC, eu não tenho 
conhecimentos CLC, eu não tenho conhecimentos em CP… E Profissional qualquer um deles 
pode ser… percebes?  

A pequena grande diferença está aqui, está na especificidade da área, por isso é que o 
Profissional é do início até ao fim, e é uma coisa mais contínua, não é tão específico. Por isso é 
que os candidatos ligam o Profissional aos outros formadores todos, porque é aquela figura que 
está lá sempre. Eu passar para o outro lado não me importava, porque eu sei que não era capaz 
de fazer, porque eu não tenho conhecimentos. Se eu fosse fazer uma sessão de STC, não, eu 
não conseguia. E digo-te uma coisa, eu faço muitas vezes de formadora de LC, eu emendo 
erros, explico porque é que é há com H, o quê vão dizer para eu não fazer porque é a formadora 
que tem que fazer? Então se o candidato está a dar o erro ali, eu vou fazer o quê? Vou dizer 
«não não, continue a dar porque depois formadora risca-lhe o dossier todo», ele vai riscado à 
mesma, porque eu não os emendo todos, mas são estas pequenas coisas que não entram. Eu 
posso trocar de papéis, mas eu digo já que não vou fazer bem, porque eu não tenho 
conhecimentos. Agora um formador pode ser profissional, pode. 



A troca de papéis seria fantástico, tendo consciência desta limitação dos profissionais 
para as áreas de formação, mas ao contrário seria fantástico porque… isto já foi muito falado, 
isto é falado desde que eu me lembro que aqui estou, mesmo antes de eu ser Técnica de ADE, 
e até quando eu era Técnica, eu assistia às reuniões, isto sempre existiu e não é com conversa 
que lá vai. Eu tenho que desenvolver até um determinado ponto, se eles não conseguem eu já 
estou a ir além da especificidade que eu tenho que saber do referencial. E claro que me sinto 
muito mais à vontade com o referencial do básico, sei de trás para a frente, é mais fácil. O do 
secundário, sim conheço mas não muito bem, e até porque nem tive tempo para isso… não tive 
tempo. Eu li o referencial quando vim para Profissional RVC, não percebi rigorosamente nada, e 
fui apanhando aos poucos, e fui lendo aos poucos, portanto não tenho um conhecimento 
profundo não, mas isso sou a primeira a dizer… mas também porque não tive tempo, não tive 
formação, não tive espaço para o fazer, foi simplesmente com a prática. 
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
P2: É essencialmente a gestão do tempo e, às vezes, estas pequeninas indefinições de 
funções, que são muito pequeninas, não são tarefas muito significativas mas que com o 
aglomerado de trabalho que nós temos, com… eu não queria chamar desorganização, porque 
desorganização era o que se passava em Olaias, porque isto agora aqui está muito mais 
organizado… mas com esta instabilidade toda, a falta de um Profissional RVC durante uma 
série de tempo, faz moça… mas são coisas muito pequeninas, mas faz moça. Portanto a grande 
dificuldade que eu sinto é isso, é a minha gestão de tempo… porque a nível de comunicação, eu 
tenho muita pena, mas eu sempre fui falar, eu sempre disse, portanto eu não sinto, eu não sinto, 
e se precisava dizer dizia… claro que há coisas que eu não digo para não haver chatice, e que 
me moem mas não digo, mas consigo ultrapassar… Aquela que me está agora entalada é 
exactamente essa do formador de MV e de TIC, mas não vou dizer porque não tenho que dizer.  
 
OR: O que tem a dizer sobre o novo cronograma? 
P2: O novo cronograma… no nível básico eu acho que está a funcionar, eu sei que há opiniões 
diversas, especialmente desta história das sessões em conjunto entre os Profissionais e os 
Formadores, já dei a minha opinião em relação a isso. Se me perguntares se podiam tirar isso? 
Podiam… é-me indiferente, não é por isso que as coisas não eram feitas.  
Mas em termos de estrutura sim, acho que está, porque os formadores estão muito mais 
presenciais, existe um maior acompanhamento, e eles quando acabam estas sessões, 
normalmente já têm a história de vida, pelo menos nos meus adultos tem sido assim. 

A nível do secundário ainda não consigo dizer muito bem, porque eu ainda só fiz um 
grupo com o novo cronograma. E este grupo é muito fraquinho, mas como Profissional… e eu 
agora só vou estar com eles amanha, eu tive três sessões com eles, depois eles estiveram com 
os formadoras, e só vou estar com eles amanha, portanto só amanha é que eu vou conseguir 
perceber… Mas se calhar devia haver alguns reajustes pelo feedback que as formadoras me 
têm dado, se calhar devia haver uns reajustes, mas é mais para a parte delas… portanto não 
sei. 

O do básico funciona bem, sinceramente acho que conseguimos chegar a um nível que 
vamos manter, se houver alguma coisa a alterar é tirar os formadores das sessões.  
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
P2: Sim sim, e no meio desta confusão tudo é uma grande facilidade, uma grande ajuda. 
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
P2: É estar com os candidatos individualmente, depois talvez seja estar com eles em grupo… 
mas individualmente sim… Porque lá está é o contacto mais directivo, sentes-te muito mais útil. 
Nas sessões de grupo estás aqui numa sala, estás a passar informação, que muitos deles às 
vezes não percebem, e tu só percebes isso quando eles estão individualmente contigo… não 
consegues estar com nenhum ao mesmo tempo, vais metendo o olhinho, vais esclarecendo 
duvidas, mas é assim tudo muito… é uma seca, basicamente é uma seca fazer sessões de 
grupo. 
 



OR: Mas gosta de fazer sessões de grupo? 
P2: Não. 
 
OR: Mas acabou de dizer que gostava… 
P2: É a segunda que mais gosto, portanto imagina as outras funções que eu tenho como é que 
são para mim (risos). E se calhar agora, por estarmos a falar nisto, é que eu percebo porque é 
que tenho a minha agenda cheia de sessões individuais. Ah, e também gosto muito de fazer 
júris, ah sim porque nós também temos que fazer júris, e gosto muito de fazer júris. 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
P2: Não gosto de fazer actas, calha sempre aos mesmos, aos Profissionais RVC e é muito 
chato… porque o formador também lá está. E custa… e eles não percebem isso. A formadora 
de LC só dá vontade é de estalar, pronto, quando ela começa «ah tenho de fazer actas», mas 
tem de fazer actas o quê? Ainda não percebi… há determinadas alturas do ano em que ela diz 
que não pode fazer isto ou aquilo porque tem de fazer actas, eu não sei que actas é que ela tem 
de fazer, se ela se está a referir aos comentários para a sessão de júri, pois tem de fazer ela e 
tenho eu, portanto temos todos. Eu tenho a mais as actas… e ela «ah, tenho que escrever as 
grelhas», se ela fosse organizada escrevia as grelhas à medida que vai analisando os PRAs, 
portanto eu não tenho muita culpa disso. E não faço ideia porque é que são só os Profissionais 
RVC a fazerem as actas, não faço ideia… dei isto como um dado adquirido e nunca questionei. 

Portanto não gosto de actas, não gosto de fazer PDP, era giro se tu já não dissesses o 
mesmo na acta, basicamente é por isso, são mais fotocópias, são mais assinaturas, e depois é 
por no SIGO… Não, mas tem de ser feito, já sei que tem de ser feito, mas pronto tenho o direito 
de não gostar. 

O SIGO eu não gostava há um ano atrás, agora sinceramente não me aquece nem me 
arrefece, porque aquilo é rápido e faço aquilo num instante. E vou arranjando as minhas 
próprias estratégias para que o SIGO, por exemplo, seja mais rápido. Eu neste momento as 
minhas folhas de presença dos grupos estão todas por ordem alfabética, com o BI, e os 
candidatos só têm de assinar por baixo… porque eu quando for inserir no SIGO, quando eu faço 
copiar sessão, e vais à procura do nome das pessoas e é muito mais fácil para mim eu ter a 
minha listagem por ordem alfabética… Portanto eu própria também vou arranjando estratégias, 
por isso o SIGO é muito mais engraçado também.  
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
P2: Ao nível profissional é uma equipa muito boa, em termos científicos, são pessoas que 
sabem o que fazem, com excepção do formador de TIC e MV. Sabem do que fazem, percebem 
o que fazem e conseguem chegar ao candidato porque percebem do que fazem, por isso eu 
acho que a nível de conhecimentos, deve haver poucas como a nossa. No que toca às relações 
interpessoais mais informais, não há melhor do que a nossa equipa, não há melhor; no que toca 
a relações interpessoais profissionais já noto que há aqui qualquer coisa… Mas noto mais isso 
no Secundário e não é com a minha sub-equipa. Acho que por exemplo, há uma grande 
diferença de tratamento entre os formadores… e eu acho que isso vai dar problemas mais à 
frente, problemas no sentido que as pessoas vão-se começar a fartar… por exemplo, a F4 está 
a tempo inteiro e não mete cá os pés… A F3 está em meio tempo, mas é outra situação… e é 
muito complicado para um Profissional RVC não ter os seus formadores no Centro, é muito 
muito complicado. Eu reconheço que a P3 deve ter horror, e isso desmotiva também. Porque eu 
vejo as minhas formadoras estão no Centro e para mim é um alivio, porque eu em vez de estar 
a mandar e-mails e à espera da resposta, falo logo. 

A F4 então é gritante… dá formação noutros sítios, cursos EFA e obviamente não tem 
tempo de vir para aqui. Mas pronto elas nem são minhas formadoras, mas isso em termos de 
relações isso afecta, até porque os outros formadores estão exactamente na mesma forma 
contratual e têm que vir e é-lhes dito que têm que vir, não é fácil gerir isto. 

Portanto a nível de relações interpessoais estas são as mais gritantes, o resto acho que 
se ultrapassa perfeitamente… e atenção que isto não é nada comigo, estou aqui e vejo… 
porque felizmente eu não tenho esse problema, porque as minhas formadoras são fantásticas e 
eu tenho muita pena que às vezes o trabalho delas não seja reconhecido, mesmo… porque os 



meus grupos correm bem porque eu as tenho ao pé de mim, isto é tão certinho quanto isto que 
te estou a dizer. 
 
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa e quais as áreas de 
melhoria? 
P2: Neste momento é o esforço para trabalhar para as metas, o ter havido a capacidade por 
todos «ok, é para as metas, vamos trabalhar para as metas». Porque não é fácil, para mim é 
pior, limita, desmotiva, faz um desacreditar neste processo… Eu acreditava neste processo a 
100%, conseguia-o defender com unhas e dentes, neste momento não me apetece… da forma 
como ele é trabalhado aqui. Acho que os pontos fortes é isso, a capacidade que nós tivemos de 
aceitar trabalhar todos da mesma forma, para as metas, para os números. Antes havia muito 
menos pressão de números. 
 
OR: Porquê? Há quanto tempo sente essa pressão? 
P2:Porquê não sei… está assim há um ano, foi quando passámos a contrato. 
 
OR: E as área de melhoria? 
P2: Acho que deviríamos melhor, e isso eu tenho feito este trabalho individualmente, que é a 
dispersão em sala. No que diz respeito a mim tenho feito, e acho que se nota que eu não estou 
tão dispersa. Porque me custa um bocado ouvir que o nosso trabalho pode ser prejudicado por 
causa disso, e eu acho que não pode. Lá está porque a nossa equipa tem uma grande 
capacidade de retomar a atenção. E não é porque a F4 diz que as coisas acontecem, não é, e 
ela não está cá para ver e isso ainda me custa mais… que é ela não estar e mandar este tipo de 
bocas… bocas não, foram escritas [reflexões críticas] e custa-me imenso que ela diga isso, 
porque ela vem cá uma vez por semana duas, e se calhar apanhou-nos num dia mais eufórico e 
então assume que aquilo é uma coisa permanente.  

Portanto custa-me e acho que se não fosse a nossa equipa ser assim eu não estava cá, 
se eu não tivesse a felicidade de trabalhar com a equipa que trabalho em termos de 
profissionais e das minhas formadoras, porque lá está eu com os outros formadores trabalho 
muito pouco é mais informal, eu já não estava aqui, e também já disse à Coordenadora, eu já 
não me levanto todos os dias a dizer «ai que bom vou trabalhar», não… muitas vezes até me 
levanto «que chatice ir para o Centro», e isso para mim é muito mau, portanto se não 
houvessem estas pessoas piorava um pouco. Por isso ok, se calhar haver um maior equilíbrio 
ao nível da dispersão, mas eu acho que as coisas já estão melhores do que antes.  

Melhorias? São coisas que estão constantemente a ser faladas e não andam para a 
frente… esta coisa das definições de tarefas e de perceber então o que é que os formadores 
acham que os Profissionais façam… e se continuam a existir esse mito que digam-me. E 
quando dizem que os portfolios não têm x ou y, que digam quais são e onde está, concreto. Eu 
fui ver um portfolio, que uma das formadoras disse que não tinha alguma coisa, e tinha.  
   
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
P2: Para mim o trabalho em equipa é essencialmente respeito pessoal e pelo espaço 
profissional e de funções. Obviamente uma boa comunicação, sem grande entropia no 
sistema… e frontalidade. Porque isto parte do individual, uma equipa só existe se partir do 
individual… se eu souber o que é o meu trabalho e se eu souber o que é o teu trabalho, eu 
profissionalmente posso-me dar bem contigo e pessoalmente posso ou não posso, não 
interessa… mas se profissionalmente eu me dou relativamente bem contigo, sei qual é o meu 
trabalho, tu sabes o teu, e vice-versa, as coisas vão funcionando… se calhar vai ter que se ir 
limando sempre aqui ou ali, mas se eu souber o que é que eu tenho que fazer e souber o que é 
que tu tens de fazer… eu acho que vai muito por ai.  
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
P2: Eu estou muito feliz com a minha sub-equipa de secundário… No básico às vezes é um 
bocadinho confusão do que é que cada um tem de fazer individualmente e em conjunto. Lá está, 
uma coisa muito simples – existe uma sessão conjunta entre o formador e o Profissional, nunca 
nenhum formador que ia dar a sessão comigo teve a preocupação de tirar cópias para a sessão. 
Porquê? Porquê? Ele vai estar a dar a sessão tanto como eu. Porque é que nunca teve essa 
preocupação? Muitos falam disto da distribuição de tarefas, mas quando acontece isto de meter 



o formador na sessão do referencial, opa o trabalho é igual para os dois… descodificar o 
referencial.  

Mas no conjunto, pelos resultados finais eu tenho de dizer que sim, porque as coisas 
aparecem feitas, se nós formos ver isto assim e neste momento o que interessa são os 
resultados, tenho de dizer que sim. Não existem coisas por fazer, as metas estão a ser 
cumpridas, os nossos objectivos internos estão a ser cumpridos. Agora se eu for esmiuçar e se 
for descortinar como é que aquilo foi o sim, se calhar não… mas isso tem a ver… lá está com 
isto tudo, com a postura que nós agora temos que ter perante as metas, com a postura que 
temos que ter perante o nosso trabalho… Sim trabalhamos bem, conseguimos atingir aquilo que 
nos propomos sim, a forma de o fazer às vezes pode não ser a mais correcta, mas lá está tive 
muita sorte com a minha sub-equipa.  
 
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
P2: Eu acho que parte de cada um de nós, mas muitas vezes tem de ser relembrado. A 
Coordenadora relembra-o, mas também nos dá uma grande autonomia. Nós temos que gerir 
estas coisas, nós equipa sem coordenadora não é? Temos que gerir estas coisas… às vezes é 
«não te esqueças que tens que…». E sim, muitas vezes para não ter problemas faço aquilo que 
não me compete, se calhar não o devia fazer, mas às vezes faço.  
Mas o trabalho de equipa é promovido por todos. Por exemplo as reuniões de equipa eu acho 
que é a grande promoção do trabalho de equipa, porque envolve toda a gente, porque põe toda 
a gente a tricar umas com as outras, acho que sim, nesse sentido acho que sim. 
 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
P2: (risos). Lá está, há coisas importantes que a Coordenadora transmite… e eu acredito que 
para a Coordenadora seja muito importante uma reunião de equipa semanal, acho que sim, e 
compreendo isso perfeitamente. Para mim não é, porque o que os formadores do secundário 
vêm dizer para aqui eu já sei, porque elas falam comigo. Os de básico não dizem porque lá 
está, também não estão cá muito tempo. Mas se não houvesse essa reunião, se calhar… pronto 
mas se calhar não precisa de ser uma reunião com toda a gente, todas as semanas. Se calhar 
numa semana cada profissional estava com os seus formadores, 15 minutos, para acertar 
coisas «ok, quem é que está quem é que não está, o que é que falta o que é que não falta», e 
de 15 em 15 dias tínhamos com a Coordenadora para fazer este ponto de situação, por 
exemplo. Porque eles falarem para mim é uma perca de tempo, porque eu felizmente sei o que 
é que elas vão dizer e já tratei de tudo com elas antes da reunião.  
 
OR: Como é que as reuniões de equipa o ajudam na condução do seu trabalho? 
P2: Não. Obviamente aquelas coisas que a Coordenadora informa sim, mas em termos de 
equipa de formadores e profissionais não me acrescenta nada, não, rigorosamente nada. 
Porque lá está é o que eu te digo, eu faço a reunião com os meus formadores antes, vou 
fazendo durante a semana, portanto tudo o que é falado aqui para mim não é novidade, eu já 
sei. Obviamente se houver assim alguma situação mais importante, em reunião de equipa 
esclarece-nos… para isso também é que elas servem. Agora também se pode fazer isto em dez 
minutos. 
 
OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
P2: Não foi conflito, foi com a F5, na altura em que ela estava passada da cabeça. Que ela 
dizia que a roubavam, que lhes mexiam nas coisas e que lhe tiravam as coisas de cima da 
mesa. Ela achava que eram todos… e foi isso que me fez sentir mal, quer dizer ela estava a 
desconfiar da equipa que trabalhava com ela. E houve uma vez que ela fez à frente de um 
adulto meu, e eu fui falar com a Coordenadora. E depois foi quando se falou aqui em reunião, e 
houve muita choradeira, etc. Foi a única coisa. E quando há conflitos as coisas têm de ser 
resolvidos. 
 
 
 
 
 
 



 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
P2: Cá dentro não, não pela estrutura do Turismo de Portugal. Acho que eles não têm 
condições, não têm estrutura para empregar treze macacos depois do Centro de Novas 
Oportunidades ser extinto, acho que não. Lá fora, também é um pouco limitativo porque esta 
função, esta área é isto, não consegues ligar isto a mais nada. Eu consigo ligar a minha área a 
isto, e foi isso que me deu emprego, agora eu dizer que trabalhei num CNO dizem-me logo 
«óptimo para ti». 

Ao nível de formações continuas, a formação que vou fazer através da PROALV, vai ser 
muito positiva. Por isso é que eu não escolhi e obviamente que isso me vai dar oportunidade, e 
por isso é que eu escolhi o tema que escolhi… porque não era escolher um tema ligado ao 
CNO, ou muito ligado ao CNO, e que não iria servir nada na mesma lá fora. 
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
P2: Gestão de equipas; comunicação; trabalho em grupo; assertividade; relações interpessoais; 
gestão de agenda. E acho que deve existir uma formação de gestão de conflitos sim, eu já dei 
gestão de conflitos, dinâmica comportamental, e abordas isto tudo – é a gestão de tempo, é a 
gestão de conflitos, é a organização, é o trabalho em grupo, isto é abordado tudo em dinâmica 
comportamental. Pronto fazia sentido… se calhar para algumas pessoas entrar a cem e sair a 
duzentos. 

O time building eu acho que era muito bom… mas nós somos muito bons lá fora, se 
calhar não é necessário, nós damo-nos muito bem lá fora. E o time building tem como objectivo 
base fomentar a coesão, mas nós vamos almoçar lá fora e nós somos completamente diferentes 
do que somos aqui dentro, é tudo às mil maravilhas. A verdade é esta, é que nós lá fora somos 
uma equipa fantástica, não quer dizer que não sejamos cá dentro, mas lá fora não notas atritos 
nenhuns.  
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
P2: Não, eu não conseguia fazer… se calhar seria interessante para nós conseguirmos passar 
para o outro lado, mas eu não conseguia fazer. Ainda não, se calhar se me fizesses essa 
pergunta daqui a três anos, se calhar sim. 
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
J: hum… Acho que não. Já disse tudo (risos). 
 
OR: Obrigada pela tua colaboração, gostei muito. 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA P3 
 
 
 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
P3: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
P3: Foi a ANQ que delineou as metas, porque aquilo funciona por escalões e portanto a ANQ 
delineia as metas. No entanto, e ao longo deste tempo, a Agência mudou um bocadinho 
também o perfil, fazendo com que, as metas sim claro que são importantes e são definidos por 
escalões, no entanto a qualidade dos processos tem de estar associada a essas metas. A 
verdade é que nenhum CNO até agora fechou por as metas não terem sido atingidas, mas se 
calhar já houve centros que fecharam por os processos serem feitos sem qualquer tipo de 
qualidade, porque a grande verdade é que existem centros assim, e isto é a posição da 
Agência.  

A posição do Turismo de Portugal no meu ponto de vista já é diferente, apesar de as 
chefias mais directas colocarem a importância dos portfolios, e a qualidade dos portfolios terem 
grande importância, mas por parte do Turismo de Portugal o importante são as metas, não é? 
São as metas que são atingidas e sim, estas são as principais características. 
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
P3: Eu não comecei a trabalhar no RVC só aqui, portanto já trabalhava antes e a minha base 
de faculdade e do trabalho anterior não é propriamente este, e portanto quando eu iniciei 
funções como profissional RVC foi porque acreditava no projecto em si, e porque efectivamente 
considero que este é um processo válido desde que seja um processo honesto. E fico sempre 
triste quando vejo que existem sítios onde não acontece. 

 A minha meta para o processo é manter sempre a qualidade dos processos, 
considerando que sendo a base do processo a autobiografia, então tem de ter por base a 
autobiografia e não textos repartidos, ou caídos do céu vindos não sei de onde. E o Candidato 
tem de obrigatoriamente que na autobiografia conseguir colocar lá todas as competências.  
 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades?  
P3: Existe alguma autonomia. Não existe completamente. É obvio que eu vejo pessoas que 
conseguiriam fazer melhor, mas a grande verdade é que não existe um tempo limite, mas existe 
um tempo em que se o processo não terminar, e perguntam: “Então mas a pessoa já anda em 
processo há tanto tempo, o que é que se passa?” e obviamente eu tinha resposta, o processo 
RVC tem como base a reflexão das aprendizagens e a reflexão não se faz num mês, não se faz 
em vir cá presencialmente um dia por semana e o resto parte daí. Não acontece, até porque 
nunca ensinaram os candidatos a pensar sobre as coisas. Ensinaram a agir, a fazer, mas nunca 
a pensar sobre as coisas. Portanto eles não estão habituados a pensar, é como na ginástica se 



nós não treinarmos um alongamento vai chegar a uma altura em que não conseguimos alongar 
e a reflexão é precisamente isso, e fazendo novamente o paralelismos, para conseguirmos 
alongar vamos ter de ficar vário tempo na ginástica para o conseguir fazer, o processo é a 
mesma a coisa, só que não é possível ser feito completamente assim. 

Não existe uma autonomia completa, obviamente. Existe uma certa vontade por parte 
da Coordenação [C1], e até da Direcção em termos de qualidade e tentar interligar as 
autobiografias e as competências, e existe alguma vontade, mas a verdade é que o tempo é 
muito reduzido. E portanto não existe uma autonomia completa, existe um prazo. E este tempo 
é reduzido porque existem metas, e nós somos avaliados segundo as metas.  
 
OR: E qual a natureza dessas metas? 
P3: Existem metas mensais e metas anuais. A Agência delineia metas anuais, e para 
conseguirmos cumprir as metas anuais, internamente temos de delinear as metas mensais. Por 
isso é que nas reuniões de equipa tu ouves “ficámos aquém de 5 pessoas” ou “olha 
conseguimos atingir”, e portanto existem metas mensais. Se existem metas mensais tem de 
existir candidatos para os júris.  

Se me perguntares: “Se desses mais tempo, conseguiam fazer um processo melhor?”, 
sim conseguia. Mas isso entra em conflito com o que é obrigatório para o Turismo de Portugal 
que são as metas. E apesar de o ano passado não termos atingido as metas, tivemos várias 
reuniões a perguntar o porquê de não ter sido atingido. As metas estão sempre presentes, e 
também na nossa avaliação, principalmente agora por estarmos num organismo público, há o 
SIADAP e apesar de não termos nenhuma carreira, e a avaliação em si não ir servir de grande 
coisa, imagino eu não sei, mas o primeiro objectivo, o objectivo 1 é o cumprimento das 
certificações, que nenhum de nós atingiu, como é óbvio.  
 
OR: Mas sente que isso entre em conflito com o seu trabalho? 
P3: Sim claro, claro que sim, porque eu acredito piamente no processo mas de forma séria, não 
querendo dizer que aqui não se faz de forma séria não é isso, mas entra em confronto, claro 
que sim. Porque há pessoas boas que mesmo que conseguissem fazer um processo melhor, 
fazem-no perfeitamente. Mas depois as pessoas menos boas, que não deixam de ter perfil para 
o processo RVCC, continuam a ter perfil, mas precisariam de mais tempo. E entra-se em 
dúvida, porque nem toda a gente é boa, e há pessoas com mais dificuldades mas com imenso 
esforço e que trabalham imenso e que merecem tanto ou mais pelas competências que 
adquiriram, não tem a ver se quer com uma vertente de simpatia social, tem a ver com as 
competências sim estarem lá, mas demoram mais tempo a serem colocadas no papel. 
Por isso a qualidade acaba por sermos nós técnicos a exigi-la, acaba por ser isso 
obrigatoriamente.  

Eu quando vim para aqui trabalhava de uma forma diferente que não trabalhava antes, e 
a grande verdade é que nos portfolios de básico eu não conseguia trabalhar como aqui se 
trabalhava, porque aqui apesar de se centrarem nas histórias de vida, em experiências de vida, 
as coisas eram mais repartidas, e eu fiquei com alguns candidatos, muito poucos e, apesar de 
os processos já serem antigos, eu não sabia trabalhar com os portfolios deles, porque não era 
uma historia de vida, não era uma coisa coerente, não havia uma linha, as coisas eram todas 
muito repartidas, muito divididas, quase que caídas do céu, e eu não percebia porque é que as 
coisas lá estavam, porque eu não percebia a historia de vida do candidato. 

Apesar das metas serem tão importantes, optou-se por se fazer o Básico como se faz o 
secundário, com base numa história de vida. Como é obvio, o básico é muito mais difícil, as 
pessoas têm um nível de escolaridade mais baixo, não são tão autónomas e portanto a 
dificuldade aumente, mas também aumenta a qualidade, e aumenta a seriedade do processo e 
isso é que é importante.  
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
P3: As metas são propostas para 4 profissionais. Se não houveram 4 profissionais fica logo 
uma condição posta de lado. Ao longo deste 2009, e eu reporto-me ao ano de 2009, não me 
consigo reportar a este, tivemos sempre uma grande instabilidade de equipa, por exemplo ao 
nível dos formadores que entravam e saíam, como é obvio porque trabalham a recibos verdes, e 
portanto de não têm de cá ficar para contar a história. E foram estes os grandes 
constrangimentos para não atingirmos as metas.  



Mas depois também existem coisas que o CNO tem, que tem a ver com as condições, por 
exemplo, se bem que nas Olaias estas condições não existiam e nem sequer estavam perto 
nem parecidas, mas aqui sim, já existem algum tipo de condições para que possa ser feitos. 

Acho que as grandes dificuldades de toda a equipa tem a ver com a instabilidade 
contratual, apesar de nós profissionais estarmos a contrato, mantêm-se a instabilidade, porque 
são contratos anuais, onde não existe renovação, são contratos independentes, o que quer 
dizer que podes cá ficar um ano, podes cá ficar 10 anos, e os contratos mantêm-se os mesmos 
e não sabes se para o ano a seguir eles vão ser renovados. Porque não vão ser porque existe 
uma cláusula no contrato que diz que os contratos jamais poderão ser renovados, é sempre 
feito um novo, o que basicamente é um contrato ilusório, é um recibo verde mas sem recibo 
verde. É um recibo verde onde te pagam subsidio de natal e férias, excelente, já é bom, onde te 
pagam a segurança social, também já é bom, trabalhei sempre a recibos verdes e portanto dou 
muito valor a isto mas é um contrato ilusório que só é permitido à função pública e que em todos 
os outros sítios é ilegal.  

E estas são as partes complicadas do CNO, as partes boas são as condições que agora 
sim, que agora nos proporcionaram em termos de salas, e em termos de equipa, eu acho que 
também existe algum sentimento de equipa aqui, portanto proporciona algum bem-estar. 
 

Para se atingir as metas precisava-se de muito mais, precisava-se de mais inscritos 
para se poder ter mais pessoas em processo, precisava-se de um profissional RVC que ainda 
não existe, precisava-se de uma série de coisas. Nós trabalhamos com aquilo que temos, e 
acho que continuamos a trabalhar, e continuamos a vir para cá apesar de às vezes estarmos 
chateados, de às vezes não nos apetecer vir, como que é normal, mas continuamos a vir porque 
ainda nos sentimos bem estar aqui, por isso é que propomos almoços, eu acho que um bom 
ambiente de equipa, apesar de não haver com todos os elementos como é óbvio, gostamos de 
mais uns do que outros, mas o bom ambiente da equipa, acho que ajuda pelo menos a pessoa 
a conseguir cá estar bem a trabalhar, para atingir as metas é preciso muito mais, não é só o 
bom ambiente, se não tínhamos atingido, é preciso muito bem. Eu trabalharia muito mais bem 
disposta se me dissessem que em 2011 eu continuava a trabalhar aqui, que não é isso que 
acontece, até porque o quadro comunitário termina, e portanto termina o quadro comunitário, 
termina o concurso e termina os Centros de Novas Oportunidades. 
 
 
B. Percurso académico e profissional 

  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
P3: Eu tirei a Licenciatura em Psicologia da Justiça e Reinserção, tirei a licenciatura em 
psicologia e em psicologia temos sempre de escolher uma variante e eu escolhi a variante de 
justiça e reinserção, tirei na Faculdade Independente, fiquei lá os cinco anos normais e depois 
fui-me embora porque não chumbei nenhuma cadeira.  
 
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? Quer a 
escolha da licenciatura quer a escolha da variante? 
P3: A Psicologia foi completamente por acaso. Eu quando me candidatei, candidatei-me a 
marketing e publicidade, na faculdade pública de marketing e publicidade, não entrei, nem 
sequer me lembrei a candidatar-me a uma privada de marketing, por que existiam, depois vi um 
anuncio qualquer, foi assim qualquer coisa, e estava lá a dizer Universidade Independente e 
estavam lá os cursos e eu disse “Se calhar vou-me candidatar a psicologia”, já tinha tido 
psicologia nos outros anos, entrei, e não me tinha candidato a psicologia em mais nenhuma 
faculdade, só me candidatei à pública para marketing, e candidatei-me à Independente para 
psicologia. Na 1ª fase só me candidatei na pública para marketing, não entrei, deixei passar. E 
depois na 2ª fase e era para me candidatar outra vez, mas depois vi o anuncio e pensei em 
candidatar-me a psicologia na independente.  
 
OR: E gosto do curso? 
P3: Gostei, gostei do curso. A Independente não tinha nem bom nome nem mau nome. Não 
tinha nome (risos), e por isso os professores eram muito mais exigentes. Os nossos professores 



eram os professores da pública, da faculdade pública mas diziam: “se vocês estão numa privada 
têm de trabalhar o dobro, daquilo que eu peço aos meus alunos da faculdade pública”, e foi isso 
que aconteceu. Eu saí em 2004, se não me engano, e para aí três ou quatro anos depois a 
independente fechou, por causa do escândalo do Sócrates e coisas do género. Mas a grande 
verdade é que nem toda a gente é o Sócrates, não é? Mas o nome fica sempre associado, e o 
nome das pessoas que lá tiraram o curso fica sempre associado, enfim. Mas suei para fazer o 
curso, mas isto é difícil para as pessoas perceberem.  

Entretanto tirei a variante em justiça porque na Independente não havia clínica e eu 
pensei tirar clínica, mas só havia uma vertente que era Saúde que era um pouco diferente da 
Clínica, e eu não estava tão para aí virada, esta é a verdade. Havia a área das Organizações, 
que eu até estava interessada, até porque eu me adapto bem a várias coisas e portanto eu 
gostava da Psicologia em si, eu gostei muito do curso. Acabei por ir para Justiça e Reinserção 
Social, fiz a monografia, fiz o estágio, fiz os relatórios, e fiquei a trabalhar no CAT das Taipas.  
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
P3: Comecei no CAT das Taipas, com a vertente Clínica e de Justiça, porque estão 
interligadas. Os toxicodependentes têm sempre a vertente clínica e a vertente de justiça 
interligada, até porque têm imensas situações, e foi isso que eu fiz. Comecei por fazer histórias 
clínicas, avaliação psicológica e consultas em grupo e individuais. Depois passei pela equipa 
materno-infantil também ligada à toxicodependência, onde já trabalhava com os 
toxicodependentes do sexo feminino e com as famílias, e com os filhos, e ainda fiquei dois anos 
mais ou menos no CAT das Taipas. Gostei e é uma população que eu gosto imenso de 
trabalhar. Claro que não é uma população “limpinha”, não é propriamente psicologia das 
organizações, que estás numa salinha bonita, é diferente, mas dentro da diferença eu adoro a 
população, gostei imenso de trabalhar com eles, aprendi imensas coisas novas, e aprendi muito 
que depois me serviu para o resto da minha vida, tanto em termos humanos como em termos 
profissionais, como é obvio, porque se aprende muito no CAT das Taipas, até porque eles nos 
deixam um bocadinho aos lobos, por tanto agora amanha-te, e portanto é uma experiência 
muito rica.  

Entretanto saí das Taipas, tive obrigatoriamente de sair, porque queria mais, queria 
melhor e fui trabalhar para um IPSS também na área da toxicodependência para uma equipa de 
rua que era um pouco diferente, não gostei tanto, a equipa de rua é a redução de danos, se bem 
que no CAT também se faz a redução de danos, mas é uma coisa mais terapêutica, mais 
clínica, numa equipa de rua aquilo é meramente redução de danos, portanto traz-me duas 
seringas, dou-te duas seringas, falar no encaminhamento, em ofertas que existem para o 
tratamento mas basicamente é isto. Chamava-se PROSALIS, e como todas as IPSS era a 
recibos verdes, mas trabalhei nas equipas de rua. Como todas as IPSS aquilo era tudo por 
financiamentos, o financiamento era dado pelo IDT, Instituto da Droga e da Toxicodependência 
e a Prosalis sempre foi um bocadinho vigarista nos pagamentos, etc, e obviamente o Projecto 
foi cancelado das equipas de rua, e foi-me proposto ir para a área da formação também lá na 
IPSS, e eu disse que sim, até porque as equipas de rua não era uma coisa que me puxa-se 
assim tanto, gostava do contacto com a população mas a equipa de rua não era uma coisa que 
me dizia assim muito.  

E portanto fui então para a área da formação, comecei por fazer as candidaturas a 
diversos programas, e as candidaturas eram sempre com base em população desfavorecida, 
sendo uma IPSS, era sempre toxicodependentes, população desfavorecida, excluída, etc. E 
essas candidaturas eram para estabelecimentos prisionais, e portanto, nessas candidaturas, por 
vezes éramos mediadoras em cursos e portanto lá estava eu em estabelecimentos prisionais, 
etc. Portanto sempre foi a minha área de intervenção. Entretanto, sendo a PROSALIS uma 
entidade formadora, construímos um Centro de Novas Oportunidades e concorremos ao POPH, 
e ficámos como Centro de Novas Oportunidades. A sede era no Bairro Sta. Maria da Urmeira, 
portanto existia muita população desse bairro e das redondezas, mas a população era geral. 
Entretanto fizemos protocolos com o Júlio de Matos, e fui eu que fiz esses protocolos, e fiquei lá 
depois no Júlio de Matos, tanto com os funcionários como com os doentes, e portanto isso 
começou a acontecer. E gostei, acho que sim, foi uma boa experiência.  

Sendo uma IPSS e trabalhava muito mal, aliás a PROSALIS só se mantém pelos bons 
técnicos que lá trabalham. E esta é a verdade. E têm muito poucas pessoas, e eu fazia de tudo, 
coordenava um bocadinho, era profissional, enfim era uma desgraça. E os anos vão passando e 
nós queremos mais e comecei a procurar um sítio com contrato, obviamente e mandei currículo 
para aqui e entrei.  



 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
P3: (risos) Em primeiro lugar é tentar integrar-me no Turismo de Portugal. Já que aqui estou é 
importante para mim integrar-me e ter um contrato, que não é assim tão difícil. Mas a minha 
perspectiva é ter estabilidade profissional. Se me perguntares “gostas desta área?” Até gosto da 
área da formação, claro que gosto, mas a estabilidade profissional é muito importante para mim 
neste momento e um objectivo era, sem dúvida, ficar com a estabilidade profissional, portanto 
ter um contrato, ficar a tempo indeterminado, ou lá o que é que eles chama agora na função 
pública às pessoas que aqui ficam, não é?  

Nunca deixando obviamente a minha outra área, até porque estando tanto nesta área 
me afasta um bocadinho da minha área de origem. Acabo por nunca me afastar porque faço 
avaliação psicológica numa empresa. Afasto-me da área em si, da toxicodependência, porque 
não é uma área onde se consiga estabilidade profissional, ou trabalhas a recibos verdes o resto 
da tua vida ou encontras muitos poucos sítios onde consigas trabalhar a contrato. Ou então tens 
muita sorte, porque não existem concursos por exemplo para o CAT das TAIPAS, desde que eu 
entrei para lá nunca existiu um único concurso para integrar o CAT das TAIPAS, o último 
concurso que tinha existido foi a cinco anos atrás quando eu lá entrei, existiram sim para o IDT 
também para a área de formação, estabelecimentos prisionais é complicadíssimo entrar, não 
abrem concurso para estabelecimentos prisionais para a área da psicologia.  
 
OR: Então podemos dizer que se encontra numa dualidade? Por um lado quer 
uma estabilidade profissional, mas por outro não se quer afastar da sua área de 
origem que não é passível de muita estabilidade?  
P3: Não há assim tanta dualidade quanto isso. A estabilidade profissional para mim é 
importante. Tem de ser. É algo que eu quero realmente. A área da toxicodependência é uma 
área que me é muito grata, é uma área pela qual eu comecei. A grande verdade é que quando 
começamos a ficar mais velhos deixamos de querer mudar o mundo. Eu tinha um professor que 
me dizia, se gostas desta área começa já porque depois não voltas, e se saíres não voltas. 
Porque já vens com uma ideia completamente diferente, e claro que sim, mas continua a ser 
uma área muito grata mas que não dá estabilidade profissional.  

Portanto a minha perspectiva profissional futura é ter estabilidade profissional, ligada à 
aprendizagem ao longo da vida, à formação, qualquer coisa desse género, mas nunca deixando 
a minha vertente de psicologia. Se pudessem estar as duas associadas era óptimo. 
 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Profissional (no processo RVCC)? 
P3: É preciso acreditar no processo. Para ser profissional tem de se acreditar no processo 
RVCC, tem que se acreditar que isto não é algo mais fácil do que a escola, é algo que está ao 
mesmo nível de importância mas que é feito de forma diferente, e por isso é que eu sou tão 
série no trabalho que desempenho. E depois é ter empatia, é conseguir ser responsável e 
articulada e conseguir gerir todas as coisas que estão inerentes ao processo, como a motivação 
dos Candidatas, como a vontade deles, como as competências deles, e as coisas que nos 
exigem aqui. 
 
OR: Como aprendeu a ser Profissional RVC? 
P3: (risos) Não sei como eu aprendi. Tive aquelas formações que toda a gente de te ter 
obrigatoriamente, que são as formações que a Agência nos dá. Para se entrar para Profissional 
tem que haver uma formação da ANQ, para nível básico e para nível secundário. O nível básico 
foi logo no início que eu fui fazer a formação, mas as formações da Agência não nos ensinam a 
ser Profissional RVC, explicam-nos o que é o processo, o que se pretende com o processo. O 
Profissional RVC que tu és, vem obviamente com as formações, porque tu tens de ter o 
conhecimento, isso é lógico, mas depois vem com o contexto. Eu não sei como é que eu 
aprendi, nem sei se já o aprendi. É uma constante.  

O trabalho do Profissional RVC é óptimo porque aprendes imensas coisas que não 
sabias antes, consegues aprender imensas coisas com os candidatos. Eu fui aprendendo com 
todos eles, todos os Profissionais RVC são diferentes, eu sou diferente do P2 e do P1, a minha 
postura em grupo é diferente de cada um deles, e portanto certamente não há profissionais 



melhores nem piores, há posturas diferentes, e foi mesmo com o contexto de trabalho, com as 
pessoas, com os candidatos, com os sítios onde trabalhei, e foi com a pessoa que eu sou, no 
meu dia-a-dia.   

Também acabei por fazer a minha própria formação, ou seja, quando se começa a 
trabalhar com as autobiografias temos de perceber o que se quer, o que lá está no PRA, e para 
que é que lá está e quais as perguntas que temos de fazer para os dirigir e que façam sentido 
para o referencial. O trabalho do profissional não são as 8 horas diárias que são obrigatórias 
serem feitas aqui, o trabalho do profissional é tudo aquilo que tens de ler e perceber de ante 
mão. Não nos foram pagas as horas de leitura dos referenciais, as horas de leitura das 
actividade que fizemos, as horas de leitura muitas vezes dos PRA’s e principalmente, de nível 
secundário, são coisas muito mais exigentes. Há certas coisas que não temos conhecimento 
daquilo que são, mas obrigatoriamente temos que ir aprender. O que é óptimo, porque aprendes 
imensas coisas, mas é algo que não te é ensinado. Temos sempre de fazer auto-
aprendizagens, que não são feitas nas 8 horas diárias.  

E por isso é que eu acho que as formações, e formações não só nestas áreas, mas até 
formações ao nível de comportamental e coisas do género são tão importantes para o nosso 
trabalho. Porque lidamos com pessoas, não lidamos com coisas (risos), e portanto é tudo muito 
importante. E auto-aprendizagem é muito importante, as coisas feitas por fora do local do 
trabalho, porque não é possível fazeres tudo aquilo que te exigem no local de trabalho e ainda 
conseguires ser uma boa profissional, com conhecimentos adequados para cada um dos 
candidatos, porque nós num grupo temos 20 pessoas diferentes, e temos que alargar os 
horizontes. 
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
P3: O trabalho do Profissional RVC é um bocadinho diferente daquilo que fazemos aqui neste 
centro. E porquê? Fazemos também Acolhimentos a grupos, que seria a Técnica de Diagnóstico 
e Encaminhamento a fazer; fazemos as entrevistas individuais [diagnóstico] que também seria a 
Técnica a fazer. Isto acontece porque quando a Técnica entrou existia uma grande lista de 
espera de Candidatos para serem chamados, e portanto seria muito trabalho para a Técnica 
fazer secundário e básico, e portanto quando eu entrei isto já estava definido, não fui eu que 
defini. Muito sinceramente preferia até que não fosse assim, que eu não tivesse de fazer as 
sessões de Acolhimento e de Diagnóstico, porque não é a mim que me compete e não é a 
minha área. Ás vezes as pessoas perguntam, por exemplo: “Ah eu tenho o 5º ano e quero tirar 
um curso de cabeleireira”, eu sei lá se existem EFA de cabeleireiro para o 6º ano e portanto vou 
ter de encaminhar para a Técnica e a pessoa tem de ficar à espera que a Técnica a chame e 
depois não há EFA para o 6º ano, tem de ir para o RVC para depois terminar para o 9º ano. 

Portanto não me é fácil a mim essa gestão. Não sei como é com os outros profissionais 
RVC, mas a mim não é fácil esta gestão. As pessoas que vão para processo RVC é óptimo, o 
mal são os outros, e de básico agora acontece que existem muitas pessoas que já não têm 
perfil para o processo, então é muito complicada esta gestão.   

O nosso trabalho consiste também, e vou começar por uma ponta se não acabo por me 
esquecer, em juntar pessoas para os grupos. Agora o Técnico Administrativo faz o favor de 
contactar os Candidatos, portanto organizar e fazer as tabelas dos Candidatos que vão iniciar 
grupo, e depois temos toda a parta da inserção de dados no SIGO de todas as etapas. Quando 
inicia o grupo é então o primeiro contacto, supostamente deverias ser o primeiro contacto que 
os Candidatos têm com o Profissional RVC. O Profissional é a pessoa que os vai acompanhar 
ao longo de todo o processo. Os formadores entram e saem, vão e vêm, mas o Profissional está 
lá. Por isso é que, estupidamente, eu dou o meu número de telemóvel pessoal aos Candidatos 
porque eles precisam de sentir uma ligação, o processo não é uma coisa fácil, é algo complexo, 
e eu acho que eles precisam de alguma ligação, não dou a toda a gente, mas dou a quase toda 
a maioria. E portanto acompanha os Candidatos em todas as fases do processo.  

Relativamente ao nível básico começamos por explicar o processo, explicar o que é que 
se pretende com a história de vida, acompanhá-los na construção desta história de vida, 
fazendo sessões tanto em grupo como individuais para que isto possa ser possível ser feito, 
entramos também nas descodificações do referencial juntamente com as formadores, mas 
somos nós que inserimos depois tudo no SIGO. Entramos em tudo o que faz parte do processo, 
só não entramos nos Reconhecimentos e nas formações complementares, também mal feito era 
se o fizéssemos. 

E isto agora é com o novo cronograma porque antes os formadores não entravam nas 
descodificações do referencial.  



 
OR: E o que tem a dizer sobre o novo Cronograma?  
P3: Não me ajuda em nada. Se me perguntares “Foi bom os formadores entrarem nessa fase?” 
Não não foi. Não foi nem deixa de ser. Para mim não me traz uma mais valia, não vejo mais 
valia nas autobiografias feitas. A F5 é uma excelente formadora, longe de mim questionar isso, 
mas não vejo vantagens em eles estarem presentes. A única coisa que difere é, continuo a ser 
eu a preparar os materiais todos e a preparar as salas e a fazer essas coisas todas, 
simplesmente agora tenho mais uma pessoa ao meu lado, e quando insiro as pessoas no SIGO 
em vez de meter P3, meto P3 & F5 ou P3 & F6. 

No básico não vejo uma mais valia na descodificação do referencial. Com o Secundário, 
no novo cronograma, os profissionais não entram na descodificação do referencial, o que é 
óptimo. Entramos no início, entramos no plano de escrita juntamente com os formadores e é 
positivo, e depois entram os formadores com a descodificação do referencial. Porque é que eu 
acho que não Básico não é tão útil as duas pessoas? Porque o referencial não é assim tão 
complexo quanto isso. O referencial não é complexo, é explicar as unidades de competência, 
que estão lá escarrapachadas, e apenas tem que se explicar aos Candidatos. Eu como não 
sentia grandes dificuldades em lhes explicar, porque não enfim, não me traz vantagem a 
presença dos formadores no nível básico. 
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
P3: Sim, tenho várias tarefas fazer os cronogramas dos grupos, as sessões de júri, as actas. E 
sim, é complicado agilizar tudo isso, porque supostamente fazemos 8 horas diárias, mas o 
trabalho que temos de fazer excedem claramente as 8 horas diárias, se formos honestos para 
com os nossos horários, temos de fazer muito mais horas. Porque no colo do profissional cai 
tudo, cai as sessões de acolhimento de nível básico, o diagnóstico, o processo como é lógico, 
mas depois calha também as descodificações agora, calha as actas que somos nós que as 
escrevemos e as actas não são assim tão pequenas quanto isso, calha as preparações de júri 
que antes era só a F5 que as fazia e agora calha também aos profissionais, calha as metas e os 
atendimentos individuais que temos de fazer constantemente, as sessões de grupo, calha uma 
série de coisas.  
 
OR: E como se consegue organizar no meio de tantas tarefas e 
responsabilidade? 
P3: Estupidamente fazendo horas a mais, estou sempre à espera de compensar as horas, que 
nunca as compenso. Utilizo a minha agenda, tentando encontrar espaços. Coloco as 8 horas, 
marco as pessoas para as 8 horas, as pessoas, os grupos, as sessões de acolhimento, as 
sessões de preparação de júri, essas coisas todas, e tento gerir. Tentando sempre que os 
candidatos não fiquem mais de uma semana à espera, mas muitas vezes é impossível. 
Principalmente quando começamos mesmo só a fazer as 8 horas, e temos de marcar 
candidatos para duas semanas ou três semanas depois.  
 
OR: Com tudo isto que me disse, considera que existe uma sobrecarga de 
trabalho para o Profissional RVC? 
P3: Sim sim, considero que tudo cai nos Profissionais. Não consigo perceber porque é que as 
descodificações são feitas com o Profissional e com os formadores mas não são os formadores 
por exemplo que colocam no SIGO os sumários. Não consigo perceber, se eles estão 
presentes, não consigo perceber porque é que eles não o fazem. Existe sem dúvida um grande 
poço entre o trabalho do Profissional e o trabalho do formador.  
 
OR: Pois… E isso vem ao encontro da minha outra pergunta: Como articula o seu 
trabalho com os outros colegas? 
P3: Com a Técnica de Diagnóstico e Encaminhamento, e começando logo desde de inicio, é 
relativamente fácil, ela está cá sempre no CNO, portanto alguma coisa que eu queria discutir 
com ela, falo logo directamente com ela.  
 
 
 
 



OR: Há pouco referiu que, quando a Técnica de Diagnóstico e Encaminhamento 
iniciou o seu trabalho aqui no centro, existiam muitos candidatos à espera, e que 
por essa razão vocês Profissionais RVC começaram por fazer o seu trabalho no 
nível básico. Passado todo esse tempo considera que, neste momento, a Técnica 
já poderia assumir também esse trabalho? 
P3: Eu não faço ideia porque eu não conheço os dossiers da Técnica, eu vejo o imenso 
trabalho que ela tem ao longo do dia. EU não sei se agora já era possível a Técnica fazer essas 
sessões de acolhimento, ou se mesmo assim continua a ser difícil. Eu não sei a quantidade de 
Candidatos que existem, portanto não vou estar a dizer que sim, porque se calhar até não, se 
calhar ela continua a ter uma imensidão de sessões de acolhimento para fazer, principalmente 
agora com estas coisas dos novos hotéis, e estas coisas todas, portanto não sei até que ponto 
seria viável a técnica começar agora a fazer as sessões de acolhimento do básico. Seria viável 
no sentido de que se seria fácil para ela, e a gestão também do horário dela, mas essa 
articulação, se eu tiver alguma dúvida quando estou a ver a sessão de diagnóstico e se a 
técnica estiver no Centro é perfeito, porque eu pergunto logo: “há EFA’s para cabeleireiro para o 
6º ano” e ela diz-me, então fica logo resolvido. Obviamente quando não se sabe tem que 
acontecer aquilo que eu te disse, a pessoa vai ter de esperar pelo encaminhamento. Mas essa 
articulação com a Técnica é boa até, porque ela é uma boa colega, portanto em termo tanto de 
trabalho como pessoais acho que sim. 
 
OR: E com a restante equipa, como articula o seu trabalho? 
P3: Com os profissionais, a verdade é que não temos de articular assim tanto, cada um tem os 
seus grupos, às vezes falamos sim de técnicas e de métodos que podemos utilizar, “como é que 
tu fazes aqui?”, “como é que tu fizeste da outra vez?” e portanto funciona bem, essa parte 
também é muito fácil de ser feita. Com o Técnico Administrativo não me parece haver uma 
grande dificuldade. Com os formadores é o grande problema. No nível básico, tanto com a F5 
como com o F6 não acho que exista grande articulação, mas o trabalho é feito e eles estão 
presentes aqui no Centro. Mas não existe grande articulação. Às vezes, antes das 
descodificações, eu explico-lhes mais ou menos como é que é o grupo, e às vezes esses 
formadores ouvem-me, outras vezes não me ouvem.  

A articulação tem mesmo a ver com o cronograma que temos, eu sempre que inicio um 
grupo, eu faço a tabela dos Candidatos e envio tanto para um como para o outros, pronto e 
depois a F5 diz-me que não recebeu por exemplo, e esta articulação é muito complicada com a 
F5, mas é complicada porque são formas de trabalhar e a F5 nunca está muito ligada internet e 
aos e-mails, mas não acho que exista também assim grande articulação, mas não acho que 
exista também grandes dificuldades, o processo está muito direccionado para não existir grande 
articulação entre os formadores. 

Existe naquela parte da Descodificação e depois são os Profissionais RVC que fazem 
aquela parte toda do processo até à primeira entrega. Depois é um facto, bem ou mal, que os 
formadores pegam as rédeas quase dos candidatos que fizeram a primeira entrega, para 
formação complementar, para reconhecimentos, e para essas coisas todas. O Profissional não 
se perde no processo mas não está tão ligado à continuidade do processo desses mesmos 
candidatos até porque já está a iniciar outros grupos, e portanto não há milagres. Não 
conseguimos manter 100 pessoas na mesma agenda.  

No nível secundário, e isto já é opinião pessoal, é muito mais complicado. Eu trabalho 
com a F3 e com a F4, que nunca cá estão, e isto é um facto. Quando preciso de alguma coisa é 
por e-mail, geralmente é por e-mail. Por mais que elas estejam sempre ligadas ao e-mail, não 
estão obviamente, mas mesmo que estivessem as minhas horas ligadas ao e-mail, é mais 
complicado, enviar um e-mail com as perguntas do que falar presencialmente, e essa 
articulação é mais complicada. Se me dizes que o trabalho é prejudicado? Pá não sei, a 
verdade é que eu nunca trabalhei de outra forma, eu sempre trabalhei com elas, e elas nunca 
estiveram presentes. Exige mais de mim porque, em primeiro lugar tenho de ter as coisas mais 
organizadas para puder enviar um e-mail, com as perguntas, principalmente nas alturas de júri, 
em que os Candidatos estão para ir a júri, essa gestão é complicada.  
 
 
 
 
 
 



OR: O que pensa da articulação entre o trabalho do Formador e o trabalho do 
Profissional RVC?  
Segundo a analise de conteúdo que realizei às reflexões criticas que cada 
elemento da equipa realizou no inicio do ano 2010, constato que existe a crença, 
segundo um ou outro formador, de que os candidatos não vão a júri mais cedo 
por culpa do formador em que eles próprios não concordam, afirmando que 
existe uma falta de acompanhamento do profissional RVC, havendo um 
desconhecimento do referencial. O que tem a dizer sobre esta afirmação? 
P3: Este trabalho também pouco articulado é sempre mea culpa dos dois lados. Os 
Profissionais RVC têm uma carga de trabalho enorme, e é complicado quando os formadores 
estão presentes e mesmo assim a carga do trabalho não diminui, que é o que acontece no nível 
básico. No que toca ao acompanhamento que o Profissional dá ao Candidato, o Profissional 
RVC acompanha-os até à primeira entrega do portfolio reflexivo de aprendizagens. O 
Profissional não pode fazer mais nada até o formador ler o portfolio, porque o Profissional não 
pode atribuir créditos, não pode validar. Não pode, nem quer, eu não quero obviamente, mas 
isso nem se coloca em questão. Não posso falar dos outros, mas posso falar dos meus colegas, 
os meus candidatos sempre foram acompanhados até à primeira entrega do portfólio, depois 
efectivamente são necessárias formações complementares e coisas do género, que não vou ser 
eu a fazê-las. Sei sempre onde é que os meus Candidatos estão, o que é que eles estão a 
fazer, mas não os acompanho porque são os formadores a fazer isso depois.  
 
OR: Na sua opinião como se poderia ultrapassar este tipo de conflito? 
P3: Não sei, nunca pensei muito nisso. Não acho que os portfolios, e falo dos meus porque os 
outros não conheço, mas os meus não estão pouco acompanhados, e portanto a articulação 
que falam, não é por haver mais articulação entre o trabalho do Profissional e do Formador, que 
eles vão ser mais acompanhados, porque eles foram acompanhados pelo Profissional.  

Eu acho que o facto de a nível contratual as coisas serem diferentes, os formadores têm 
uma barreira muito fixa das funções deles, enquanto nós somos muito mais flexíveis, mas isso 
tem a ver com as pessoas também. Eu como trabalhei sempre a recibos verdes, até agora, eu 
nunca tive as minhas funções definidas, sempre fui fazendo aquilo que tinha de fazer para se 
conseguir terminar alguma coisa, mas eu sou assim como pessoa, e não era por estar a recibos 
verdes ou por estar a contrato que eu iria trabalhar de diferentes formas. Se para terminar isto é 
preciso eu fazer diversas coisas eu faço, mas não é isso que acontece aqui tanto com os 
formadores, e é normal, a nível contratual estão diferentes, alguns deles já trabalham aqui há 
muito tempo, e há muito mais tempo do que eu aqui no Centro, mas a grande verdade é que as 
funções delas mentalmente são aquelas e não conseguem fugir para outras coisas que também 
poderiam fazer. 
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
P3: As principais dificuldades tem a ver com aquilo que já te disse, tem a ver com a não 
presença dos formadores do nível secundário. Não estão presencialmente no Centro, apesar de 
falarmos por e-mail não é a mesma coisa, tentamos que o seja mas não é, é um facto. E 
também a sobrecarga de trabalho que o Profissional tem, se tivéssemos funções mais 
reduzidas, coisas que não tivéssemos que fazer, era mais fácil a gestão de tudo. Estas são as 
principais dificuldades, tudo cai no profissional.  
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
P3: Sim sim, isso sinto que tenho total autonomia e liberdade.  
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
P3: A parte que eu mais gosto tem a ver com o processo em si, o estar em grupo, o contacto 
com os candidatos. Ah e gosto também das acções de melhoria que me estão entregues, o 
facebook, o blogue. E gosto disto porque gosto de contribuir para a melhoria das práticas do 
Centro.  
 



OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
P3: É realmente a parte burocrática, o SIGO, as actas da sessão de júri, e os telefonemas, 
porque é muito chata essa parte.  
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
P3: É muito heterogénea, mas acho que na maioria existe uma boa ligação entre a equipa o 
que facilita logo uma serie de coisas. É bom ser heterogénea em todos os sentidos, é bom ser 
heterogénea tanto a nível profissional, porque existem pessoas com várias áreas de estudo, e 
em termos de feitio, portanto é tudo muito heterogéneo, mas mantemos uma boa ligação e um 
bom ambiente, estou a falar na generalidade não particular.  
 
 
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa e quais as áreas de 
melhoria? 
P3: É a união e a capacidade de trabalho, é exactamente isso. As áreas de melhoria têm a ver 
com a organização das funções e a interligação das funções, a articulação.  
 
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
P3: Trabalhar em equipa é trabalhar para o mesmo objectivo, respeitando cada pessoa e 
cumprido as regras e as coisas que têm de ser feitas, porque cada um tem a sua 
responsabilização. 
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
P3: O trabalho em si acho que poderia ser mais coeso, até porque se a articulação é difícil o 
trabalho não é tão coeso quanto isso, e poderia ser mais.  
 
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
P3: Eu acho que é promovido em certa parte pelas reuniões de equipa. Eu quase só vejo a F3 
nas reuniões de equipa, portanto as reuniões de equipa são importantes. Acho que também é 
promovido no dia-a-dia aqui no Centro.  
 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
P3: Eu quando cá entrei achava que as reuniões de equipa não serviam para nada e a grande 
verdade é que não serviam na altura para nada, porque eu não tinha candidatos nenhuns. 

Agora eu acho que são importantes para perceber a situação de cada candidato, e para 
expormos até, porque como nós estamos todos juntos na reunião de equipa é quando 
conseguimos estar todos juntos, para expor ideias. Portanto acho que as reuniões de equipa 
são importantes. Se poderiam ser feitas de outra forma? Às vezes sim de outra forma. 
 
OR: De que forma, por exemplo? 
P3: Existem coisas na reunião de equipa que eu não gosto de ouvir, como por exemplo, se os 
formadores de básico não conseguiram atingir a leitura dos portfolios, eu não quero saber o 
porquê. Houve aqui algumas coisas complicadas quando existiam estas situações. Mas acho 
que as reuniões de equipa são importantes para se fazer o ponto da situação apenas, e isso 
ajuda-me no meu trabalho, e portanto deveriam ser muito breves e não são.  
 

Pode por vezes atrapalhar o trabalho, porque são três horas que são perdidas, são três 
horas onde não podemos fazer nada, mas para fazer ponto de situação acho que é importante. 
Só acho que por vezes a reunião é demasiado longo, e prendermo-nos com aspectos pouco 
importantes, mas há coisas que a Coordenação coloca na agenda que têm de ser discutidos e 
isso só é possível ser feito em reunião de equipa.  
 
  



OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
P3:Os maiores conflitos tem sobretudo a ver com: onde começa a função de um e onde termina 
a função do outro, entre o Profissional RVC e o formador, e portanto é o tentar com as pessoas 
e tentar perceber os pontos de vista. De que forma é que é resolvido? Tem de se falar e 
resolver, e tem de se chamar a atenção. E acho que o processo de comunicação deveria ser 
melhor.  
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
P3: Não não, não existe progressão na carreira, até porque não pertencemos ao Turismo de 
Portugal, em termos de crescimento profissional não.  
Não existe muitas formações, não existe crescimento profissional, nem existe para lá de 
progressões. Crescimento pessoal, claro que sim, muito.  
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
P3: Áreas na Aprendizagem ao Longo da Vida era importante, áreas na Formação de Adultos 
também, área comportamental acho que era muito importante para a equipa e para cada 
pessoa, para cada um de nós. É importante em primeiro lugar, para a equipa, porque é sempre 
complicado trabalhar em equipa e portanto seria importante, e para cada um de nós porque 
trabalhamos com pessoas. E depois na área das tecnologias, porque cada vez mais os CNO’s 
estão ligados às Tecnologias, já estão a falar em E-learning, coisas do género, e portanto 
também gostaria de insistir nessas áreas.  
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
P3: A minha não seria certamente interessante, nem boa de se ler (risos). Mas claro que sim, 
seria interessante, até porque eu acredito tanto no processo, e eu acho o processo 
engraçadíssimo, e a forma de ele ser engraçadíssimo, a minha história particularmente não, 
mas seria até interessante eu fazê-la, não o conseguiria fazê-lo. Mas seria importantíssimo faze-
la, porque é um processo importante, tanto a nível escolar para os candidatos, mas a nível 
pessoal eles crescem como pessoas e é bom ver essa evolução, e é isto que me faz ter tanto 
respeito pelos candidatos e pelo processo em si. 
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
P3: Não (risos). E desculpa Maria, eu falo imenso (risos), que horror!!!!!!  
 
OR: Obrigada pela colaboração. 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA P4 1 
 
 
     
 
     
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas, tendo em conta que antes de chegares aqui já tinha como profissão 
“Profissional RVC”. Posso gravar a entrevista? 
 
P4: Sim, claro. 
 
 
A. Percurso académico e profissional 

  
OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
P4: A minha Licenciatura de base é psicologia clínica, depois da licenciatura… acabei a 
licenciatura em Janeiro/ Fevereiro de 2006 porque faltava-me só entregar a monografia, já tinha 
acabado o curso todo, mas só entreguei em Dezembro, e defendi em Janeiro/ Fevereiro, no 
ISPA.  

Depois acho que foi um ano depois, fiz o mestrado em psicologia clínica, na vertente de 
Bolonha, eu tinha feito os cinco anos, eu sou pré-bolonha, mas o mestrado é mestrado 
integrado Bolonha. Por isso em relação à formação académica é essa a base.  

Depois, desde de 2007, que tenho estado a fazer formação pós-graduada, na 
Sociedade Portuguesa de Psicodrama, e tenho lá estado desde 2007 até à actualidade. São 5 
anos. É para ser psicoterapeuta de psicodrama, ou seja, director de psicodrama. Falta só uma 
inter-visão, que é basicamente um grupo de alunos da pós-graduação, que fazem a inter-visão 
entre si e com um ou dois supervisores graduados. Isso nós ainda não começamos a fazer, eu 
também não tenho grupo. Tirei esta pós-graduação e o Mestrado ao mesmo tempo.  

Depois não tem muito a ver, mas também estou a tirar a licenciatura em Medicina 
Chinesa. Também comecei há 4 anos atrás, por isso comecei tudo assim ao mesmo tempo 
(risos). 
 
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? Quer a 
escolha da licenciatura quer a escolha da variante? 
P4: A Psicologia foi sempre uma área que eu gostei, a mente e o comportamento humano. Eu 
não tinha assim uma ideia muito predefinida do que é que seria, porque a psicologia do 12º ano 
é muito diferente da psicologia… algumas coisas, pelo menos uma cadeira é semelhante, mas 
depois todas as outras são muito diferentes, por isso não ia com uma ideia assim muito definida, 
ia assim um bocadinho pouco claro do que é que seria.  

Os três primeiros anos são o tronco comum, foi assim um bocadinho desmotivante. Mas 
como, desde o início, eu queria ir para a área de clínica, ou seja, fazer o seguimento 
psicoterapêutico de pessoas com perturbações, graves ou não, depois do 4º ano é que se 
notou, principalmente nas notas que subiram assim enormemente. Era uma coisa que eu 
sempre quis, desde o inicio, por isso no 4º e 5º ano tive sempre notas muito boas, porque era de 
facto isto que eu gostava e que me interessava. 

                                                
1  P4 iniciou actividade no Centro de Novas Oportunidades da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa em Maio de 
2010, sendo que, a entrevista realizada aborda apenas alguns temas pertinentes, uma vez que, o mesmo não poderá 
responder, por força da situação, a determinadas perguntas sobre o funcionamento do Centro, nem da equipa que o 
caracteriza.  



 Depois dentro da psicologia clínica, não sei se tens noção disso, mas é um mundo, há 
centenas de tipos de psicoterapias, se não mais. E então cá em Portugal temos algumas, sete 
ou oito à escolha, e é importante a qualquer psicólogo clínico estar associado a uma sociedade 
científica. No meu caso, e também por razoes pessoais, porque nós para fazermos qualquer tipo 
de formação em terapia, temos de passar nós próprios a ser os pacientes, na área em que 
estamos a fazer a formação. Por exemplo em Psicodrama são dois anos a ter como paciente no 
grupo. E eu achei que aquilo fazia sentido, e fazer em grupo, e eu já tinha experiência alguns 
anos em terapia individual, e depois decidi fazer em grupo, fiz em grupo e gostei muito, ponto 1. 
Ponto dois, porque eu queria trabalhar com grupos, e porque o psicodrama é assim das 
psicoterapias mais intensas, porque trabalha com a nossa linguagem básica que é o corpo, e 
devido a isso tem um potencial e uma intensidade enorme. E ao inicio sabia teoricamente, mas 
depois vi na pratica, e de facto, tem uma potencialidade assim enorme e, tanto dá para fazer em 
grupo, como individualmente e isto também fez com eu seguisse a formação, porque se fosse 
só o grupo, tinha de ponderar, mas como dá individualmente, decidi seguir isto.  

A medicina chinesa foi realmente um gosto pessoal, de criança, a parte do Oriente. 
Visto que eu gosto muito da parte de saúde no geral, aliás estou ligado à saúde mental, aliei o 
meu gosto de saúde, à parte interventiva da medicina chinesa e acabei por decidir tirar o curso.  
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
P4: O meu percurso profissional… eu fiz o estágio profissional no CAT das taipas até ao final 
do 5º ano. Já tinha acabado o curso todo, só não tinha era defendido a monografia. Legalmente 
não tinha acabado, mas já tinha acabado o curso todo, e já sabia que ia passar na monografia, 
tive 20 valores (risos), por isso não estava muito chateado, e portanto o meu supervisor no CAT 
das taipas perguntou, ou deu a entender que não se importava que eu ficasse lá a fazer o 
estágio profissional, e eu fiquei. Não era remunerado mas eu fiquei para conseguir experiência. 
Naquela altura, não era como agora, não era tão fácil estabelecer estágios profissionais. Então 
fiquei lá um ano, não ia todos os dias, ia três vezes por semana. Adquiri alguma experiência, 
principalmente na avaliação psicológica, depois como havia muita diferença na forma como os 
estagiários eram tratados e os residentes, e dentro dos estagiários, entre os de psicologia e os 
de psiquiatria, eles eram médicos e nós éramos os estagiariozinhos, literalmente, era assim que 
nos chamavam (e a mesa de reuniões nós ficávamos de lado e os de psiquiatria na mesa), e 
havia claramente diferença na forma como éramos tratos, então eu comecei a fartar-me e saí.  

Entretanto, como tive a trabalhar com uma população carenciada e difícil, surgiu a 
possibilidade de ir trabalhar para o PIEF. Não sei se sabes o que é. Está ligado ao PETI, agora 
não sei se se chama assim porque acho que houve uma reforma, mas era o Programa para 
Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil, e portanto tinha turmas PIEF, que 
era o Programa Integrado de Educação e Formação, são turmas compostas por adolescentes 
ou adolescentes quase adultos, que tenham sido sinalizado ou pelo tribunal ou por alguma 
associação de protecção de menores ou por trabalho infantil, ou seja, não têm o 9º ano e 
estavam a trabalhar antes dos 16 anos. Então era assim um conjunto engraçado de 
adolescentes. Tive a trabalhar um ano, na escola da Costa. Não me arrependo da experiência, 
mas não gostei muito, quer dizer, gostei da experiência até a meio, e depois de meio não gostei. 
Mas agora, que já passei por ela, gostei porque me deu outras ferramentas e permitiu-me 
desenvolver outras competências que eu não tinha, que foi muito bom, e aquilo foi o meu 
primeiro trabalho a sério. Ah… e esqueci-me de dizer que em Agosto de 2006, eu abri um 
espaço no Barreiro, que ainda tenho, que é tipo um Centro Clínico, que tem várias consultas, 
inclusive psicologia, e desde 2006 que dou lá consultas até a actualidade, então isso tem 
acompanhado sempre todos os meus trabalhos.  

Depois entretanto saí do PIEF, a minha coordenadora perguntou-me se eu queria ficar 
lá no ano seguinte. Eu disse que sim, mas não queria, mas como ainda não tinha surgido assim 
nada, e ficámos entre contratos, ou seja, finalizava um e ia iniciar outro em Setembro ou 
Outubro. Nós acabámos em Julho e só em Setembro/Outubro é que voltávamos. Entretanto, 
inscrevi-me no Centro de Emprego, para receber esses meses de subsídio de desemprego, 
aliás o subsídio social. Inscrevi-me a uma 2ª feira, na 6ªfeira dessa semana chamaram-me para 
ir lá. E apresentaram-me a proposta, a mim e a outras pessoas que lá estavam, para animação 
do NIVA. Pensei e disse que sim, e foi um dos dois ou três seleccionados, por isso acabei por 
não ir para o PIEF. Depois fiquei lá três meses, nós trabalhávamos tanto no Centro de Emprego 
do Barreiro, fazíamos lá de tudo, desde atender pessoas para o subsídio de desemprego, 
pessoas que vinham à procura de ofertas de emprego, passamos por todas as vertentes, 
porque a directora do Centro de Emprego queria que nós passássemos por todos. E depois, 



para além de trabalhar no Centro de Emprego, trabalhava no NIVA, na Escola. Fiquei lá só três 
meses, pois entretanto concorri a um concurso, e houve a possibilidade de ficar a trabalhar na 
Partner Hotel, como Profissional RVC, e como eu estava ligado à área de Educação e 
Formação de Jovens, mais de jovens do que adultos, acabei por ser seleccionado, e fiquei lá 
desde Setembro de 2008 até agora. Ou seja, quase dois anos, e agora estou aqui (risos). 
 
OR: Qual o balanço que faz de toda a sua experiência profissional? 
P4: Para já gostei de todas as experiências, porque as experiências… é o que eu costumo dizer 
nas entrevistas de emprego, elas acabaram todas por estar encadeadas umas nas outras. Eu 
estou muito orgulhoso de mim próprio e das várias experiências porque me permitiram sempre 
encadear umas nas outras. E sempre tive o meu consultório, por isso acabei sempre por ter 
possibilidade de usufruir da minha formação de base, e poder intervir nas outras áreas, neste 
casa na formação e educação de jovens e adultos.  
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
P4: hum… A minha perspectiva profissional futura é continuar numa área da educação e 
formação de adultos, se for possível. Por isso é que eu decidi vir para um sítio que eu acho que 
é mais estável, aqui. Estável, em relação à minha estadia num CNO privado [Partner Hotel], 
mais estável nesse sentido. Porque os CNO no geral não são completamente estáveis, até 2013 
em princípio, não sei que reformulações vão fazer mas pronto. Por isso é que eu também estou 
a apostar noutras áreas, a medicina chinesa por exemplo. Porque assim tenho sempre duas ou 
três possibilidades de continuar sempre a exercer, por isso estou a apostar no futuro. Por isso a 
minha perspectiva é continuar na área de educação e formação de adultos, até porque eu acho 
que não me dava 100% prazer só trabalhar como psicólogo clínico, ou seja, de manha à noite, é 
muito cansativo. Três ou quatro consultas é cansativo, então um dia inteiro é mesmo muito 
cansativo, para mim é esgotante, apesar de gostar. Por isso ligado também a uma área que não 
só a clínica. Por isso continuo com estas perspectivas.  
 
 

 
B. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Profissional (no processo RVCC)? 
P4: Eu acho que é importante haver competências, por um lado administrativas, que é algo que 
eu tenho desenvolvido em mim, porque a parte da burocracia sempre criou assim alguma 
alergia. Mas é uma coisa que é imprescindível, porque nós trabalhos muito com burocracia e é 
uma coisa que nós temos que desenvolver, por isso eu tenho trabalhado isso em mim ao 
máximo.  

Depois também temos que, e também tenho trabalhado isso, a questão da organização, 
temos de ser organizados, porque de facto são muitas pessoas, são muitos processos e são 
muitas etapas, por isso temos de ter algum tipo de organização se não as coisas acabam-se por 
se perder.  

Ponto três, que é o mais importante, é o saber estabelecer relações com as pessoas, 
sejam pessoas ali do bairro social, como pessoas da zona mais chique de cascais, ou qualquer 
coisa do género. Acho que nós temos que saber descer à realidade e falar com qualquer uma 
dessas pessoas, da forma que ela/ele entenda, e transmitir empatia, também se pode falar sem 
transmitir empatia. E eu acho que é muito importante conseguir estabelecer assim relação 
pessoal, empática, isso é mais importante. Depois a questão da burocracia, da organização, e o 
gostar ou ter prazer, com o nosso trabalho podermos influenciar ou permitir que as pessoas 
consigam atingir um outro patamar da vida. O que não acontece com muitas das pessoas do 
RVC, como qualquer profissional tem noção, porque nem todas estão aqui porque querem, nem 
todas estão aqui porque precisam, por isso é como último, é saber gerir a frustração.  
 
OR: Como aprendeu a ser Profissional RVC? 
P4: Aprendi por mim e aprendi com a equipa onde eu estive, porque a equipa era toda nova e 
por isso nós tivemos que ir crescendo em conjunto, ou seja, as dúvidas de uns acabavam por ir 
sendo esclarecidas por outros e vice-versa, em grupo. Mas foi muito à custa da equipa e do 
contexto. Eu acabo por às vezes desvalorizar um pouco, porque eu tive formação, houve 
colegas meus que não tiveram. Eu tive, no Algarve, formação para equipas de CNO, etc. Tenho 



ido a vários workshops, seminários, etc., que têm havido da ANQ e coisas do género. Mas eu 
acho que a maior experiência se adquire é na prática, por isso, acho que é muito importante 
essas formações e vou continuar a ir, mas na prática é que se aprende tudo, por exemplo, o 
SIGO, a gerir conflitos, e a minha formação de base também me permite ter outros instrumentos 
para conseguir intervir ou conseguir mediar outras coisas, como é óbvio. Mas sim, isso também 
se aprende, não é só teoria, também se aprende.  
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
P4: Os profissionais RVC têm tarefas diferentes em CNO diferentes, não sei se tens noção 
disso… Por isso, as minhas funções enquanto profissional de RVC, passam tanto pela parte 
administrativa como organização do dossier do grupo e do processo individual de cada um dos 
adultos, a parte administrativa do SIGO, desde a inserção dos dados, das sessões de 
reconhecimento, dos sumários, dos processos finais validação, de pedido de certificação e 
validação, que eu acho que aqui neste CNO se faz de uma maneira diferente, nós profissionais 
fazíamos isso tudo, desde o estabelecimento dos cronogramas, fazer e emitir os cronogramas, 
entregar aos formadores, aos adultos, gerir os contratos, não sei como se faz aqui, mas nós é 
que entregamos e recebemos os cinco euros do posto de selo, estabelecer contactos para 
mudança de sessões ou avisar que as sessões vão iniciar. Pronto, isto é a parte mas 
burocrática. 

Depois a parte mais em contacto com os candidatos, é organizar as sessões tanto 
iniciais de apresentação do próprio processo RVC, com estabelecer a lógica do processo, 
porque isto tem de se desconstruir muitas ideias com que os candidatos vêm, ideias pré-
estabelecidas muito erradas, desconstruir as ideias erradas e redefinir novos entendimentos do 
que é o processo RVCC. Por isso, organizar essas sessões, depois transmitir também a lógica 
do que é o conseguir retirar competências de várias áreas de formação, e não só, profissional, 
social, etc., de vida de cada um dos candidatos, e ir esclarecendo dúvidas que vão surgindo, e 
estabelecendo paralelo entre o referencial, entre os formadores e entre o processo em si.  
 
OR: No CNO onde trabalhava anteriormente também utilizavam a autobiografia 
como instrumento? 
P4: Sim, nós inicialmente a história de vida era para o nível Básico, e a autobiografia era para o 
nível Secundário. Agora fazia-se a autobiografia para todos. E eu acho que neste CNO chamam 
narrativa de vida. Nós recebemos uma auditoria da ANQ e quase que nos proibiram de fazer 
isso.  

E continuando o que é o meu trabalho, pronto, depois é ir esclarecendo dúvidas, por 
exemplo as minhas sessões, não iniciais, porque as iniciais são bastante estandardizadas, mas 
as sessões posteriores de quando os candidatos começam a construir a auto-biografia, as 
sessões são muito organizadas em torno de dúvidas que eles trazem, ou seja, não é tanto impor 
o meu tempo, mas é a partir deles e das duvidas que eles trazem para ir desconstruir e criando 
uma lógica, etc. Por isso foi assim que eu adoptei e tem resultado.  

Depois temos as sessões de júri e de preparação de júri. E na Partner Hotel, as sessões 
de preparação eram todas feitas pelos Profissionais RVC, à excepção do básico, mas isso é a 
forma de como está organizada cada equipa. Porque no secundário nós tínhamos uma ligação 
muito próxima, os de básico era um bocadinho diferente, a nível de equipa, apesar de nos 
darmos todos muito bem, havia diferença. Éramos 11 pessoas na equipa. Pronto, por isso 
simulação e momento de júri, e acho que não me estou a esquecer de nada.  
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
P4: Sim, eu procurava de inicio marcar assim um tempo para as coisas. Por exemplo, dependia 
se eu tinha ou não sessões. Inicialmente via sempre o e-mail de manhã, à hora de almoço, a 
meio da tarde e ao final do dia, se tiver possibilidade, tentava estabelecer assim um horário mais 
ou menos flexível.  

Depois se eu tivesse sessões, centrava-me nas autobiografias e nos trabalhos dos 
candidatos que eu ia ver nesse dia, e via a questão dos sumários no SIGO e os processos no 
SIGO, por isso tentava reservar esse dia para organizar as coisas desse dia, com esses grupos, 
etc., com esses candidatos. 

 Depois se eu não tivesse sessões nem individuais nem em grupo, basicamente via 
autobiografias, também incluía sumários ou processos que estivessem pendentes ou mais 



antigos, e tentava… porque nós fazíamos varias sessões reuniões pontuais com os formadores, 
ou entre profissionais, eram mais informais por isso, nesses dias quando não havia sessões, 
procurávamos criar assim momentos de reunião para estabelecer duvidas, ou perceber como é 
que este ou aquele candidato iam no seu processo.  

Nos dias em que eu não tinha sessões também costumava entrar em contacto com os 
candidatos que estavam um bocadinho mais para trás, ou seja, os que não vinham a sessões, 
ou que entravam em contacto comigo e eu não tive tempo de dar resposta, e entrava 
novamente em contacto.  

Depois nos dias em que eu tinha menos autobiografias para ver e não tinha sessões, ia 
um bocadinho aos processos, aos dossiers, para ver alguma coisa que estivesse por falta, por 
isso, era um pouco por prioridades. E-mails inicialmente para não se acumularem, porque nós 
trabalhamos muito por e-mail; Grupos ou sessões individuais; Autobiografias, que eu via 
sempre, o número é que variava, se tivesses menos grupos via mais autobiografias, se tivesse 
mais grupos via menos autobiografias; As questões do SIGO, geralmente, deixava mais para os 
dias dos grupos, e era mais ou menos assim. Mas as coisas variam muito. 
 
OR: E considera que é difícil essa organização de tarefas? 
P4: É muito difícil, sim. Por exemplo eu uma vez dei uma formação em Gestão de Tempo, e 
uma das grandes barreiras da gestão de tempo é as interrupções contínuas, e para aí… 97% ou 
98% das vezes que nós temos coisas organizadas nunca conseguimos acabar ou chegar a 
meio. Porquê? Porque nós éramos constantemente interrompidos, não sei como é que é aqui, 
mas somos constantemente interrompidos. Porquê? Porque atendíamos telefones, atendíamos 
as pessoas na recepção, fazíamos inscrições. Nós fazíamos isso tudo. Havia uma 
administrativa, (afinal somos 12 pessoas, risos), mas nós acabávamos por… havia polivalência 
nas funções. Por isso nós éramos constantemente interrompidos. E é muito difícil a 
concentração porque, eu estou a fazer, por exemplo, um processo de SIGO, interrompo porque 
tenho de atender um candidato que já não aparecia há três meses, mas que me enviou uma 
autobiografia antes de ontem e quer a resposta rápida. Por exemplo, depois vem outro que se 
quer inscrever, depois vem outro que quer entregar os 5€ do imposto de selo, portanto nós 
estamos constantemente a ser interrompidos. Por isso sim, é difícil, custa, e é desgastante, mas 
é o nosso trabalho e nós temos de gerir da melhor forma.  
 
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
P4: Acho que principalmente é…são assim três grandes obstáculos. Um deles são as ideais 
preconcebidas das pessoas que trazem para o processo, e desconstruir essas ideias. 

A segunda é a falta de motivação das pessoas porque mesmo as pessoas que querem 
fazer o processo, quando vêem que têm de se esforçar um bocadinho, não digo muito, das duas 
uma: ou não se esforçam, ou revoltam-se connosco, quer dizer não é tanto connosco mas 
acabam por criar um ambiente de conflito no grupo, e isso acaba por originar frustração na 
nossa parte, que pode ou não ser trabalhada, aliás qualquer profissional que esteja há um ano, 
no mínimo, arranjou estratégias para lidar com isso. Nesta área, não sei se tens noção, existe 
uma grande frustração, não sei se os meus colegas já falaram nisto. É uma frustração, porque 
às vezes parece que eles nos estão a fazer um favor a nós de estarem a continuar no processo. 
E isso é muito frustrante. É a falta de motivação associada à má informação deles.  

E acrescentava uma ultima, que é a não valorização, dos candidatos, do processo. Ou 
seja, eles saem do processo, querem que o 9º ou 12º ano deles seja reconhecido, mas dizem 
mal do processo e não se esforçam, então acaba-se por fazer um jogo duplo, querem 
reconhecimento, mas são eles próprios a darem o mau testemunho do processo. Então isto 
origina às vezes confusões, como por exemplo, empregos que pedem 12º ano sem ser por via 
de conclusão no processo RVC.  
 
OR: E isso entra em confronto com o seu trabalho? 
P4: Sim, como em qualquer trabalho. Mas parte de nós sermos profissionais e conseguirmos 
ultrapassá-los, como é óbvio, porque não existe nenhum trabalho que não dê algum grau de 
dificuldade ou frustração.  
 
 
 



OR: Como ultrapassa essas dificuldades? 
P4: Algumas são dificuldades internas, outras externas. Mas para ultrapassar as interna é, 
primeiro perceber o meu objectivo e ter sempre consciência disso, que é contribuir para que 
aquela pessoa obtenha uma maior qualificação escolar e que se dê conta de competências que 
nunca se tinha dado conta. E pautar-me sempre por isso, mesmo nos momentos mais 
frustrantes. Segundo, visto que eventualmente, é o candidato que está a desvalorizar o próprio 
processo, ou está desmotivada, é desconstruir isso com a pessoa, para ela valorizar o processo. 
E isso, consequentemente vai fazer com que a pessoa invista mais, etc. Tive imensos 
candidatos que queriam desistir, então os meus colegas ou a minha coordenadora pediam 
sempre para ser eu a falar com os candidatos (risos), porque lá está, tento sempre valorizar o 
processo e mostrar ao candidato o que é que pode retirar dali de positivo.  
 
OR: Acredita no processo RVCC? 
P4: Acredito no processo, mas acredito que o processo poderia ser muito melhor se não 
houvessem metas, porque eu acho que as metas façam com que muitos de nós desvalorizam o 
próprio processo, mesmo a equipa técnico-pedagógica. Porque em qualquer centro, a qualidade 
nunca é excelente, ou boa, ou muito boa, ou má até, e nunca é excelente, tem sempre que 
diminuir e isso leva também a que os técnicos não façam as coisas como devia ser, e isso leva 
a alguma desmotivação, claro. Mas sim, acho que o processo tem frutos mas poderia ter mais. 
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
P4: As que mais gosto são os momentos em grupo, estar em grupo com os candidatos, tanto a 
explicar o processo como a tirar dúvidas, é a parte que mais gosto.  
 
OR: E porque é esta a actividade que mais gosta? 
P4: Porque estabeleço um relacionamento, e gosto de estabelecer papéis. Eu estou ali como 
técnico, posso ter uma boa relação com as pessoas e é isso que eu procuro ter sempre, mas 
não somos propriamente amigos, há que estabelecer papéis. Eu gosto de me relacionar com 
pessoas, por isso, se estou num momento em que me posso relacionar com várias pessoas e 
aprender dai também, que é o que eu lhes costumo dizer «nós de cá também aprendemos 
muito com vocês, alguns não têm consciência disso, mas aprendemos», por isso, gosto muito 
por isso, por estar em relação com as pessoas, por isso tirei psicologia (risos). 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
P4: São as burocráticas, organização de dossiers de grupos ou processos individuais, 
papeladas, inscrições, processos, etc. 
 
OR: E porquê? 
P4: Porque é a menos motivante.  
 
OR: Na sua opinião, quais as funções de um CNO? 
P4: As funções de um CNO?... A função assim mais básica é intervir ou ser uma escolha para 
uma maior qualificação escolar e profissional de qualquer pessoa que lá se dirija. Acho que isso 
é a função principal. Depois a secundária é ajudar as pessoas a valorizar competências e a dar 
motivação, porque aquilo que apareceu na televisão, uma reportagem qualquer que deu na 
televisão num comentário, que diz que o que os CNO trazem de mais positivo é a motivação nas 
pessoas, e isso eu noto, é uma verdade, porque as pessoas saem do processo a dizer que 
aprenderam muito, quando não se ensina nada, é mais reconhecimento. Mas como se tem de 
esforçar acabam por aprender, e como se valorizam competências que as pessoas têm, 
sentem-se mais valorizadas, estão a valorizar a própria vida e as pessoas não estão muito 
habituadas a isso. Portanto primeiro qualificação escolar e profissional e depois a motivação, 
sem dúvida. 
 
OR: Quais são as suas expectativas para iniciar o seu trabalho neste Centro de 
Novas Oportunidades? 
G: As expectativas… Como eu disse ao início, apesar da vida num CNO ser instável, espero 
que aqui consiga maior estabilidade, ponto um. Ponto dois, agrada-me a dinâmica de se 



trabalhar com varias parcerias, lá nós tínhamos poucas itinerâncias e cá, (apesar das 
itinerâncias a nível prático ser chato temos que nos deslocar aos sítios, isto é Lisboa, eu tenho 
carro e casa cá, mas há muitos transportes) por isso acaba por, ser mais giro. E também por 
questões práticas, eu tenho casa cá, e trabalhava do lado de lá, por isso queria vir para Lisboa, 
segundo as condições são diferentes de um privado para um publico, não vale a pena estar a 
atirar areia para os olhos, as horas são diferentes e exigiam muito mais horas para alem 
daquelas que eu tinha de dar, exigiam-me mais horas, exigiam-me mais funções, eu tinha de ser 
profissional, tinha de ser formador, tinha de ser coordenador de formações modulares, tinha de 
estabelecer protocolos com entidades, e aqui exigem-me a minha função só. Não quer dizer que 
eu não faça mais mas legalmente sou profissional, lá também mas enfim.  
Portanto estou com muito boas expectativas.  
 
 
C. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
P4:Motivação de equipas, porque é assim mais próxima não é de equipas é de grupos, mas sim 
a área motivacional. Mas principalmente a área motivacional, motivar grupos, motivar os outros. 
Isto mais a ver comigo. 
No geral seria importante, formações de relações interpessoais, gestão de conflitos, para 
algumas pessoas por exemplo a questão do atendimento ao público. Acho que estas seriam as 
mais importantes. 
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
P4: Eu pessoalmente não gosto da ideia, por uma razão muito simples, como eu já tive tantos 
anos de terapia individual e de grupo, acho que isso suava-me um bocadinho… não precisando 
eu, não sei se me estou a fazer entender, isto é uma opinião muito pessoal, eu percebo a lógica, 
mas eu pessoalmente não sei se estaria assim aberto a isso. Mas não é uma ideia absurda, eu 
percebo a lógica, mas eu pessoalmente não sei se gostaria, porque não sei, não me estou a ver 
assim a partilhar, sem… repara eu percebo o motivo de facilitar a nossa intervenção, mas fora 
isso eu não sinto necessidade, se calhar se me mostrassem necessidades minhas, talvez eu 
conseguisse perceber mas assim à partida não me vejo a fazer.  
 
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
P4: Não não.  
 
OR: Obrigada pela colaboração. 
P4: De nada (risos). 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA F1 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
F1: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
F1: Em termos de orientações, a ANQ é obviamente aquela entidade que coordena e que dá as 
directrizes para que depois, este Centro de Novas Oportunidades ou outro qualquer, consiga 
aplicar as regras e a metodologia. Mas eu julgo que depois é um bocadinho adaptável ao 
próprio contexto do Centro de Novas Oportunidades, dependendo de cada Coordenação. E o 
Turismo de Portugal julgo que deveria estar mais próximo do Centro mas não sei se estará. E o 
seu foco tem mais haver com a quantidade em termos de números demonstrado à ANQ que 
está a cumprir com essas metas.   
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
F1: Na minha opinião, e eu sempre fui muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Eu 
se conseguir fazer com que as pessoas com quem nós trabalhamos e a quem nós apostamos 
em termos de processo, se pudermos obviamente ter com elas uma orientação mais de 
qualidade, não visando aquela coisa de que todos os meses temos de cumprir com um certo 
número de certificações, é muito melhor. 
 
OR: Mas considera que existe essa autonomia interna?  
F1: Sim, existe alguma autonomia, não acho que exista uma autonomia a 100%. Por exemplo, 
nestes primeiros meses de 2010, temo-nos visto um pouco condicionados nessa autonomia, 
porque como temos muitas pessoas que já estão em processo há muitos meses e que estão à 
espera, nesta fase nós estamos muito preocupados com os números, para dar vazão a essas 
pessoas. Portanto aqui a quantidade está sobreposta à qualidade em termos de produto final, 
dos Portfolios Reflexivos de Aprendizagem e dos Processos mas com algum esforço nós temos 
conseguido tentar não perder a qualidade.  

Ás vezes é mais complicado, porque as pessoas ou não estão com muita paciência, 
pois já esperaram tanto tempo e de repente é-lhes dito vamos avançar vamos fazer, as pessoas 
ficam um bocadinho de pé atrás. Mas tentamos gerir ao máximo e temos autonomia por parte 
da coordenação. 
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
F1: Eu estou aqui há pouco tempo, estou ainda a aprender toda esta dinâmica. Mas eu acho 
que a maior função do CNO é mesmo orientar. É dar as pistas para que as pessoas fiquem elas 
próprias autónomas e consigam desenvolver um trabalho, que tem haver com a própria vida de 
cada uma delas, porque nós não vamos inventar competências, as pessoas é que as têm de 
demonstrar. Nós depois tentamos orientar essas competências e aprendizagens para os 
referenciais que nos são obviamente impostos (entre aspas) pelas orientações da ANQ.  

Agora a função é orientar mesmo, depois dar toda a ajuda possível para que aquelas 
competências façam sentido dentro da organização que é os Centro de Novas Oportunidades. 



 
 
B. Percurso académico e profissional 

  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
F1: Em 1995 entrei para o curso de História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
conclui nos quatro anos previstos, em 1999 sai. Aí tentei perceber se iria apostar num Mestrado 
ou pós-graduação ou começar a trabalhar.  

Comecei a trabalhar, mas depois ao mesmo tempo consegui entrar para museologia em 
Évora, onde conclui o mestrado em 2002, e fiz uma tese. E entretanto tive parada durante algum 
tempo em termos desenvolvimento pessoal de evolução académica, mas depois ingressei no 
doutoramento durante dois anos, e interrompi agora para iniciar o trabalho aqui no Centro de 
Novas Oportunidades. 
 
OR: Pretende dar continuidade ao Doutoramento? Qual a área? 
F1: Para já não. Cancelei tanto a tese como a própria orientação. O doutoramento é também 
em Museologia.  
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? 
F1: História sempre fez parte da minha vida. Desde da 4ª classe quando comecei a ter as 
primeiras noções de história na escolinha (risos), sempre fui muito curiosa e um bocadinho 
ansiosa por saber o porquê daqueles Reis e o que é que eles fizeram, etc. E acho que foi por aí. 

Depois durante todo o meu percurso escolar continuei a gostar muito de história e 
geografia e português. Sei que no 11º ano tive dúvidas entre história e literatura, mas depois 
decidi manter-me fiel aquilo a que me estava mais presente e então fui fazer o curso que queria, 
a história.  
 
OR: E hoje em dia, arrepende-se? 
F1: Não me arrependo, embora hoje, olhando para trás, acho que em termos de futuro tem-me 
sido complicado gerir esse gosto pessoal, uma vez que, embora eu tenha sempre conseguido 
trabalhar na área, nunca estive parada em termos de formação aliada à profissão, mas se 
tivesse envergado por uma coisa mais pratica, onde eu pudesse juntar um pouco 
conhecimentos de história se calhar tinha sido mais fácil. É uma área de muita investigação e é 
muito teórica, até em termos de curso. A única coisa prática que fazíamos era os trabalhos, que 
nos davam obviamente a metodologia para fazer investigação.  
 

Tentei primeiro arquivo de bibliotecas que gosto bastante, mas depois não me foi dada a 
oportunidade porque havia poucas vagas, e museologia abriu em Évora, era o primeiro ano e eu 
concorri, segundo parece foi porque eu tinha estado envolvida num projecto relacionada com a 
história de Rio Maior, em termos de relação com o património, que eles gostaram e me fez 
ingressar no Mestrado em Museologia. E depois comecei a trabalhar num dos museus, em 
termos de serviço educativo, de acompanhamento de visitas, preparação de actividades lúdico 
pedagógicas, tem sido o meu percurso profissional até agora.  
 
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
F1: O meu percurso profissional é bastante diversificado, apesar de tudo. Em termos de 
museologia esteve sempre muito ligada à área de Educação. Em qualquer âmbito de museus 
que eu tenha trabalhado, Museu Nacional do Traje, como depois em instituições que fizessem 
actividades lúdico pedagógicas de acompanhamento de crianças e actividades, em termos 
museográficos e museológico foi muito vocacionado para a educação, não tanto para a 
investigação aplicada no museu. Mas depois fiz também outro tipo de trabalhos, estive 
envolvida em projectos de investigação em História e em Museologia.  
 
 
 



OR: Então este é o seu primeiro contacto com os Centros de Novas 
Oportunidades? 
F1: Sim foi. Fiz o CAP há alguns anos e nunca consegui dar formação, o dar formação para 
mim foi sempre aquela formação informal que era eu estar com as crianças, em contexto de 
visita guiada e acompanhamento. Não formação em sala, isso nunca tinha tido experiência. Foi-
me dada essa oportunidade aqui no CNO e também dou formação aqui na escola, dos cursos 
de nível III, e está a ser uma nova experiência para mim, em termos de percurso profissional e 
na área da formação.  
 
OR: Mas o teu maior interesse prende-se na Museologia? 
F1: Neste momento já não é. Eu acho que o meu maior interesse sempre foi, e foi descobrindo 
isso, a Educação, Turismo, Património, História, acho que são assim as quatro áreas que me 
têm motivado. Durante dez anos obviamente procurei investir profissionalmente naquilo que 
tinha investido em termos de formação pessoal, na área da museologia, mas não me foi dada 
oportunidade para continuar ou pelo menos as coisas resolveram-se por outros lados, as 
oportunidades surgiram por outro lado. 
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
F1: É ir sempre aproveitando as oportunidades mas sem ter a certeza de que é por ali. Neste 
momento estou a gostar bastante da área da formação, porque também aprendi a gostar muito 
de contactar com as pessoas, de lhes dar pistas de orientação, coisa que foi adquirindo à 
medida que ia fazendo visitas guiadas. Tenho tido muita experiência nesse campo de dar as 
pistas para aproveitarem, por exemplo, um monumento ou exposição, e a partir daí reflectirem 
sobre o que é que estão a ver adequando a um contexto específico. 
Em termo de futuro profissional propriamente dito, eu gostava de investir muito na área do 
turismo aliado ao património, gostava de fazer um CET de informação turística, só que é pós-
laboral e eu neste momento não consigo conciliar profissionalmente e familiarmente mais um 
curso de um ano e tal. Talvez daqui a uns aninhos (risos).  
 
 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Formador (no processo RVCC)? 
F1: Pegando aqui um bocadinho naquilo que eu penso ser a principal função do CNO, eu acho 
que neste campo e neste âmbito de Centro de Novas Oportunidades, um Formador é aquele 
que orienta, agarra aquilo que as pessoas trazem, pegamos na história de vida do candidato 
que foi desenvolvida juntamente com os profissionais, tentamos perceber se realmente aquilo 
faz sentido em termos de orientação com os referenciais. E eu estando obviamente restrita a 
duas áreas que é a Cidadania e Profissionalidade (CP) e Cultura, Língua e Comunicação (CLC), 
a minha preocupação e o meu maior gozo é tentar perceber se aquela competência, aquela 
experiencia, aprendizagem, reflectida e pensada no sentido do que é que eu aprendi com isto 
por parte dos candidatos, é tentar perceber de que forma é que aquilo vai ao encontro dos 
referenciais, duma forma não muito rígida, tento ser mais flexível nessa relação. Porque eu acho 
que nesse aspecto os referenciais são muito estandardizados e são muito complexos.  

Agora eu já conheço melhor o referencial, mas às vezes acho que estão muito 
condicionados em termos de orientação verificar se o candidato tem competências na área, por 
exemplo, da mediação intercultural. Se o candidato nunca teve experiencia nessa área mas em 
termos da relação interpessoal com o seu grupo profissional de trabalho ou no contacto com as 
pessoas do prédio e depois na questão da abertura moral, falando um pouco de CP, e na 
questão da argumentação e assertividade acho que limitarmo-nos apenas aquela questão da 
tolerância para com o outro que é diferente, acho que não nos podemos restringir.  
 
OR: Essa relação entre as competências ou experiencias de vida do candidato 
com o referencial de competências chave é para si uma dificuldade? 
F1: Não de todo. No início talvez, no início foi complicado perceber um bocadinho como eu que 
eu fazia aquilo. Tenho um referencial que me orienta a mim e eu depois a partir daquela 
referencial tento ser obviamente cumpridora em termos de objectivo mas flexível, não indo ao 



exagero de Ok, o candidato não tem muito a ver com aquilo da Mediação intercultural, mas se 
calhar eu conversar com ela e pedir opinião, e reflectir com base nisso, naquilo que se passa no 
nosso mundo, nas relações que as pessoas tem no seu dia-a-dia, seja até nos transportes 
públicos, às vezes há conflitos, por exemplo, o preconceito e isso às vezes basta-me para que o 
candidato reflicta e, e se calhar foi buscar a um determinado momento da sua vida, em termos 
de aprendizagem, que naquela altura até faz sentido aplicá-lo. Ou porque nalgum momento da 
sua vida, por exemplo, imaginando na escola, se calhar foi descriminado por ser bom aluno e 
isso fez com que mudasse a sua postura perante o Outro, aprendendo a defender-se, que 
depois se calhar se adapta a uma situação que não tem muito a ver com aquela mas que tem a 
ver também com uma relação com o outro que é diferente.  
 
OR: Mas na sua opinião, quais são as principais competências de um Formador 
(no processo RVCC)? 
F1: A principal função, para além de orientar, é ter obviamente o cuidado de fazer essa relação, 
o mais próxima possível com os referenciais. E se o candidato não demonstra competências e é 
necessário, ou porque lhe falta muito pouco para cumprir pelo menos os mínimos para ir a uma 
certificação total, das duas uma, ou se faz um reconhecimento a partir de uma actividade 
paralela em que se põe o candidato a reflectir sobre um assunto genérico, sem ser a de uma 
experiência pessoal ou profissional, mas que tem a ver obviamente com a dinâmica social, na 
qual ele faz parte, ou então se mesmo assim o candidato não corresponde (ainda não estive 
confrontada com esta situação) porque nunca lhe deu para ali pensar muito sobre aquilo e acha 
que não tem opinião, então ou se faz internamente a Formação Complementar, porque tem 
direito a ela, ou em reunião de equipa tenta-se perceber qual o melhor caminho a oferecer 
aquele candidato, não sou eu sozinha a decidir, acho eu.  
 
OR: Como aprendeu a ser Formadora? 
F1: Foi mesmo na prática. Deram-me as directrizes, explicaram-me o que é que eu teria de 
fazer, fui assistir a algumas sessões de colegas que já estão aqui há alguns anos, percebi um 
bocadinho a dinâmica do tipo de formação, pois eu tinha uma ideia de Formação, que foi aquela 
que me foi transmitida no Curso de Formação de Formadores, que é uma coisa mais de sala, e 
tem uma série de orientações, aqui não se aplica muito essas técnicas, mas já são uma 
orientação, pelo menos de postura para com as outras pessoas e depois vai sendo um 
bocadinho do contacto com os próprios candidatos, a forma como eu lido com as coisas em 
termos de orientação.  
 
OR: E com o referencial de competências chave?  
F1: Sim, em dois/três meses consegui rapidamente inteirar-me, consultei tudo o que havia aqui 
no CNO, em termos de orientação, Power-Points que tinham preparados para descodificação de 
referenciais. Depois eu própria elaborei o meu Power Point de descodificação, tanto de CP 
como de CLC, que foi trabalhado a partir do momento em que comecei a pô-lo em prática e 
comecei a ver que ou era muito formal ou muito académico, e então tive de adaptar isto às 
pessoas que estão à minha frente, que não são, às vezes, versáteis nas questões do 
conhecimento obtido. Apliquei uma primeira versão nas primeiras sessões de descodificação, 
entretanto estas novas sessões, com base no novo cronograma, já quase que não me socorro 
desse Power Point, serve-me apenas de orientação. Como já me sinto mais à vontade pego só 
na grelha dos referenciais e tento trabalhar com os candidatos as competências e as 
aprendizagens que eles próprios têm mas que desconhecem e que vão ao encontro dos temas. 
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
F1: Todos os dias são diferentes. O que é que eu faço? Por exemplo, vou começar a ler um 
Portfólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA), e tenho duas grelhas de análise a de CP e de CLC 
à frente. Como já tenho alguma facilidade em fazer as pontes com os referenciais, nem que eu 
tenha de fazer muitas anotações, mas eu vou colocando nos sítios em que eu acho que aquela 
aprendizagem ou aquela experiencia relatada fazem sentido, nem que seja para me poderem 
dar as pistas para depois regressar ao PRA e a partir dali perceber se o candidato ainda precisa 
de reflectir ou não. Isto é a primeira fase. Depois em simultâneo, para não me fazer perder muito 
tempo, vou corrigindo ao nível do Português e de organização frásica que é uma das minhas 
tarefas enquanto formadora de CLC. Depois, feita a leitura, vou ver o que é que eles têm de 
anexos, trabalhos presenciais que tenham feito, se são candidatos que já tem um processo mais 



adiantado. Se são candidatos que iniciaram o processo comigo e se eu já estive com eles em 
sessão, aproveito obviamente o trabalhos que eles fizeram em sessão. Na descodificação, o 
trabalho não é tão direccionada ao próprio candidato, mas após a leitura do PRA, já conheço a 
vida daquele candidato, já procuro em sessão de reconhecimento trabalhar actividades 
direccionadas para cada um, para que possam evidenciar mais competências pessoais, 
profissionais e de reflexão geral, direccionadas para a sua própria vida. Estas actividades são 
presenciais, e são ou em grupo, direccionadas para cada candidato, ou então, ainda em grupo, 
se os candidatos estão todos no mesmo nível e só me falta uma ou outra questão de 
desenvolvimento, então eu ai vou buscar algumas actividades que são mais genéricas e que se 
aplicam a todos, em termos de reflexão.  

Depende um bocadinho do grupo, dos candidatos, se são pessoas que precisam mais 
de apoio então presencialmente e individualmente trabalhar com elas, começar muitas vezes 
pelo diálogo, para pôr as pessoas um bocadinho mais à vontade. Isto para perceber se a partir 
de ali eu consigo fazer as minhas próprias anotações e, muitas vezes acontece, sem as sujeitar 
a um registo escrito e prolongado que assusta as pessoas, então estabelece-se uma conversa 
de onde eu posso tirar algum tipo de informação. Mas depois há outras coisas que eu acho que 
fazem mais sentido as pessoas escreverem e eu proponho uma actividade que é direccionada 
para cada candidato. Vou buscar as competências e experiências que apontaram no PRA e a 
partir de ali proponho uma actividade que vá ao encontro dos referenciais. E muitas vezes tento 
também, uma vez que estou em duas áreas de competências diferentes (CP e CLC), que essa 
actividade aborde temas em que eu consiga relacionar tanto para CP, como para CLC, 
resolvendo o assunto de uma forma mais breve.  

A seguir faço o tratamento da informação, e vejo se a pessoa correspondeu ao objectivo 
traçado e delineado com ela. Se realmente foi ao encontro é-lhe atribuído o crédito e junto a 
esse crédito todos os outros já obtidos pela leitura que fiz. E a seguir preparo a grelha de 
créditos, e assim sucessivamente.  
 
OR: E já deu Formação Complementar ao Candidatos? 
F1: Ainda não dei. Tive sempre sessões de reconhecimento onde os candidatos me acabaram 
por dar resposta, portanto não necessitei de formação complementar para ir buscar mais 
informação. 

Depois o trabalho que também é paralelo a este é, por exemplo, a inserção das sessões 
no SIGO. O que é que eu faço mais? (risos). Ah, as sessões de júri também, normalmente em 
reunião de equipa, fica estabelecido para esse final do mês quem é que vai a preparações para 
a sessão de júri. Estas preparações servem de teste, tanto para nós, mas principalmente para 
os candidatos, para a própria sessão de júri que normalmente é uma semana depois. O que é 
que consta essa sessão de preparação de júri? É já com o power point feito pelos candidatos 
fazê-los perceber que não é apenas contar a história da vida deles, mas relacionar as 
experiências que querem relacionar com os referenciais.  

Ás vezes é complicado, os candidatos não percebem, nem mesmo no processo eles 
perceberam aquela dinâmica da relação com os referenciais. E o que nós estamos a tentar fazer 
com os novos grupos é de que inicio eles entendam que não vale a pena estarem a contar a 
vida todo, que podem fazê-lo é legitimo, mas que tenham a preocupação de relacionar, porque é 
a partir disso que são feitas as validações, com a relação com os referenciais, que fazem 
sentido, obviamente na sessão de júri. Porque essas sessões de júri são formais, e apresentam 
uma formalidade para com o processo, seja o culminar dessa relação entre competências e 
aprendizagens e os referenciais.  
 
OR: E como tenciona ultrapassar essa dificuldade? O candidato relacionar a história de 
vida com o referencial?  
F1: Eu tenho participado em sessões de júri, e dou-lhes liberdade para nos apresentaram o que 
querem fazer em sessão de júri, mas temos sempre o cuidado de lhes transmitir essa 
necessidade, que não é apenas relatar 5 ou 6 evidencias do conjunto daquelas que 
evidenciaram no PRA, não basta apenas isso. Têm de fazer sempre uma ponte entre as 
experiências de vida e a aprendizagem que realizaram com elas. Eu enquanto formadora, 
obviamente das minhas duas áreas, outro formador que trabalha juntamente comigo e o 
profissional que também acompanharam o processo, estamos sempre os três a bater na mesma 
tecla.  
 
 



 
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? 
F1: Depende um bocadinho do estado em que eu me encontro em termos de leituras dos 
PRA’s. Normalmente eu tenho a minha agenda e eu anoto as sessões que tenho com os 
candidatos, as reuniões, as preparações de júri, as sessões de júri. Depois nos buraquinhos que 
tenho disponível dessas obrigatoriedades, tento organizar-me. Se está próximo da sessão de 
júri, tento fazer os comentários, organizar-me de maneira a que numa hora ou duas faça os 
comentários, faça a inserção no SIGO daquilo que falta, para deixar o processo todo terminado 
até à sessão de júri. Terminando um grupo, terminando a sessão de júri, então vou reiniciar 
novamente o meu trabalho de bastidor que é ler novos PRA’s e fazer tudo aquilo que ainda há 
pouco falei, que é orientar de forma a gerir o meu tempo o mais comodamente para mim que é 
ter as duas grelhas das minhas duas áreas e conciliando a leitura com a análise.  
 
OR: Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
F1: Não não, como me deixam muito à vontade em termos de autonomia e eu tenho já um 
método de trabalho, de todas as experiências profissionais que tenho tido, em que eu própria 
me organizo, eu consigo gerir perfeitamente e dar resposta.  
Se eu não tivesse essa autonomia e responsabilidade que adquiri ao longo da minha vida 
profissional e até na faculdade, acho que não me iria conseguir orientar e ficava sentada a olhar 
para o computador: e o que é que eu faço agora? (risos). Tento é organizar-me de maneira a 
não perder o fio à meada em termos de trabalho prático, que é a leitura de PRA’s e análise, e 
depois organizações de sessões a partir dai. Quando tenho novos grupos é conciliar isso, em 
termos de horário, de agenda,  
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
F1: Eu trabalho em colaboração mais estreita com dois profissionais (P1 e P2) e depois tenho a 
minha companheira de trabalho de Formação F2. Quando vamos iniciar novas leituras, vamos a 
grelha de gestão de PRA’s, vamos verificar que candidatos é que estão na grelha e que 
precisam de ter o seu processo em andamento. Os que já estão em processo há algum tempo, 
damos prioridade a essas. Depois vemos quantas pessoas precisamos de levar a júri.  

Começamos por ver a perspectiva do fim, para organizarmos o trabalho de início do 
mês, nesta fase em que é tudo muito tabelado pelos prazos. Ok, podemos levar 6 candidatos, 
então vamos escolher os 6, e entre esta sub-equipa que falei, falamos entre nós sobre o 
candidato, e perguntamos aos profissionais: “são bons, é de investir, achas que em sessão de 
reconhecimento presencial se falhar alguma coisa da leitura conseguem corresponder? E eles 
informam-nos: “sim é, ou não, é fraco precisa de mais acompanhamento”, então aí temos de 
verificar se conseguimos investir nessa pessoa ou se a deixamos para o mês seguinte. Depois 
aí começo a ler os PRA’s, eu faço o meu trabalho em termos de autonomia, aplico a minha 
própria organização. Depois muitas vezes, como STC e CLC são chamadas áreas gémeas, e 
em simultâneo a Formadora F2, está a ler para STC cruzamos a informação uma com a outra, 
nas duas áreas que são complementares, para tentarmos aproveitar o que uma consegue para 
a outra, do mesmo candidato.  

Depois chegamos a um consenso, eu atribuo os créditos nas minhas duas áreas e a 
formadora F2 na dela. Se virmos que é necessário, tanto uma como a outra estar com esse 
candidato, marcamos as duas uma sessão conjunta nesta fase, e tentamos conciliar os nossos 
horários. Eventualmente a questão do Power Point são os profissionais que orientam numa 
primeira fase, e concilia-se também para que o candidato não tenha que vir aqui duas ou três 
vezes e nesse mesmo dia conseguir fazer logo as diversas coisas que tem de fazer.  
.  
 
OR: O que pensa da articulação entre o trabalho do Formador e o trabalho do Profissional 
RVC? Segundo a analise de conteúdo que realizei às reflexões criticas que cada elemento 
da equipa realizou no inicio do ano 2010, constato que existe a crença, segundo um ou 
outro formador, de que os candidatos não vão a júri mais cedo por culpa do formador em 
que eles próprios não concordam. O que tem a dizer sobre esta afirmação? 
F1: Sinto que trabalho muito bem com esta sub-equipa, com a formadora F2 e com os 
Profissionais P1 e P2, não tenho qualquer problema. Mas se o formador não conseguir cumprir 



com os prazos que ele próprio estabelece para si, é óbvio que se calhar não se consegue levar 
aquele candidato a júri porque não fez a leitura atempada do PRA.  

Na minha perspectiva o Profissional RVC é aquele que inicia, encaminha, orienta duma 
forma genérica e muito pela rama, ele próprio domina os referenciais e pode começar a dar as 
pistas. Depois do produto escrito apresentado pelo candidato, entra o formador para fazer a 
ponte entre os referenciais duma forma mais objectiva. Depois se se apercebe de que o 
candidato precisa de mais trabalho, é o responsável pela formação, ou pela sessão de 
reconhecimento, ou pela formação complementar que terá de fazer, dando obviamente conta ao 
Profissional dessa situação.  

Eu acho que não há uma divisão de trabalho, acho que não. Eu acho que o facto do 
Profissional conhecer de inicio os candidatos, e neste novos grupos, com a alteração do 
cronograma, o próprio formador tem essa proximidade logo de inicio com o candidatos o que é 
bom, pois começam por sentirem-se logo à vontade connosco, e perceberem um bocadinho que 
um orienta e que o outro vai ao encontro das coisas. E acho que o trabalho tem de ser assim 
mesmo em equipa, não pode haver separação. 
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
F1: Eu costumo dizer que trabalho bem sobre pressão. Quando tenho aquele objectivo ali a 
marcar o meu passo, eu sinto que consigo corresponder melhor do que quando não tenho muito 
para fazer e perco-me um bocadinho “Ok, o que é que eu vou fazer agora?!”, mas também 
rapidamente me oriento e se não tenho PRA’s para ler ou tarefas assim tão rígidas para fazer de 
momento, eu também me ocupo logo a fazer outras coisas que são em prol do próprio CNO.  

Mas as maiores dificuldades talvez sejam aliar um bocadinho essa pressão com o stress 
que eu às vezes sinto e com o medo de não corresponder e de fazer falhar os candidatos 
perante a equipa. Às vezes é difícil conciliar a pressão exigida com o prazo e com aquilo que os 
candidatos nos podem oferecer, se os candidatos não nos podem oferecer resposta então se 
calhar nós também não conseguimos cumprir com a nossa função. E muitas vezes tenho de 
gerir isso, e é essa dificuldade que sinto, tenho de ser assertiva, tenho de tentar chegar ao 
candidato da melhor forma possível para que ele perceba que está nas suas mãos também a 
conclusão do processo, que depende de mim na parte da análise. 

Eu sinto que tenho de ter muita responsabilidade e que tenho de cumprir com a minha 
parte para que na equipa tudo seja coeso, para que por exemplo os Profissionais e a formadora 
com que trabalho de forma mais ligada, não sintam que o seu trabalho foi em vão, porque se 
não não faz sentido. E sinto que às vezes com aquela agitação de ter de cumprir, e com o medo 
de não cumprir, de falhar alguma coisa, eu sou muito autocrítica nisso, eu não admito que eu 
própria falhe. Sou um pouco perfeccionista ao exagero. 
 
OR: E como ultrapassa essa dificuldade? 
F1: É uma luta minha, com a minha própria auto-responsabilização. Olha, bebo água (risos). 
Não, tento perceber que às vezes as condicionantes externas não permitem que a minha 
própria maneira de trabalhar e de fazer as coisas sejam ultrapassadas. Então penso que eu já 
fiz o meu melhor e se eu não consigo ir mais além disso se calhar a culpa não é só minha, e 
tento perceber aonde é que está o entrave. E depois vai um bocadinho com os anos de 
experiência em lidar com as situações, no início se calhar eu era mais stressada agora já sei 
lidar melhor, e se não se ultrapassa agora, a seguir faz-se melhor.  
 
OR: Mas sentiu ou sente que isso pode ser um peso no seu desempenho das tarefas? 
F1: Não sinto que seja um peso. Tenho uma grande responsabilidade aqui, mas eu sinto que 
sou responsável, e que aquilo que eu faço, faço bem feito. Se não o fizer é porque, ou 
inadvertidamente eu me distrai com alguma coisa, ou é em termos pessoais que estou a 
atravessar um momento menos bom, que me limita em termos de desempenho a 100%, mas 
que eu sei que não posso deixar a minha vida pessoal, quer seja o cansaço, o às vezes estar 
exausta a nível psicológico, interferir com o meu trabalho, porque depende de mim não só a 
equipa mas também o candidato e outras pessoas externas.   
 
 
 



OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
F1: Sim sim, sinto que isso não é completamente nem imposto nem vedado, portanto é-me 
deixado a mim o critério de decidir a minha forma de trabalhar, desde que os objectivos que são 
traçados em reunião e que quando me é dito que tens de apresentar até ao final do mês cinco 
ou seis processos terminados, então eu trabalho para isso, independentemente da forma como 
o faço, desde que vá ao encontro obviamente dos referenciais. 
 
OR: Implementa ou já implementou mudanças na sua rotina de trabalho? 
F1: Não, nunca sei muito bem o que vou fazer primeiro. O que eu tenho às vezes certo são as 
sessões, as reuniões, as marcações presenciais que estão na agenda. Não existe uma rotina de 
trabalho, a única rotina mesmo é mesmo a reunião de equipa semanal à quarta-feira à tarde. O 
resto dos dias e das horas da semana são geridas consoante marcações de grupo, marcações 
de sessões e depois o resto oriento eu.  
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
F1: Eu gosto muito de preparar actividades e sessões. E posso dizer que o que me dá mesmo 
muito gozo é, a partir do que eu li nos PRA’s dos candidatos, é fazer logo a relação com os 
temas. Leio o PRA e estou à procura de pistas para ir ao encontro dos referenciais e depois se 
aquelas pessoas apenas evidenciam as experiências mas não reflectem, dá-me gozo fazer uma 
relação entre os temas das duas áreas em que eu tenho de trabalhar, as competências e as 
aprendizagens evidenciadas, e depois preparar uma sessão onde as pessoas possam reflectir. 
Isso dá-me imenso gozo, é o que eu mais gosto. Nesta fase agora, gostava de ter mais tempo 
para fazer isso, e espero vi-lo a fazer quando começar nos PRA’s dos novos grupos, agora não 
temos tido muito tempo para isso, nestes últimos 3 meses, porque são candidatos que já têm a 
análise feita por parte de outros formadores anteriores, ou porque têm a necessidade de 
terminar o mais depressa possível, então o trabalho é diferente. 

Muitas das sessões que eu preparo e que são direccionadas para determinados 
candidatos, pois tem a ver com as suas evidenciais, fui eu que as implementei para mim, e 
depois obviamente apresentei à Coordenação, que até agora não tem levantado nenhuma 
questão em relação à dinâmica que eu tenho implementado. Algumas destas actividades foram 
aproveitadas inclusive para as Actividades de Complemente de Diagnóstico (ACD), algumas 
actividades que eu fazia em sessão de reconhecimento direccionada para determinado 
candidato foi depois aproveitado na primeira fase teórica para depois ser implementado na ACD. 

Portanto a actividade que eu mais gosto de realizar é o relacionar dos temas com as 
evidências e depois preparar actividades, gostava de fazer coisas mais originais mas não há 
tempo, pois os candidatos trabalham. Por exemplo era giro preparar uma actividade de levar as 
pessoas a ir a um determinado sitio em busca de respostas para complementar a sua própria 
reflexão, seria engraçado fazer. 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
F1: Ás vezes é mesmo a redacção dos comentários de júri, como é uma obrigação, porque 
como eu tenho a preocupação de não ser um comentário generalista para todos, é muito 
trabalhoso, numa fase em que já estamos a dar tudo por tudo e queremos é que as coisas se 
concluam, termos aquela preocupação de dizer o porquê de ter dado aquele crédito naquele 
tema, ou num determinado núcleo gerador o candidato conseguiu ter mais do que os dois 
mínimos de créditos. Se eu até tive uma relação mais próxima com o candidato, é-me mais fácil 
rapidamente chegar ao comentário em relação aos créditos ou créditos atribuídos. Agora se é 
de uma forma menos subjectiva custa-me mais e chateia-me um bocadinho.  

O meu trabalho não é nada burocrático, graças a deus. Quando eu termino o meu 
trabalho, começo logo com outros grupos, imediato. Sinto que isto é bom, porque eu detesto 
rotinas e como eu não tenho uma rotina determinada, que é entrar as 9:00 e sair às 17:00, em 
que faça sempre o mesmo, é bom. Não me cansa, só mesmo se eu tiver cansada por outros 
motivos, se calhar pode dar para ficar mais cansada no trabalho. Acaba por ser uma rotina, mas 
é uma rotina gerida à minha maneira, não é uma rotina imposta. Eu sei que tenho de fazer as 
coisas, às vezes é que posso estar um pouco mais cansada, e aquela rotina que eu própria faço 
para que as coisas estejam bem, se calhar eu tenho de a refazer, e neste dia não faço isto e 



faço outro coisa, e no dia seguinte já me sinto mais preparada outra vez para fazer aquilo que 
me tinha proposto no dia anterior. 
 
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
F1: No geral sinto que me enquadrei bem e me adaptei bem à dinâmica que já estava instituída, 
porque as pessoas já se conheciam há mais tempo, já estavam também em termos de 
familiaridade com o trabalho muito mais à frente do que eu. Como eu sou uma pessoa que, à 
partida, me considero sociável e adaptável a qualquer circunstância, tenho sido sempre assim 
desde que me conheço em termos profissionais. Há mais de dez anos que vou trabalhando com 
pessoas diferentes e em contextos diferentes, então eu sinto que tenho facilidade em me 
adaptar, portanto as pessoas que eu fui aqui encontrar, foram pessoas com quem eu 
rapidamente comecei a interagir profissionalmente no sentido positivo. Algumas pessoas, mas 
isso obviamente tem a ver com feitios, dou-me mais do que com outras, mas nunca deixo que 
haja uma interferência no desempenho profissional só porque eu não me dou com uma 
determinada pessoa. 
 
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa e quais as áreas de 
melhoria? 
F1: Os pontos fortes, eu acho que a equipa funciona bem porque tem a noção de que o 
objectivo comum é para todos, porque todos sabemos que temos de cumprir metas, 
independentemente da qualidade ou da quantidade ser aliável, mas sabemos que todos temos 
que dar o nosso máximo para que as coisas funcionem, daí o cuidado que se tem com os 
procedimentos serem comuns e aplicados a todos nas várias equipas de profissionais e 
formadores que existem, embora depois as metodologias de cada pessoa, sejam adaptáveis 
também ao contexto mais reservado das equipas.  

Eu não me queixo mesmo, porque dou-me muito bem com a equipa com que trabalho 
mais proximamente, acho que trabalhamos bem, percebemos bem a dinâmica de uns e de 
outros, e conseguimos adaptar as nossas maneiras de trabalhar e a experiência de que uns têm 
mais do que outros. Os profissionais com que trabalho, já trabalham nisto em termos de 
acompanhamento de candidatos e relação com os referenciais há muito mais tempo do que eu 
e do que outra formadora com que trabalho, mas nós as duas conseguimos adaptar-mos bem. 
 

Em relação às áreas de melhoria da equipa, o que eu sinto é que ás vezes, pronto mais 
isso tem a ver com o tipo de contrato que as pessoas têm, há uns que são obrigados a estar 
aqui presencialmente e outros que não. Que é o caso dos Profissionais, que estão a contrato de 
trabalho, e os formadores que estão a recibos verdes. Os formadores têm mais liberdade de 
movimento do que os profissionais, em termos de obrigatoriedade em termos de estarem no 
local de trabalho. Em termos de metodologia para mim eu prefiro estar aqui porque, para já é 
uma rotina que me obriga a trabalhar, a fazer as coisas aqui e em trabalho de equipa com as 
pessoas com quem eu estou, e o facto de estar aqui permite-me rapidamente chegar a eles e 
tirar dúvidas, e esclarecer situações. Acho que, se calhar se todos estivéssemos sempre aqui, 
se calhar em termos de falhas nos procedimentos ou em melhorias no próprio desempenho das 
coisas, se calhar funcionaria mais depressa ou seria mais fácil e mais imediato a resolução de 
algumas situações, não sei.  
 
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
F1: Para mim trabalhar em equipa é saber que existe um objectivo ou mais e que se distribui as 
tarefas de uma forma clara e objectiva para cada um e depois em conjunto trabalharmos e irmos 
para frente com as coisas. 
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
F1: Até ver, acho que há coerência entre os objectivos traçados e o desempenho. Existe 
coesão, embora obviamente haja falhas, mas nós temos sempre preocupação em equipa de 



resolver essas falhas o mais depressa possível, para que as coisas não se prologuem em 
demasia no tempo, se não depois é mais complicado ir atrás. 
 
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
F1: É no dia-a-dia e depois quando nos reunimos todos em reunião 
.  
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
F1: É assim eu acho que as reuniões semanais fazem sentido para se perceber o que é que 
cada um anda a fazer, para a própria coordenação saber, uma vez que há uns que têm mais 
liberdade de movimento e nem sempre tão presentes do que outros. Agora acho que por 
exemplo, se houvesse uma reunião mensal que ocupasse muito mais tempo, mesmo com 
intervalo, mas que desse para as pessoas falarem sobre diversos assuntos, no inicio do mês 
vamos falar sobre o que é que aconteceu no mês passado, o que é que há a melhor, e depois 
semanalmente ou quinzenalmente reuniões de sub-equipas com a coordenação. Por exemplo 
até podia haver reuniões de formadores para perceber se a dinâmica imposta nas sessões é a 
mesma. Se há o cumprir dos mesmo procedimentos, haver por exemplo semanalmente equipa 
de formadores com coordenação e depois também quinzenalmente, ou não sei como isso seria, 
mas porque não as várias sub-equipas reunir também para dar conta do que é que se está a 
fazer, qual a dinâmica que se está a realizar.  

As reuniões semanais às vezes acabam por não ser muito produtivas, por exemplo, 
nesta fase em que queremos cumprir prazos, aquelas três ou quatro horas que estamos ali, se 
calhar se resolveriam numa forma mais célere ou através de e-mail. Não sei, nós temos falado 
sobre isso.  

Resumindo, uma reunião mensal geral, e quinzenalmente fazer uma reunião de sub-
equipas e, isso dependeria da necessidade, se calhar nem sempre seria necessário, pois de 
mês a mês não vamos estar sempre a alterar procedimentos, mas pelo menos uma reunião em 
dez quinze minutos se desse a conhecer o que é que se está a fazer em termos de sub-equipa, 
explicar o que é que têm feito, o que é que estão a trabalhar com os candidatos, de que forma é 
que estão a encaminhar os processos, se calhar fazia mais sentido do que estarmos depois 
todos em reunião a falar sobre isso. E numa reunião mensal, seria no início do mês porque 
iríamos reflectir, um bocado na lógica do RVCC (risos), mas iríamos dizer: “ok, no mês passado 
fizemos isto, isto e isto. Neste mês vamos ter de fazer isto”. E definir-se logo, no início de cada 
mês o que é se vai fazer, em termos de objectivo de equipa total para o final do mês. Que é logo 
estabelecer-se datas do Júri, dizer-se logo o que é que se vai fazer. É que às vezes nós 
contactamos os adultos, dizemos-lhes, mas depois eles não correspondem e vamos alterar tudo 
outra vez e depois andamos sempre nisto, e às tantas já não sabemos o que é que andamos a 
fazer.  
 
OR: Mas ainda no que concerne às reuniões semanais como é que isso a ajuda 
na condução do seu trabalho? 
F1: Não acrescente nada, não. Eu como estou aqui praticamente o dia todo, todos os dias, 
tirando uma ou outra situação, eu também se precisar de acertar pontas, ou falo logo 
directamente com a Coordenação ou fala directamente com a minha sub-equipa e rapidamente 
se resolve. A reunião semanal serve é para que todos tomem conhecimento do que é que ficou 
decidido. Só que acho que nos faz perder tempo, em termos práticos estamos ali duas três 
horas, mesmo quando a Coordenação estabelece a ordem de trabalhos, muitas vezes há coisas 
que se poderiam resolver mais directamente do que estarmos lá todos, não sei. A mim faz-me 
perder tempo sinceramente, porque às vezes estou a precisar de mais tempo para me dedicar a 
determinados PRA’s porque são mais trabalhosos, e ao ter que parar, depois já vai influir 
também no dia seguinte, porque se calhar já me atrasei naquele e precisava de mais tempo.  
 
OR: Como assimila e aplica o que fica decidido nas reuniões de equipa? 
F1: Eu sou muito autónoma, e eu estabeleço a minha ordem de trabalho semanal ou mensal, 
muitas vezes eu sou muito idealista e digo à minha sub-equipa: “ah o que é que vocês acham 
de levar três ou quatro candidatos a mais do que as propostas, ok vamos tentar”. Só que se 
calhar se nós estabelecemos logo de início que eram só cinco então vamos só trabalhar aqueles 
cinco, se virmos que nem esses cinco queremos levar e pudéssemos levar todos no mês 
seguinte era mais fácil gerir assim e conciliar depois com o resto. 
 



OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
F1: Conflitos que se possam chamar conflitos eu acho que nunca tive ainda nenhuma situação. 
Embora também eu seja uma pessoa que quando me chega a mostarda ao nariz estale-se logo 
o verniz, como se costuma dizer. Mas como sei que sou muito impulsiva tento controlar a minha 
impulsividade, para não gerar confusão. Comigo pessoalmente acho que não houve ainda 
nenhuma situação, embora na semana passada eu tenha sentido que o trabalho da minha 
equipa de formadores estava a ser não posta em causa, mas… pronto, se calhar eu também 
não estava bem e levei aquilo um bocadinho a peito e reagi, mas pronto. Nestas situações tento 
controlar-me e não reagir no momento porque se não depois posso ser demasiado agressiva e 
criar então uma situação mais complicada, tento conversar, às vezes se calhar duma forma um 
bocadinho mais exaltada ou levanto um bocadinho a voz para me impor, mas acho que consigo 
no diálogo, fazer-me entender e fazer entender às outras pessoas a minha posição, pronto e 
depois se se tiver de resolver de outra forma, acho que é a conversar que nos entendemos.  
 

Acho que não existe, por vezes, uma comunicação aberta a 100% entre a equipa, 
exactamente porque há pessoas que se calhar estão muito metidas para si e têm alguma 
dificuldade em pôr em prática essa comunicação que permitiria um funcionamento muito mais 
coeso e evitaria situações que às vezes são desagradáveis. Por exemplo em termos, e que a 
própria coordenação tem tido em termos de conhecimento de causa, e aí achar que uma 
reunião semanal faz mais sentido porque é a forma que ela tem de saber o que é que se está a 
passar. Se houver também uma comunicação maior através de e-mail, ao menos fica registado 
que a pessoa comunicou e informou sobre. Mas se obviamente houver uma boa relação com as 
pessoas essa comunicação passa do papel para a prática. Uma boa relação entre as pessoas 
permite que não só a parte escrita funcione como registo daquela informação, como depois na 
prática. 
 
OR: Considera que isso acontece? 
F1: Comigo sim, comigo isso acontece e até agora temos conseguido conciliar isso. A 
comunicação falha é no geral, ou porque às vezes as pessoas são mais distraídas acabam por 
não apanhar as coisas todas, podendo prejudicar porque às vezes uns pensam que a outra 
pessoa já fez, e relaxou e depois não foi verificado, e vai-se perceber que a outra pessoa não 
entendeu aquilo e então às vezes mais vale ou ficar escrito ou então estar sempre a falar.  
 
 
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
F1: Sim sim. Considero porque eu nunca tinha trabalhado neste campo de formação em sala e 
muito menos a lidar desta forma com a responsabilidade de estar a atribuir notas a pessoas e 
dar-lhes obviamente resposta aos seus próprios ensejos, eles querem concluir o 12º ano e a 
forma de obterem o secundário é completamente diferente da forma que eu obtive, mas eu sinto 
que também não lhes posso dar a papinha toda então a minha própria aprendizagem e de 
adaptação a essa situação tem sido obviamente excelente para eu puder depois adaptar-me 
também a novas oportunidades que me apareçam.  

Eu não gosto mesmo da rotina e não gosto mesmo de me sentir presa à mesma coisa 
durante muito tempo, e isso pode ser positivo ou negativo. E eu acho que pode ter a ver com a 
minha dinâmica de trabalho até agora, eu nunca consegui ter um trabalho fixo durante muito 
tempo, o máximo que tive foi três anos, mas todos os dias também fazia coisas diferentes, 
portanto a dinâmica da rotina permitiu que eu me sentisse bem naquele trabalho durante três 
anos, mas o facto de andar sempre à procura de melhor, porque aquilo não me oferece a 
estabilidade necessária faz com que eu vá em busca de outra coisa, eu não sei se daqui a dois 
anos ainda me sinto feliz a fazer isto.  
 



OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
F1: Eu neste momento não sei o que é que me fazia falta perceber ou ir à procura em termos 
de acção de formação para desenvolver melhor o meu trabalho. Não faço ideia mesmo. Se 
calhar mais ao nível de saber lidar com os outros. Eu tenho aprendido isso com a minha vida 
profissional porque sempre lidei com crianças e adultos, tenho sabido conseguir gerir a minha 
maneira de ser, que é importante, com a minha maneira de ir trabalhar, agora se calhar neste 
campo em que tem de se ter um cuidado extremo com as pessoas porque são pessoas às 
vezes que têm perspectivas em relação a este processo que não são as verdadeira, que acham 
que chegam aqui e a gente faz a papinha toda porque acham que nós somos professores como 
eram os professores deles no tempo de escola e eu acho que às vezes é difícil fazê-los 
entender que não é isso, e se calhar se eu tivesse um workshop em que em dessem as pistas 
de como gerir a minha maneira de ser e de pensar com a realidade destas pessoas, se calhar 
ajudava-me a desempenhar o meu trabalho em que eu não entrasse em stress daquilo que eu 
acho e aquilo que as outras pessoas me dão. E mesmo com os restantes elementos de equipa, 
porque eu às vezes expludo se já estiver muito saturada de alguma coisa.  
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
F1: Já pensei nisso e farto-me de rir comigo própria. Eu acho muita piada ao processo em 
termos de reflectir e depois perceber o que é que aquela experiência serviu para em dia ser a 
pessoa que sou em determinado contexto. Mas acho que eu iria cair no mesmo erro que muitos 
adultos caem, que é preocupar muito com a história de vida em termos biográficos. E depois a 
parte da reflexão é aquela que dá mais trabalho, mas depois ao mesmo tempo também acho 
que dá gozo a gente perceber que aquela situação ou de mais autonomia porque decidi fazer 
uma viagem sozinha, o que é que eu aprendi com isso? Aprendi que se calhar consigo ser mais 
tolerante com as diferenças porque estava sozinha e precisava de sentir que os outros estavam 
ali para o caso de se eu precisasse de alguma coisa. 
Devia haver por parte da ANQ uma lançamento de uma proposta de Doutoramento em RVCC 
(risos) e aproveitar todas as aprendizagens. 
 
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
F1: Não (risos). Gostei muito deste bocadinho e espero é ajudar no teu trabalho e poder de 
alguma forma permitir que tu consigas apresentar aquilo que tu pretendes.  
 
 
OR: Obrigado pela colaboração. 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA F2 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta  tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
F2: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
F2: Responde directamente ao Turismo de Portugal, segundo as orientações da ANQ. Do 
Turismo de Portugal as finalidades são números, segundo a ANQ é a qualidade, na teoria. Mas 
isto tudo está longe, não é directo, é quem me paga no final do mês, mas não tenho qualquer 
contacto. Quer dizer, entrego o meu recibo ao final do mês na contabilidade mas é uma vez por 
mês que eu vejo essas pessoas, e parece tudo muito distante e torna as coisas pouco reais, 
por isso, o Turismo de Portugal é uma entidade que me dá dinheiro ao final do mês, mas não 
tenho qualquer tipo de relação. A minha relação acaba na C1, e não vai para além disso. Sei 
que é o Turismo de Portugal é quem anda em cima de nós, porque exige os números, exige os 
objectivos e é a quem nós temos que responder em última análise com o nosso trabalho, 
estamos a certificar candidatos para apresentar números.  
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
F2: A C1 tem esse lado de querer manter a qualidade, tenta ao máximo manter-nos 
independentes, sem pressões, embora as pressões existam mas ela tenta as guardar sempre 
para ela. Claro que depois nos pressiona nos números também que temos de responder. 
 
OR: Mas considera que as finalidades do Centro passam só pelos números? 
F2: Neste momento passa só pelos números, neste momento. Embora todos, sem excepção, 
estamos a ansiar pelo momento pôr os números para trás das costas e investir em cada 
candidato, na qualidade de cada candidatado e na certificação justa de cada candidato. 
 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades? Como 
referiu, na sua opinião, neste momento estão a dar primazia à quantidade do que 
à qualidade, mas quando investirem na qualidade, qual é o grau de essa 
autonomia? 
F2: Nunca vai haver grande autonomia, porque os números vão lá estar sempre por trás, 
porque há sempre números para atingir e há sempre objectivos para atingir, e pelo que eu 
percebi nunca os atingimos, por isso, mas há sempre aquele peso: qualidade vs. Quantidade, 
que aquilo que se faz em quantidade nunca se pode fazer com qualidade. 
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
F2: O objectivo principal de um CNO é dar condições às pessoas para que vejam as suas 
competências certificadas e apoiá-las e direccioná-las, encaminhá-las para essa certificação.  
 
 
 



 
B. Percurso académico e profissional 

  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
F2: Tirei a licenciatura em Bioquímica, a intenção era a investigação, o estágio foi investigação 
que adorei mas não foi em Portugal, foi em Londres, por isso é que também correu bem. E 
quando voltei para Portugal, já tinha decidido que não queria seguir pela via de investigação 
em Portugal e por isso tentei procurar outras coisas e a solução óbvia era um laboratório de 
análises clínicas. A licenciatura foram quatro anos mais o estágio e tirei na universidade do 
Algarve.  
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? 
F2: Porquê Bioquímica? Olha porque nunca tive dúvidas que era qualquer coisa na área de 
Ciências e depois gostei muito de uma determinada matéria em biologia que era o ramo da 
bioquímica e por isso segui bioquímica. Porquê no Algarve? Aí foi para seguir alguém (risos). E 
por isso foi natural, e se calhar foi a sorte no Algarve de haver bioquímica. 

Na fase de concorrer, ainda pus, se não entrasse em bioquímica, engenheira 
biotecnológica, que era mais ou menos dentro da mesma área, e aquilo que eu gostava era 
genética. Sempre com a investigação, nem punha em causa fazer outras coisas. A meio do 
curso percebi logo que a investigação em Portugal não era aquilo que eu queria fazer da vida, 
porque não há uma carreira e eu queria algo mais estável, apesar de eu gostar de andar de um 
lado para outro, tenho limites, por isso é que também gosto de ter o meu canto, de ficar 
assente e gosto muito de estar aqui perto da família e dos amigos.  
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
F2: Pronto, depois quando acabei o curso e fui trabalhar para o laboratório de analises clínicas 
tive um estagio profissional, no centro de saúde de Oeiras, num laboratório, e depois acabou o 
estágio profissional e fui para um laboratório privado e, entretanto, surgiu ou eu também 
procurei essa hipótese de criar uma empresa na área, que por acaso surgiu que era um 
franchising de higiene e segurança alimentar, que era a área de uma amiga minha, e então 
decidimos abrir as duas a empresa, o franchising e embora ela tivesse experiencia profissional 
nessa área eu não tinha por isso tive de ir fazer formações nessa área e ai fui fazer formação 
na área da Qualidade, na área alimentar, curso de auditoria, etc. Pronto e comecei a trabalhar 
nessa área. Entretanto a formação começa a entrar na minha vida e começo a dar formação 
também por causa da empresa e aos meus clientes, tenho o CAP.  

O CNO surge como um acaso na minha vida, porque inscrevi-me na bolsa de 
formadores do Turismo de Portugal, para me chamarem do Estoril, porque eles disseram que 
só iam chamar pessoas que estivessem inscritas na bolsa, e na mesma semana chamaram-me 
do Estoril para dar formação em Higiene e Segurança Alimentar lá e chamaram-me daqui do 
Centro, que eu aceitei. Até pensava que era para a formação inicial em matemática, porque eu 
tinha posto que também dava matemática até ao 9º ano, mas não. Era para o processo RVCC. 
Era para ficar com o módulo de Matemática para a Vida (MV) mas depois o Miguel também 
concorreu e na mesma altura saiu uma formadora de STC e foi ali uma coincidência e acabei 
por ficar a STC e agora tento conciliar estas duas áreas da Formação e da empresa que tenho. 

Entretanto também agora que estou neste meio dos Centros de Novas Oportunidades 
do RVCC, entretanto também comecei a dar um EFA em STC e comecei a integrar-me cada 
vez mais nesta área, embora nunca deixe a minha, que é Higiene e Segurança Alimentar, que 
é onde eu me sinto mais à vontade a dar formação. Neste ainda estou nos primeiros passos 
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
F2: (risos) Aquilo que eu gostava que acontecesse era que a formação cada vez fizesse mais 
parte da minha vida tanto a Higiene e Segurança Alimentar como nesta área do CNO, gosto 
imenso daquilo que faço aqui e se conseguisse ter um trabalho deste a tempo inteiro acho que 
não pensava duas vezes. Estou cansada da consultoria e dos clientes. Humm… não tanto da 
consultoria é mais de ter a empresa, daquele peso de angariação de clientes, gestão dos 
clientes, essa parte é muito cansativa.  
 
 



OR: E já pensou algum dia voltar para a área da investigação? 
F2: Não, nunca mais se pôs. Eu para investigação tinha de ir para fora do País, para correr 
bem. Cá em Portugal não não. Lá está, não tem tanto a ver com questões financeiras, tem a 
ver com estabilidade que não dá, quer dizer, ou uma pessoa segue bolsas de investigação, 
mestrado, doutoramento, e depois não se sabe o que é que se faz na nossa área, porque 
acabas o doutoramento e não tens nada para fazer. Ou vais dar aulas na faculdade, mas os 
lugares são limitados ou então ficas no desemprego com trinta e tal anos e sem experiência 
profissional, por isso muito cedo tomei essa consciência de que não queria esse stress na 
minha vida nem correr riscos, depois a sorte de ficar no teu sitio no teu local é mesmo uma 
sorte. Tento então conciliar as duas coisas, algo que goste claro, é importantíssimo, num 
ambiente em que eu me sinta bem, também é importantíssimo, e com a estabilidade mais ou 
menos, também não consigo ser 100% estável, preciso de alguma liberdade de movimentos e 
por isso é que recibos verdes para mim, por agora, até encaixam bem, porque não tenho 
horários muito fixos, tenho alguma liberdade.  

No entanto, obviamente que o ideal era uma estabilidade financeira diferente mas essa 
estabilidade financeira implica uma estabilidade em termos de horários diferentes que eu não 
sei se… quer dizer tinha que me habituar. A altura onde eu tive maior estabilidade foi durante o 
meu estágio profissional, em que entrava às 9:00h e saia às 17:00h e era todos os dias a 
mesma coisa, e eu ao fim de uns meses já estava saturada daquilo.  

Portanto, a minha perspectiva profissional futura é continuar no CNO, puder ir dando 
formações por fora, ter esta liberdade. O ideal para mim era se calhar estar a tempo inteiro aqui 
no CNO e conseguir ainda tempo para dar umas formações por fora, para complementar. 
 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Formador (no processo RVCC)? 
F2: Que pergunta difícil (risos). Nunca me imaginei como formadora, aquele pânico de 
apresentações etc. Mas quando me apercebi que a resposta do outro lado era positiva e claro 
que é muito mais motivante quando as pessoas do outro lado estão com vontade de aprender 
e que põem dúvidas e que nos estimulam também em ir à procura de respostas, é dessa parte 
que eu gosto da formação. Ser Formador num Centro de Novas Oportunidades? Aí também é 
completamente diferente de um Formador normal.  

A principal competência é ter capacidade de dar apoio e esse lado também é 
fascinante, porque estás ali a direccionar os candidatos para um determinado caminho, e 
ajudá-los, a apoiá-los, a motivá-los, porque o nosso trabalho também é muito de motivação. 
Ainda na 6ª feira, um candidato nosso estava-nos a agradecer também o nosso lado, que só 
nós estamos ali, era importante para eles não os fazer desistir, puxávamos por eles, é o puxar, 
é o não os deixar parar, é o não os deixar desistir e estar ali: “falta pouco, isso é agora é num 
instante, é só mais uma semana e vê-se livre de nós”.  

As minhas competências, é nesta parte de relacionamento da pessoa, que aqui é muito 
mais próximo, é de um para um, que eu não sou uma pessoa muito dada ou muito próxima das 
outras pessoas, acho que mantenho sempre uma certa distância relativamente às outras 
pessoas. E então tenho de fazer este esforço, que não é um esforço do tipo: “ai que horror”, 
não. É ir contra a minha maneira de ser, que é natural em mim não me dar muito, não me 
aproximar muito, para chegar à pessoa, e tentar dizer as coisas certas para a motivar. E tentar 
explicar não sei quantas vezes a mesma coisa de formas diferentes para ver se o candidato 
entende aquilo que se pretende. Mas nisso eu acho que não tenho assim muita dificuldade. 

Tento simplificar ao máximo a questão para que o candidato perceba, “ah ok, é isto e 
vou por aqui e é fácil e vou conseguir”, tento simplificar ao máximo. Nem sempre consigo e, por 
isso, é que a equipa aí nesse aspecto é muito importante. Quando estamos a trabalhar em 
equipa percebemos, e percebi isso recentemente com a F1, em que fazemos sessões juntas, e 
com o P1, também já fiz uma com o P1, em que quando um não consegue passar a 
mensagem aos candidatos, o outro de outra forma consegue, e então é importante estarmos 
duas pessoas nas sessões, porque quando não passa de uma forma passa da outra.  
 
 
 
 



OR: Como aprendeu a ser Formadora? 
F2: Eu acho que ainda estou a aprender (risos), acho que nunca se sabe tudo, porque 
depende sempre de quem está do outro lado, e temos de nos adaptar muito a quem está do 
outro lado, porque esse é que é importante, e temos de pegar no candidato e fazê-lo 
atravessar aquele rio para atingir o objectivo. E há candidatos que o fazem muito facilmente e 
quase não precisam da nossa ajuda e é quase um processo natural para eles escrever e falar, 
e conhecem o referencial e interessam-se e vão à procura, ou até já conhecem alguém que fez 
também o processo. E há outros que tão longe e que precisam muito mais de nós.  

Caí aqui no CNO um bocadinho de pára-quedas, e quando eu cheguei, apesar de 
haver imenso trabalho para fazer, por isso era começar logo a dar tudo por tudo, até estava 
tudo bem organizado para a quantidade de trabalho que havia. A C1 deu-me as pistas, é isto 
isto e isto que tens de seguir por aqui, tens de saber o referencial de competências chave, é 
esta mensagem que tens de passar, por isso foi pegar nos instrumentos que estavam feitos. 
Havia um cronograma, e existe esse cronograma, que vai sendo alterado e é segui-lo. 

 Não tive grandes dificuldades, estava a papinha toda feita, como se costuma dizer. É 
claro que tive de ler o referencial em casa quinhentas mil vezes, o referencial não é algo que 
esteja numa linguagem assim tão… que seja uma coisa que entre logo. Claro que hoje para 
mim aquilo é óbvio, já sei o que se pretende. Mas são muitos conceitos, e depois aquela 
linguagem é muito técnica e não é muito acessível a quem cai aqui de pára-quedas e tem que 
se ler várias vezes para se chegar a uma conclusão, e foi o que eu fiz, e agora já é um 
bocadinho natural, já é automático.  
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
F2: O principal sem dúvida é o acompanhamento dos candidatos, apresentar as sessões, 
cumprir o cronograma que está feito e é cumpri-lo, as sessões com os candidatos, a 
descodificação do referencial, normalmente inicia-se o processo por aí, e depois o 
acompanhamento e reconhecimento de competências. Leitura obviamente dos PRA’s e a 
validação das experiências de vida e fazer o enquadramento com o referencial, dar os créditos 
para a certificação. E resume-se basicamente a isso. Claro que depois há tarefas mais ou 
menos explícitas, que são inerentes ao trabalho, que são mais até administrativa, a inserção de 
trabalho no SIGO.  

Basicamente, são sessões com os candidatos, sessões de descodificação, sessões de 
desocultação de competências ou reconhecimento de competências, a formação que nesta 
altura ainda não vamos muito por aí, porque não há tempo, infelizmente não há muito tempo 
para nos dedicarmos a essa parte, à formação complementar, temos que fazer de tudo para ir 
pelo reconhecimento, porque não temos tido tempo. Houve uma acumulação de candidatos e 
agora temos que os ir escoando o mais rapidamente possível, e agora sim estamos a chegar a 
uma fase que esperemos que se possa trabalhar a 100% e com maior qualidade ainda do que 
nós tentamos trabalhar, porque tentamos ser exigentes mas quando nós temos o peso na 
consciência e quando que achamos que a culpa é nossa ou do Centro, que as pessoas estão 
aqui há muito tempo por culpa do Centro, porque há formadores a saírem, porque havia uma 
equipa destabilizada, etc., depois sentimos que não temos o direito de estar a exigir muito ou 
demasiado dos candidatos, e por isso temos mais ou menos facilitado aqui no centro. 
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? 
F2: Confesso que ando um bocadinho a reboque da F1 (risos), porque ela estando a tempo 
inteiro, ela avança mais rapidamente do que eu, é natural. Por isso faz sentido eu segui-la, eu ir 
ler aquilo que ela já leu. Por acaso agora nós andamos mais ao menos ao mesmo nível, até 
porque eu tive que dar muito para conseguir despachar estes que estão aqui há meses e 
meses à espera, tenho estado a fazer um esforço extra, eu e toda a equipa. Por isso estamos a 
tentar estarmos equiparadas na leitura dos trabalhos. Mas sinto que é ela que vai lendo e eu: 
“Ok, já leste este então eu vou ler”, para estarmos paralelas, ao mesmo nível, também há uma 
ordem de entrega dos trabalhos, há um cronograma que te de ser cumprido, por isso não há 
muito espaço para eu fugir daquilo que está previsto. Está tudo previsto. Há entregas de 
trabalhos, pela ordem de quem entrega primeiro. 
 
 
 



OR: Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
F2: Não. A única dificuldade neste momento é mesmo muito candidatos e que agora nesta 
fase está a acabar, foram estes últimos meses que foram complicados, foi tentar certificar muita 
gente, baixar o nível se calhar, baixar não… sinto que comecei logo com um nível baixo de 
exigência. E assim que tiver oportunidade, com os meus grupos, porque depois apanhei os 
grupos a meio, mas já comecei novos grupos e aí vou exigir muito mais com certeza, porque fui 
eu que fiz a descodificação, sei o que é que fizeram, o que é que pedi, sei o que lhes expliquei, 
por isso vou ser mais exigente, com certeza. 
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
F2: Não tem sido nada complicado. Por acaso sinto que tenho sorte com a minha equipa, a 
minha sub-equipa, trabalho com a F1 como formadora e com dois profissionais, o P1 e a P2, 
que estão sempre aqui no Centro, qualquer dúvida tenho uma resposta quase imediata por 
parte deles e eu sou a única que estou a meio tempo e não sinto falta… quer dizer podia haver 
horários que não se cruzassem, não, sempre que estou cá, eles também estão, por isso 
qualquer dúvida é respondida. Até agora temos trabalhado bem, e depois também o nosso 
trabalho não depende assim tanto, desde que estejamos equiparadas na leitura dos PRA’s, eu 
e a F1, se não uma avançava imenso e estava a olhar para o boneco porque a outra ficava 
para trás, portanto isso está mais na minha mão porque estou a meio tempo, e tenho feito esse 
esforço para a acompanhar.  
  
OR: Nessa mesma linha de pensamento, o que tem a dizer então sobre essa 
articulação entre os formadores, divididos por sub-equipas? 
F2: Até funciona bem. Eu dou uma área que é STC que os temos são iguais a CLC, que é uma 
área de F1 e nas sessões, por exemplo de desocultação, e isso aconteceu agora nestas 
ultimas sessões dela, pediu que um determinado candidato aprofundasse um determinado 
tema ou experiência de vida e eu vou aproveitar isso, acrescento se calhar mais um tópico ou 
outro para ele puder reflectir mais direccionado na área de STC, mas o assunto é o mesmo, 
por isso vai facilitar.   
 
OR: O que pensa da articulação entre o trabalho do Formador e o trabalho do 
Profissional RVC?  
F2: O facto de eu ter começado em Outubro e não ter tido qualquer outra experiência 
profissional nesta área não sei como é que é outra coisa, a minha realidade é esta e para mim 
funciona, tem estado a funcionar. A única coisa que eu podia pedir às vezes é que gostava que 
os PRA’s chegassem à minha mão mais desenvolvidos, ou mais assertivos naquilo que diz 
respeito ao referencial, mas isso também a culpa poderá não ser do profissional, depende 
muito do candidato. Acho que o profissional tem um papel muito importante junto do candidato, 
é o profissional que está lá mais e que o encaminha, que dá o tal apoio, aquele que o formador 
também dá, mas que os Profissionais são quase os paizinhos deles, e às vezes eu em 
reuniões de equipa queixo-me disso, fazemos demasiado a papinha toda aos candidatos.  
 
OR: Segundo a analise de conteúdo que realizei às reflexões criticas que cada 
elemento da equipa realizou no inicio do ano 2010, constato que existe a crença, 
segundo um ou outro formador, de que os candidatos não vão a júri mais cedo 
por culpa do formador em que eles próprios não concordam. O que tem a dizer 
sobre esta afirmação? 
F2: Sim, obviamente que em ultima analise está nas mãos do formador os candidatos irem a 
júri, se o formador não lê o portfolio não há possibilidade nenhuma de o candidato ir a júri, 
principalmente o profissional diz: “ok, tenho 20 candidatos para ir a júri, que já entregaram os 
PRA’s, que já fizeram os desenvolvimentos, e que estão mais ou menos, agora vocês têm de 
que os ler, vocês formadores”, quer dizer, vai depender de nós, se eu conseguir ler vinte PRA’s 
num mês óptimo, vão os vinte a júri, se eu só conseguir ler dois só vão dois a júri, por isso, em 
última analise depende sempre do formador. Mas quer dizer, se o profissional não trabalhar e 
não insistir com os candidatos, não lhes der as indicações, apoio… Eu não tenho razão de 
queixa nem com a P2 nem com o P1 porque sei que alguns dos PRA’s chegam muito bons, por 
isso eles dão as indicações. Se não houver um esforço por parte do profissional, em pedir, em 
insistir, apoiar o candidato os PRA’s nunca vão estar prontos, e se não estão prontos nós 
também vamos ler nada, por isso, uns dependem dos outros.  



 
 
OR: Sente-se sobrecarregada ao nível do seu trabalho? 
F2: Não, não acho que faça mais nada do que é suposto eu fazer. Nesta fase é complicado, lá 
está, e espero que esta fase esteja a acabar, esta exigência que nós impusemos para nós 
próprios despachar os candidatos que estão aqui há muitos meses há espera, e por isso é que 
temos tido mais trabalho, mas a partir de agora vamos ver se as coisas vão ser com mais 
calma.  
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
F2: Não sinto grandes dificuldade se queres que te diga… Quer dizer, há a dificuldade em que 
o referencial, na minha opinião… Não, não é o referencial. Põe é formadores de áreas muito 
diferentes a darem coisas que não têm nada a ver com a área deles. Por exemplo, eu sendo 
licenciada em Bioquímica estar responsável pela área de STC que abrange tanto a parte 
Sociedade, o Núcleo de Gerador de Gestão e Economia, Mobilidades Locais, que são áreas 
que nada têm a ver com o meu curso. E depois vais ver a outro lado, e põem pessoas de 
Sociologia a darem o ADN, a darem coisas que têm mais a ver com a Ciência. A F4 é socióloga 
e está responsável também por STC e STC é uma área muito abrangente.  
 
OR: Como mobiliza as Competências do candidato evidenciadas no PRA com o 
Referencial de Competências Chave? Sente algum tipo de dificuldade? 
F2: Eu acho que por estar cá há pouco tempo ainda posso estar um pouco limitada. Mas sinto 
que já vou conseguindo ter uma visão mais abrangente e conseguir justificar a inclusão de 
alguma… Pronto isso encontrei-me sim. Já começo a ver: “isto podia encaixar”, e consigo 
justificar perfeitamente encaixá-las neste núcleo gerador, mas no início sentia que estava muito 
limitada ao referencial e aquilo ao que o referencial dizia, porque depois o referencial tem 
exemplos, depois ficamos muito limitados aqueles exemplos. Acho que já vou ultrapassando, 
claro que depois na minha área, aquilo que tem mais a ver com a minha área, claro que 
facilmente consigo justificar, naquilo que não tem tanto a ver com a minha área vou-me 
limitando muito mais aquilo que está dito no referencial, por isso depende sempre do núcleo 
gerador, do tema. 
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
F2: Se calhar se eu fizesse uma força maior teria mais, uma força interna. Se eu me 
impusesse mais à equipa e em última análise à Coordenadora, se calhar conseguia ter mais 
essa liberdade. Nós também fazemos a nossa liberdade. Quando eu digo, “esta pessoa não 
está preparada para ir a júri, não me sinto à vontade a validá-la” e há metas e há objectivos 
que têm de ser cumpridos, por isso eu tenho que dar a volta e mesmo não me sentido segura, 
e mesmo baixando muito os meus níveis de exigência, na minha opinião aquela pessoa não 
devia ter equivalência ao 12º ano, mas lá está, tenho que o fazer, em nome de números, em 
nome de objectivos. Acho que se eu me impusesse mais e se tivesse começado logo com essa 
posição, se calhar conseguia mais impor a minha vontade, mas não sou muito de me impor e 
sou mais de me adaptar e normalmente adapto-me muito bem às situações, por isso “ok, 
querem assim, eu não concordo, não é das coisas com que mais eu concordo, mas se querem 
assim é assim”.  

Mas tenho toda a autonomia no que toca às minhas actividades com os candidatos, 
mas claro que têm sempre de passar pela coordenara, e serem aprovados em reunião. Esta 
autonomia vai sempre bater com a liberdade, mas temos sempre autonomia e liberdade para 
fazer estas coisas. Infelizmente não temos tido tempo para dedicar a novas actividades, até 
porque estou a aplicar actividades de reconhecimento com as quais não me identifico 
inteiramente, por isso, tive que me adaptar a essa actividade mas assim que puder e ando a 
dizer isto desde o primeiro dia, vou alterar esta actividade e está nas minhas mãos. Agora é 
arranjar tempo para a fazer.  
 
 
 
 



OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar?  
F2: Eu não consigo dissociar a leitura dos PRA’s com o passo que vem a seguir que é “Ok, 
está lido, falta-lhe desenvolver tal e tal” e fazer este encaminhamento. Eu gosto de ler os 
PRA’s, eu gosto de fazer aquilo que faço. Mas sim, eu gosto imenso de ler os PRA’s, 
obviamente que depende dos PRA’s não é? (risos), e fazer o seu enquadramento com o 
referencial e gosto de ir puxar pelo candidato e dar sugestões de desenvolvimento, para 
chegarem ao referencial.  
 
OR: Porquê? 
F2: Porque é onde eu sinto que posso apoiar mais directamente a pessoa e onde se vê 
realmente o meu papel. Lá está, é estranho eu gostar até de dar formação mas não ser uma 
pessoa muito de contacto. Mas depois quando acabo de estar com o candidato, eu até acho 
piada, mas não digo que é seja pelo contacto com as pessoas, digo sim que é pelo facto de as 
puder ajudar, independentemente de ter algum contacto com elas ou não. É mais o facto de 
gostar de as ajudar a chegar a um determinado objectivo. O contacto até pode ser por email 
“faça assim, faça assado”, já aconteceu em alturas em que tivemos ainda mais apertados. 
 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
F2: As idas às sessões de júri. Odeio estar ali como júri. 
 
OR: Porquê? 
F2: Porquê?... Porque acho… não sei (risos). Lá está porque eu não sou daquelas pessoas 
que facilmente consegue valorizar verbalmente os candidatos, e dizer: “ah muito bem, fez isto, 
fez aquilo e conseguiu, é uma pessoa assim, é muito trabalhadora”, não, não tenho jeito 
nenhum de ir buscar essas características das pessoas e estar a falar, até porque, se calhar o 
facto também da maior parte dos candidatos, eu tê-las visto uma vez na vida numa sessão, leio 
os PRA’s, que leio uns seguidos aos outros, entretanto na minha cabeça já misturo as historias 
de vida todas portanto aquilo que eu tenho é aquilo que eu escrevo na altura. Quer dizer se tu 
estás a ler 10 PRA’s em duas semanas, às tantas quando não tenho mais referencia nenhuma 
tu misturas as histórias de vida todas, já não sabes quem fez alpinismo e quem faz natação. 
Por isso, depois no júri ter que realçar algumas características, ser simpática com a pessoa é 
complicado, e só pode ser mais fácil quando eu já tive algumas vezes com o candidato. 
 
OR: Mas considera que o Formador tem um papel importante nas Sessões de 
Júri? 
F2: Para mim faz sentido num júri… Quer dizer na prática o formador esteve com o candidato, 
leu o trabalho, foi ele que validou, por isso se calhar não é assim tão necessário o formador lá 
estar, mas eu tenho sempre tendência a relacionar com a minha própria historia de vida, que 
foi na faculdade e, que por acaso, o meu orientador não estava, o orientador mais próximo, 
mas também fez os comentários… Se calhar tinha feito sentido ele lá estar, e ter feito 
comentários, e fazer o resumo daquilo que se passou ao longo do trabalho, que é aquilo que 
nós fazemos com os Candidatos, com os nossos comentários. Mas o Avaliador Externo podia 
ter um papel muito mais importante, do que eu acho que tem actualmente, porque se está 
validado está validado, nem sequer temos problemas porque quando validamos sabemos que 
nunca vai ser posto em causa pelo avaliador. No entanto, também é impossível que o avaliador 
esteja à vontade em todas as áreas para conseguir pôr em causa algo que não é da área dele. 

Por isso, eu acho que, e digo isto muitas vezes em reunião, não sei se estavas aqui, 
que nós fazemos demasiado a papinha aos candidatos. Dizemos que eles têm de ter aquilo e 
aquilo no PowerPoint, fazer assim, fazer assado, e às vezes até lhes fazemos, se for preciso 
para despachar, porque às vezes eles não conseguem (aí é mais o profissional). E não, o 
candidato, sendo bom ou mau, nós temos que o saber encaminhar, dar o nosso máximo, e é 
natural nós envergonharmo-nos ou orgulharmo-nos de um trabalho de alguém que está a 
nosso encargo. Mas até um certo ponto, porque à pessoas boas e há pessoas más, quando 
nós fazemos a nossa apresentação na faculdade não temos lá ninguém a dizer como é, sim 
temos o nosso orientador que nos dá umas orientações, mas nunca ninguém olha para o 
orientador de lado como se tivesse sido um mau orientador, não, ou o aluno ou é bom ou é 
mau.  
 



OR: Quando existe uma sessão de júri, o formador de cada grupo ou individuo, 
está sempre presente? 
F2: Não, nem sempre são os mesmos. Mas temos andado a tentar fazer isso, e este mês vai 
ser assim. Mas a minha maior dificuldade é o facto de até agora eu só tenha estado uma vez 
com os candidatos, que é numa sessão de reconhecimento e pouco mais, por isso é essa 
dificuldade em estar a falar sobre alguém, que eu praticamente não conheço.  
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? Quer ao nível profissional, 
quer ao nível das relações interpessoais? 
F2: Dou-me bem com as três pessoas com quem eu trabalho mais directamente, tanto a nível 
profissional, como a nível pessoal. Aqui o objectivo não é ser amigo, mas por acaso tenho a 
sorte de estar a trabalhar com pessoas de quem gosto pessoalmente, embora também o nosso 
contacto não vai para alem destas quatro paredes, por isso, não é muito mais do que isto. Mas 
não tenho nada a dizer, aliás não tenho nada de mal a dizer da equipa, acho que são pessoas 
que estão, com uma maior ou menor motivação, porque também depende. Eu própria, temos 
dias em que estamos mais motivados, dias em que estamos menos motivados, mas todos eles 
acho que gostam daquilo que fazem ou pelo menos, até podem estar numa fase mais em 
baixo, mas acho que gostam daquilo que fazem, e fazem-no bem, e fazem esse esforço, de 
fazer as coisas bem ou melhor, acho que tentam sempre dar o seu melhor. 
 
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa?  
F2: Acho que é uma equipa coesa, acho que até a maior parte das pessoas têm a frontalidade 
necessária para dizer “olha fazemos isto, fazemos aquilo, estás mal aqui, estás mal ali, ou 
porque é que não mudas, porque é que não melhoras aqui”. Claro que o facto de haver 
membros da equipa que estão menos presentes e, ainda por cima, não trabalho directamente 
com elas, portanto não consigo dizer, não faço ideia de se trabalham bem, se trabalham mal, 
pura e simplesmente não as conheço, são simpáticas.  

Por exemplo, eu não tinha aqui ninguém de STC quando entrei, a F4 tinha começado a 
estar a par do referencial de STC também quando eu comecei, por isso ela própria embora 
esteja a trabalhar há muitos anos no CNO e nesta área, ela própria não estava muito à vontade 
em STC, por isso eu poderia ter tido nela, se ela tivesse mais experiencia a STC, um apoio 
diferente. Mas como ela também estava a começar também não sei se seria capaz de ajudar, 
porque eu também não fui muito por ai porque sabia que ela própria poderia estar com 
algumas dificuldades porque estava no início.  

Mas nunca da parte de alguém houve um Não como resposta (“Não te ajudo, não 
posso”). Não, as pessoas tentam sempre ajudar-se.  
 
OR: E quais as áreas de melhoria? 
F2: É engraçado que me estejas a perguntar isso, eu que sou auditora, e que ando sempre à 
busca de sugestões de melhoria e áreas de melhoria (risos), e agora na nossa própria casa é 
sempre difícil encontrar área de melhoria. Acho que deviam estar definidas as funções de cada 
um, funções do profissional, funções de formador.  
 
OR: Só o cronograma é insuficiente?  
F2: O cronograma não é suficiente para definir pequenas funções e eu não sinto muito essa 
necessidade, e eu estou a falar mais de cor do que outra coisa, porque vou fazendo o que lá 
está, mas não sei se cabe a mim fazer. Se calhar até cabe e para mim faz sentido ser eu a 
fazer, mas sinto que na equipa às vezes esta falta de definição de funções gera conflitos. 
Quem faz o que? E às vezes parece “ai, vamos muito ao pormenor”, não faz mal, tem de se ir 
ao pormenor, se é para evitar perdas de tempo. Quando às vezes os pensamento são do tipo: 
“ai isto é aquele que faz, eu nem me vou preocupar”, e o outro pensa assim também, quando 
chega a altura não está feito e é preciso é que esteja feito. E às vezes foge-se de chegar ao 
pormenor na definição de tarefas. Pode também ter o seu lado negativo, claro, pois estando 
muito definido, depois não deixa margem para actuar, “ok, aquele não está cá vou eu fazer. 
Não faço porque não é a minha tarefa fazer, então também não vou fazer”. Claro que tem 
sempre de haver bom senso. 



Mas quando não está definido há dúvida, e também se acaba por não fazer às vezes.  
 
OR: E o que tem a dizer sobre ele? 
F2: Em relação ao cronograma considero que tem de ser alterado novamente porque sentimos 
que há sessões em que fomos para lá e ok eles não vão ter aquilo que é suposto, porque numa 
determinada sessão é suposto eles já terem alguma coisa escrita. E nós estávamos a ver, “eles 
não vão ter nada, ou se têm não trazem, pronto vai ali falhar qualquer coisa”. Tivemos de 
arranjar alternativa, e quando vamos para uma sessão sem saber muito bem o que vamos 
fazer, é porque algo está mal, e aí tem de ser pensado e repensado da melhor forma. 
 
 
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
F2: Trabalhar em equipa é quando nós dependemos de outros de alguma forma para fazer o 
nosso trabalho. 
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
F2: Aquilo que se tentou fazer agora, por exemplo com as acções de melhoria foi tirar-nos a 
cada um da nossa sub-equipa e juntarmo-nos a outros elementos da equipa grande que não 
são obrigatoriamente os elementos da sub-equipa com quem trabalhamos diariamente. Não sei 
se funcionou muito bem, pois é-nos pedido demasiado, o cumprir com o trabalho que é o 
principal, a leitura de PRA’s, as sessões de júri, etc., e é preciso um esforço maior quando 
temos de sair desse registo e ir para o global. Por exemplo o facebook, exige-nos um tempo 
diferente. Eu tenho de parar aquilo que estou a fazer, a P2 tem de parar aquilo que está fazer, 
mais o F6, que somos de três equipa diferentes, um é formador de básico, outro é de 
secundário, outro é profissional, e temos de dedicar esse tempo, fazer esse esforço, e 
prescindir desse tempo, a fazer algo que vai ter resultados que é levar candidatos a júri, para 
fazer algo que os resultados não são tão imediatos. Quer dizer, até se vê a página no 
facebook, mas quer dizer, foi criá-la. Agora falta alimentá-la, pô-la como deve ser, e esse 
tempo ainda não temos tido. E também não vejo todos os resultados com os outros grupos, 
principalmente quando depende dos outros. Este grupo da F1, que tem como missão arranjar 
bibliografia, elas pediram-nos a todos mas quase ninguém trouxe, quer dizer as coisas ficam 
um bocado no ar. É concretizável, mas não é concretizado porque estamos todos muito 
ocupados com outras coisas. Mas é verdade que nós sempre que queremos tiramos um 
tempinho. Tem a ver com a nossa própria organização. 
 
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
F2: Eu considero que seja no nosso dia-a-dia, pois tem de estar implícito 
. 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
F2: Acho que há demasiadas reuniões de equipa e poucas conclusões. Eu que estou a meio 
tempo a reunião de equipa ocupa-me um quarto do meu tempo, porque eu trabalho 
teoricamente 70 horas mensais, ou mais ou menos 17 horas e meia por semana, que as 
organizei por segundas de manhã, quartas à tarde e sextas-feiras de manhã, logo é um quarto 
do tempo, pois ocupa-me a 4ªfeira à tarde. 
 
OR: Mas considera que as reuniões semanais a ajuda na condução do seu 
trabalho? 
F2: Não. É importante haver reuniões com as sub-equipas, isso semanalmente faz sentido. E 
não deixa de fazer sentido uma reunião com a equipa toda, mas se calhar quinzenal, já para 
não dizer mensal. Mas se calhar uma semana antes, ou quinze dias antes da ida a júri, mas 
também vai exigir de nós, uma muito maior coordenação, porque a C1 é que nos “obriga” a 
trazer coisas “ok, vão estes e estes a júri”, e se nos deixassem andar já não estávamos 
despachados. Ter ali   
 
OR: E o que considera da Coordenação? 
F2: É importante claro. Ter ali aquela mão firme que nos faz criar os objectivos. Porque se nós 
não tivermos os objectivos também não andamos. E falo por mim, mas acho que se aplica a 
quase toda a gente, e as reuniões são importantes para “ok, o que é que está feito? O que é 
que falta fazer? Meninos acordem!!” e sem reuniões nós vamos ter que ser muito mais 



organizados em ter estes limites. Por isso seria uma reunião quinzenal, mensal se calhar já é 
muito pouco, porque lá está acho que para já passar de semanal para mensal era assim um 
salto muito grande e íamos escorregar de certeza. Porque lá está, nós vemos a reunião como 
“ok, tenho de levar qualquer coisa para a reunião, tenho de levar pelo menos os objectivos”, 
mas depois de estarem criados estes objectivos, vou levar x candidatos a júri, depois as outras 
reuniões são sempre a mesma coisa, estes mantém-se, este não, por isso não vejo grande 
utilidade em reuniões semanais. Até porque, quando é a parte do básico, estou a ouvir as 
coisas do básico que não têm nada a ver comigo, ou as partes dos outros subgrupos que 
também não me influencia em nada, e na maior parte do tempo estamos calados, só durante 
aquela meia hora em que estamos a falar sobre a nossa sub-equipa é que participo, mas na 
maior parte do tempo estamos sempre uns a olhar para os outros, e que se calhar não faz 
muito sentido. Mas para já passar de reuniões semanais para reuniões quinzenais.  
 
OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
F2: Acho que nunca estive envolvida num conflito aqui, entre mim e outro colega. Não houve. 
Lá está, eu também sou uma pessoa que foge um bocadinho a conflitos, e justifico muito o 
comportamento dos outros para não me chatear. E enquanto eu justificar o comportamento dos 
outros, e conseguir justificar o comportamento dos outros, não é que tenha muitas razões ou 
muita coisa que justificar, não tenho, mas posso dizer que a única coisa que sinto uma maior 
injustiça aqui no centro, relativamente aos formadores, é que a umas pessoas, não é exigido 
mas há uma pressão para, uma pressão que está no ar para estarmos mais presentes, para 
estarmos aqui, para fazermos o trabalho aqui e que a outras pessoas não existe essa 
exigência. Ou houve e depois foi deixada cair. Porque elas próprias a fizeram. 

 Lá está nós também fazemos o nosso lugar aqui, nós educamos, assim como 
educamos os nossos pais, e se os habituarmos a fazer uma determinada coisa, eles já nem se 
questionam. Aqui é a mesma coisa, se nós chegarmos cá com uma atitude de “eu faço assim, 
sou assim”, então não nos é exigido mais do que isso porque não vale a pena, a não ser que 
houvesse um contrato que nos obrigasse a cumprir os trabalhos. Mas não havendo, e se a 
pessoa impõe esses limites “eu não assinei nada, eu não tenho contrato, não tenho horários a 
cumprir, tenho de cumprir horas mas não é obrigatório ser aqui”, por isso vou à minha vida. 
Enquanto que outros não. Também foi diferente, a nós, quem entrou em Outubro, foi-nos dito 
que se dava preferência a que o horário fosse cumprido essencialmente aqui. Mas não é justo, 
a partida, não é justo. Mas sim, eu justifico muito bem a situação e consigo justificar. Por isso, 
na maior parte das vezes, não me chateio com isso, também não são elas que têm a culpa.  
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
F2: Hum… Acho que não há muito mais a seguir para onde é que eu possa ir, por isso não há 
evolução. Quer dizer, há variações de certeza, como eu agora que foi para os EFA. Mas 
essencialmente, dá-me experiência de vida para outras coisas. Agora dentro desta área subir 
ou evoluir na carreira não, isso não, mas também ainda agora comecei e não penso subir. Ao 
nível pessoal dá-me uma óptima experiência, que posso depois aplicar profissionalmente 
noutras áreas, isso sem dúvida, dá-me experiência, dá-me abertura, dá-me caule que é bom, e 
se eu souber aplicar bem noutras áreas vai-me ser muito útil.  
 
OR: E ao nível de acções de formação? De seminários? Existe uma abertura 
para isso? 
F2: É difícil dizer, porque sempre que aparece alguma coisa todos queremos ir, todos 
achamos muito útil, mas depois… Não é a questão de não pudermos ir todos, é a questão de 
nós próprios, depois quando depende de nós, nós às vezes não fazemos por isso. Eu falo por 
mim, claro. Por exemplo agora com a candidatura à PROALV, lá está, eu adorava ir, adorava 
estar lá, porque é muito útil, mas tenho de fazer algo para ir, tenho de me candidatar, tenho de 



tirar esse tempo de algum lado da minha vida. E é essa resistência toda que nos faz, por 
vezes, não avançar, acho que não é só comigo que isso acontece. 
Mas há sempre por onde melhorar, por isso, sou apologista de acções de formação, até porque 
há sempre informações novas, há sempre coisas novas que surgem em qualquer área, há 
sempre métodos novos, há sempre formas de trabalhar diferentes que podem ser partilhadas e 
tudo isso é útil, quer nós as vínhamos a utilizar, quer não, é sempre útil conhecer outras 
realidades. E isso através de reuniões inter-CNO’s, como aquela que tivemos, que foi útil, nem 
que seja para se chegar a conclusão que não é por aqui que queremos ir, mas também é útil 
esse lado, e as formações normais, os seminários sim, acho que é útil, na partilha de 
experiências.  
 
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
F2: Hum, acho que, em termos de relacionamento com a equipa acho que as coisas são um 
bocadinho inatas. Acho que isso não se aprende muito, mas isso é na minha opinião que sou 
da área das ciências a falar, e a maior parte das pessoas vai ter uma opinião totalmente 
contrária à minha (risos). Mas eu acho que no relacionamento entre a equipa, não sei se 
poderá haver alguma coisa a aprender.  
 
OR: Mas em relação ao trabalho de equipa? 
F2: Sim, pois… Ok, perguntas-te também no trabalho em equipa… Mas em termos de 
relacionamento interpessoal acho que não há nada a aprender, não acho que é por aí. Ou nos 
relacionamos bem ou não, ou somos ou não conflituosos. Mas uma pessoa conflituosa tem 
formas de aprender mas isso também não será numa formação, será se calhar mais na 
psicanálise. Mas também não vejo esse problema aqui. Agora formação para melhor o nosso 
trabalho em si? Uma, que até foi aquela que eu pensei mais directamente, o E-learning, é uma 
área interessante, em que muitos centros já estão a ir por essa via. Vão ser sempre 
necessárias sessões presenciais, para compararmos o que é que é a realidade, se aquilo que 
a pessoa escreve é realmente ela que está a escrever, mas a troca de trabalhos, a 
comunicação, poderá ser toda por E-learning. 
 
OR: Vai-se implementar aqui neste centro o sistema de E-learning? 
F2: Já se falou assim por alto, nada muito em concreto, mas acho que era uma via muito 
interessante, por onde podemos seguir também, e criar e desenvolver. Mais?... Já para não 
falar em termos técnicos, porque isso é impossível… quer dizer, ou não. Se calhar cada um da 
sua área, área de STC, se calhar era engraçado haver seminários sobre cada núcleo gerador, 
para nos deixar mais à vontade, nessas áreas. Eu de certeza que ia ao de Gestão e Economia, 
ao de Urbanismo e Mobilidade, que são os dois núcleos geradores, onde eu sinto maior 
dificuldade. E se calhar uma coisa mais técnica sobre essa área que me desse umas dicas 
mais práticas era útil, Não é que eu goste particularmente dessas áreas, não… Mas que me faz 
falta, sinto que me faz falta sim. Mas lá está, eu aí tinha de ultrapassar esta resistência “não, 
não me apetece nada disto” para o “sim, é útil, vamos fazer”.  
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
F2: Eu não sou nada dessas coisas, mas é capaz de me dar jeito (risos). Mas isso é 
engraçado, porque eu sou a única pessoa que é de uma área completamente diferente, ah e o 
F6 também, e nós os dois temos raciocínios diferentes, formas de raciocinar diferentes de 
quase todos os outros elementos da equipa. Acho que somos mais racionais, muito mais 
formatos, muito mais lógicos, muito mais objectivos, e tudo o que não é exacto, nós fugimos. 
 
 
 
 
 
 
 



OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
F2: Não não, acho que está tudo (risos).  
 
OR: Muito obrigada pela colaboração. 
F2: De nada, ora essa. 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA F3 
 
 
 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
F3: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
F3: São distintas. A ANQ, e agora tem vindo a ser uma constante essa questão, visa bem a 
importância de se desenvolverem processos com qualidade, creio que esta insistência vem do 
facto de se ter vindo a aperceber de que havia Centros a trabalhar de modos diferentes, se 
calhar com pouco rigor e qualidade, e que de facto pode deitar abaixo toda a imagem deste 
projecto, desta iniciativa. E numa das últimas reuniões em que tive, houve mesmo uma 
representante da ANQ que disse «preocupem-se mais em fazer com qualidade do que em 
quantidade, porque nós enquanto Agência cá estaremos para responder por essa questão».  

Em termos do Turismo de Portugal, eu acho que ainda não perceberam realmente o que 
é que se faz e qual é que é a mais valia deste processo. Nós surgimos, assim sempre um 
bocado à parte, já no Estoril quando começámos, para já ficávamos fora da instalação, 
fisicamente estávamos mesmo fora da Escola principal, assim ainda muito com desconfiança o 
que é que nós lá fazíamos. Depois agora, porque realmente houve um esforço da Directora, em 
nos integrar mais aqui, mas mesmo assim não nos temos conseguido mostrar ao Turismo de 
Portugal, em termos daquilo que é o processo… o rigor e a qualidade que tentamos ter, para 
eles conta mesmo são os números. E quando vamos a encontros de Centros, e quando a 
Directora nos puxava as orelhas é sempre essa questão. Se bem que ela tinha muito essa 
sensibilidade para a questão da qualidade e da quantidade, mas dizia sempre que era muito 
inglório o esforço de tentar mostrar aquela equipa de topo [Turismo de Portugal] que aquilo que 
nós queríamos era a qualidade e que portanto daí não conseguíamos cumprir as metas. Mas 
não temos receptividade nenhuma, não há procura por saberem mais sobre nós, sobre o que 
fazemos realmente, talvez agora que estamos mais virados para o sector de hotelaria e turismo 
comecemos a conseguir ter alguma visibilidade por ai, para depois perceberem a importância do 
trabalho que fazemos. 
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
F3: Acho que as finalidades são exactamente… portanto isto surgiu tudo de uma necessidade 
de qualificação da nossa população, e eu acho que realmente a finalidade será fazê-lo mas com 
rigor e com qualidade. Também nós enquanto profissionais no geral, neste processo, temos 
também que primar pelo rigor, não é só pensar na certificação, há que também haver o nosso 
brio, não estarmos a ir contra aquilo que também é eticamente incorrecto para nós, e essa é a 
grande finalidade… Corresponder às expectativas de uma maior qualificação da população mas 
com rigor, não vindo a dar razão aquelas vozes que dizem que esta é uma maneira mais fácil de 
aumentar as qualificações e pronto, correndo o risco de depois um dia, de quando todo este 
processo (ele que passará a ter outro nome, outra configuração) … não corrermos o risco das 



pessoas que forem apresentar diplomas destes Centros não serem aceites, o que já começa a 
acontecer… ou dizer-se que os diplomas obtidos por esta via não têm a mesma validade. 

A Coordenação tem de cumprir o papel dela que é puxar por nós na questão das metas, 
mas também deixa abertura para se há qualidade não é certificar. E este ano já aconteceu pelo 
menos dois candidatos, comigo directamente, em que eu disse «eu não consigo de facto tê-los 
prontos, ainda não estão com aquela qualidade que eu consiga defendê-los, até perante os 
avaliadores externos que são cada vez mais exigentes, e ainda bem que o são». Por um lado a 
coordenação frisa bem essa questão «vejam lá, temos de certificar, temos estes números», mas 
por outro lado acho que a tónica é sempre mais na qualidade, que é o mais importante 
. 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades?  
F3: Não temos por completo. Por mais que queiramos atingir essa qualidade, todos os meses 
nós estamos a pensar em números, todos os meses nós sabemos que temos de certificar X 
pessoas e portanto autonomia aí não há. E aquilo que temos de fazer é da melhor maneira que 
pudermos, do tempo que temos, é fazê-lo com qualidade mas conseguir de certificar, e isso é 
muito difícil, não nos é dada autonomia nesse aspecto não. 
 
OR: Na sua opinião quais as funções do CNO? 
F3: Apresentar aos candidatos, que por várias razões não conseguiram terminar a certificação, 
apresentar outras maneiras de o fazerem, quer seja pela via do RVCC, quer seja pelas outras 
vias. De facto promover um maior autoconhecimento das pessoas, o que acaba por promover; 
promover a questão dos hábitos de leitura, a pesquisa; instituir um pouco mais nas pessoas a 
capacidade de reflectir… muitas das vezes um dos obstáculos maiores deste processo é as 
pessoas serem colocadas na obrigação de reflectir, tudo aquilo que vão seleccionando, as 
experiências de vida, as tarefas que fazem, tem de ter tudo um carácter reflexivo e acho que os 
portugueses não estão muito habituados, alguns, a fazê-lo… nem sempre é fácil. Portanto acho 
que passar por este processo também vai munir as pessoas de outras ferramentas para 
trabalharem, de pesquisarem, de serem mais interventivos, estarem mais atentos ao que se 
passa à sua volta, reflectirem mais sobre o que se passa. Se conseguirmos cumprir essa função 
será muito bom. 
 
 
B. Percurso académico e profissional 

  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
F3: Fiz o percurso normalmente, fui passando todos os anos, quando cheguei à fase do 9º ano, 
eu sempre gostei muito da área de línguas e literatura, mas no 9º ano ao contrario dos outros 
anos, tive negativa a matemática, perdi completamente o rumo à matemática, e também terá 
sido um dos factores para eu ter ido para a área de letras, o fugir à matemática, digamos assim. 
Mas por outro lado também gostava muito da língua e da literatura. Depois fiz aquele plano de 
orientação, o gabinete de orientação profissional, e realmente confirmava-se a questão das 
línguas e fiz então a área D de humanísticos, tinha só três disciplinas nessa altura, e tinha o 
inglês, o latim, e a literatura portuguesa. 

 Quando foi para me candidatar à universidade optei por a área de estudos portugueses 
e ingleses e o primeiro ano, por receio de não conseguir entrar por causa da nota, para entrada 
da média, pus a Faculdade de Letras da Universidade Clássica em 2º lugar e pus o antigo 
Magistério Primário, a Escola Superior de Educação como primeira opção para Professores do 
Ensino Básico de Estudos Portugueses e Ingleses. Entrei nessa opção, fiz durante um ano, 
gostei muito, era muito virado para o ensino prático, com crianças, mas o trabalhar com miúdos 
muito pequenos sempre me colocou algumas questões, preferia sempre mais com adultos. 

Então depois desse ano pedi transferência para a Faculdade de Letras da Universidade 
Clássica, só me deram equivalência à língua inglesa, e repeti o primeiro ano todo, e depois a 
partir daí fiz os quatro anos da licenciatura. E quando cheguei à fase de fazer mais dois anos 
para fazer o estágio profissional e as disciplinas pedagógicas, fiz. Fiz o 5º ano, durante esse ano 
tive só mais a questão da didáctica do Português, a didáctica do Inglês, questões mais teóricas. 
E quando fui para estágio também só entrava-se com uma certa média, e nesse ano não 
consegui entrar para estágio. Concorri para a Escola Secundária de João Villaret, em Loures, e 
estive a dar aulas de português e inglês, 5º e 6º ano. Depois a seguir a esta primeira experiência 



de ensino sem estágio sem nada, foi um pouco complicado, 5º e 6º ano ali da zona de Loures, 
com alguns problemas comportamentais, mas também a nível mesmo de família, alguma falta 
de várias coisas. 

Depois em 1999 fiz o estágio profissional durante um ano, em Vila Franca de Xira, na 
Escola Secundária Alves Redol, tinha um português e uma turma de inglês, e era acompanhada 
pela orientadora na escola, e dois orientares de faculdade. No ano a seguir, concorri e ainda 
consegui colocação, na Escola Gil Vicente, ainda consegui dar aulas nesse ano.  
No ano a seguir concorri mas não tive colocação.  

A nível académico, fiz aqueles quatro anos e depois mais os outros dois, as 
pedagógicas e o estágio profissional. 
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? Quer a 
escolha da licenciatura quer a escolha da variante? 
F3: Eu até mais ao menos ao meu 5º ano, que foi quando eu comecei a ter a língua francesa, 
gostava de tudo um pouco. No 5º ano tive uma professora de francês excelente, que me marcou 
bastante e que me fez pensar que era aquilo que eu gostava de ser um dia, uma professora 
como ela, e ser professora de línguas… gostei muito da língua francesa, assim aquele primeiro 
contacto foi muito bom, e depois a língua portuguesa também sempre gostei muito de escrever, 
mais do que falar, falar é sempre mais complicado para mim, mesmo a nível de personalidade, 
mas gostava muito de escrever e portanto foi ali decisivo esse gosto pelas línguas. Depois 
quando cheguei ao 9º ano realmente vi que perdi o rumo à matemática e enveredei então pelas 
línguas. 
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
F3: Comecei a dar aulas ainda sem estágio profissional, durante aquele ano que estive à 
espera para depois ter vaga para o estágio; no ano a seguir foi o estágio em Vila Franca de Xira; 
depois do estágio dei aulas durante um ano; depois surgiu a hipótese (tive conhecimento 
através do meu marido) das escolas de Hotelaria e enviei o meu currículo (porque no ano a 
seguir já não consegui colocação, a área é muito complicada, português e inglês então… há 
muitos professores, já não consegui colocação), e enviei o meu currículo para a Escola de 
Hotelaria e Turismo do Estoril e de Lisboa.  

Nesse ano não me chamaram logo, mas depois fui chamada par uma entrevista, fiz uma 
entrevista com a coordenadora da formação inicial na altura, e comecei a dar aulas lá, portanto 
foi assim o meu primeiro contacto com os cursos profissionais na área de hotelaria, dei aulas de 
língua portuguesa inicialmente era só língua portuguesa, a alunos que iam ter a certificação 
dupla, a carteira profissional de empregados de mesa de 1ª, e cozinheiros de 1ª. Depois em 
2001, fui contactada, para fazer parte deste projecto, não era Novas Oportunidades que se 
chamava, era CRVCC, assim muito ainda «o que é que é este mundo», fiquei assim um 
bocadinho apreensiva, mas por outro lado, uma pessoa fica contente de pensarem em nós e 
nos proporem estes desafios, e no início, dava as aulas e fazia mais 8 horas por semana. 

No início pensava-se que os formadores de facto, como era reconhecimento, só 
deveriam estar residualmente, e o trabalho era mais feito com as técnicas [profissionais RVC], 
que também não estavam a tempo inteiro, a tempo parcial, mas mais do que as oito horas. E 
portanto comecei nessa altura a saber o que era o reconhecimento de competências e foi algo 
que gostei logo desde o início.  

Em 2004, nós fomos passando por muitas alterações, saídas de formadores, de 
coordenadores, de directores, tudo na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, foi lá que este 
CNO começou. Em 2004 ficámos sem direcção, sem director, sem subdirector, então foi 
proposto este desafio à Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa e o CNO passou para Lisboa 
nessa altura. Eu continuei a trabalhar no processo RVCC, na altura já era Centro de Novas 
Oportunidades, em 2004 passou a ser, e também continuei a dar aulas também em cursos, 
houve alturas que tinha turmas no Estoril e também em Lisboa, depois o cansaço era tal e não 
aguentei e deixei de dar aulas no Estoril e passei a estar só na de Lisboa. Entretanto por 
circunstâncias da minha vida pessoal tive de reduzir muito a nível de trabalho para poder 
acompanhar mais em casa, e ainda continuei um tempo a dar aulas mas depois foi mesmo 
impossível.  

E na altura, a Coordenadora e a Directora da Escola propuseram-me, tendo em 
consideração todo a situação da minha vida familiar, ponderar bem se eu queria continuar a 
tempo inteiro, se achava que conseguia, ou a tempo parcial… que era um tempo que ali na 
Escola não existia, até ali era sempre tudo a tempo inteiro, mas com início do nível secundário 



no processo RVCC, houve a hipótese de haver formadores a tempo parcial. E isso foi muito bom 
para mim porque é uma maneira de eu conseguir, dentro do possível, conciliar a duas coisas, o 
que não tem sido fácil. Mas foi-me proposta essa situação, falei com quem me dá o apoio 
familiar para ficar com o meu filho, se conseguiríamos ou não conciliar as coisas, e o que me foi 
proposto foi que, realmente muito do trabalho que pode ser feito em casa, fazê-lo em casa e 
aquilo que é presencial, que é o contacto com os adultos, fazê-lo com os adultos. E portanto o 
meu percurso tem sido assim, desde 2007 que estou só a tempo parcial só no Centro, e não 
estou a fazer mais nada em termos profissionais. 
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
F3: A vida profissional neste momento é difícil dissociar da vida pessoal e dados os problemas 
de saúde que o meu filho tem é-me muito difícil…... [entrevista acabou aqui, devido ao estado 
emocional da entrevistada… continuamos a falar da sua vida pessoal, e agendámos novamente 
outra data para dar continuidade à entrevista]. 
 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Formador (processo RVCC)? 
F3: Acima de tudo tem de se ser muito humano, creio eu, porque estamos a lidar com histórias 
de vida, com experiências de vida significativas de cada um, as pessoas têm muito a tendência, 
porque também é através delas que aprendem, a ir buscar mais as experiências mais negativas 
ou que não correram tão bem, porque foi daí que decorreram mais aprendizagens, e portanto 
não é fácil, há que também ser muito sensível a abordar certas questões.  

Ao mesmo tempo acho que temos de conseguir ser muito claros naquilo que se 
pretende com o processo, pois muitos candidatos quando percebem que aquilo que vão fazer é 
escrever e contar a sua história de vida, pensam que fica por ai, portanto aquilo que nós 
queremos é que nos contem a história de vida, e portanto contam todos os detalhes.  

Portanto há que ser assim muito claro, directivo, assertivo, no sentido dos candidatos 
perceberem que quando têm de falar de certa experiência, nós temos um objectivo que é ir ao 
encontro do referencial e não que contem por contar, e essa gestão às vezes não é fácil. Por 
isso ser humano, ser sensível a estas questões, ser assertivo, acho que é muito importante 
também ter um bom conhecimento do referencial, ter umas boas bases quer quanto aquilo que 
um formador faz numa equipa destas, quer quanto ao referencial de competências chave 
também para o poder transmitir.  

Ao mesmo tempo é necessário também ter capacidade para trabalhar em grupo, 
fazemos parte de uma equipa cada um de nós, e é de facto necessário conseguir estabelecer 
laços com os outros elementos para levar os objectivos em diante, ajudar os candidatos a 
concluir da melhor maneira. Acho que em traços gerais é isso, mais a nível pessoal, 
características da própria pessoa, e por outro lado também a nível profissional que também são 
importantes. 
 
OR: Como aprendeu a ser Formadora no processo RVC? 
F3: (risos), quando surgiu este desafio foi assim como entrar no desconhecido. Eu estava a dar 
formação na Escola de Hotelaria, nos cursos de formação inicial, cursos de pasteleiro, de 
cozinheiro, de empregado de mesa, e quando fui chamada para uma entrevista, eu não tinha 
qualquer conhecimento sequer de que havia este género de processo e a questão de 
reconhecer e validar competências. Fui aprendendo aos poucos, com quem estava também a 
aprender na altura, era uma novidade para todos nós, e fomos tendo formação para as 
primeiras equipas, promovida pela antiga ANEFA. Na altura ainda não era Centro de Novas 
Oportunidades, eram Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, e 
ainda se davam um papel muito diferente ao formador.  

Portanto na altura considerava-se que o Profissional RVC, por ser quem tinha o primeiro 
contacto e quem ia explorar a história de vida com o candidato, deveria estar mais horas e o 
formador estava apenas 8 horas, e ai tínhamo-nos de concentrar mais na análise dos portfolios 
e na formação complementar. Na altura não foi muito fácil mas fez-me mais sentido o 
reconhecer, o ir à procura das experiências, do que propriamente ensinar, porque de facto as 
pessoas que ali estavam à minha frente cada uma tinha um percurso de vida e se eu fosse 
ensinar a mesma coisa para todos, alguns já saberiam aquilo de que eu estava a falar, outros 



não… Portanto era uma maneira, para mim na altura pareceu-me e hoje em dia também, de 
lidar melhor com a heterogeneidade nas turmas, no grupo de adultos. Depois foi realmente 
através dessas formações que fomos fazendo, para as novas equipas e da prática, mas sempre 
tudo assim muito residual porque realmente oito horas por semana era muito pouco.  

Dessas oito horas iniciais depois passámos, mas ainda em CRVCC, passou-se a 
perceber melhor como deveria funcionar um processo desta natureza, e os formadores 
passaram a estar também a tempo inteiro. Passou a considerar-se que o formador tinha um 
papel tão importante quanto o do Profissional RVC e passaram a estar sempre a tempo inteiro. 
Continuou a ser sempre promovida muita formação, a ANEFA passou depois para DGFV, com 
algumas pessoas que tinham começado do início mas depois houve reestruturação de 
ministérios, de direcções e muitas pessoas saíram… sentiu-se alguma diferença, portanto aquilo 
que era só uma rede ainda pequena, um número pequeno de centro, que éramos muito 
acompanhados pela ANEFA, e com a DGFV aumentou o número de centros a nível do país, e 
portanto houve ali uma fase em que realmente cada centro começou a fazer um pouco por si, 
com todos os riscos que isso tem. Mas depois a DGFV organizou-se por equipas, cada equipa 
uma fica com o norte, outra com o sul, outra com o centro, e têm feito esse acompanhamento, 
mas agora nesta fase, nestes últimos tempos, tem surgido novamente, agora com a ANQ, uma 
necessidade de acompanhar mais, de fiscalizar mais digamos assim, o trabalho, porque temos 
sempre a questão das metas que temos de cumprir e da qualidade que temos de ter. Na altura 
sempre houve metas mas não eram tão… quando se passou a ser Centro de Novas 
Oportunidades passou a ter mais incidência esta questão das metas mas foi uma coisa com que 
nos debatemos sempre desde o início, andamos constantemente a alterar metodologias, 
cronogramas, sempre com aquela questão de ter qualidade mas sabendo que tendo qualidade o 
processo leva mais tempo. 

 E depois fui acompanhando sempre muitas alterações, mudanças de direcção, 
mudanças na própria equipa, talvez fruto de muita instabilidade que nós temos contratual, hoje 
em dia já não é tanto assim… mas os formadores continuam a ter estes contratos de prestação 
de serviços, portanto continua a haver aqui uma certa diferenciação, já no inicio havia, achava-
se que o formador só era preciso durante oito horas, que depois se foi mudando essa opinião. 
Mas continua a haver, em termos de equipa, essa questão.  

As funções do formador também foram mudando um pouco, estando mais tempo têm de 
estar mais presente e faz sentido, acompanhar mais os candidatos, ajudar de facto os 
candidatos a perceberem, de facto, que quando se está a explorar a história de vida, se tenta ir 
ao encontro de um referencial de competências chave. E neste momento, e esse trabalho que 
se faz mais, muita complementaridade, muito acompanhamento. 

Mas sim, aprendi muito, e aprendi mais com a experiência do que com as formações, as 
formações eram úteis, mas sentia sempre que vinha de lá com muitas perguntas na mesma, se 
é que se podia sair de lá com muitas resposta, e aquilo que nós sentimos mais falta… 
falávamos muito nessa altura, íamos sempre com grandes expectativas para as formações, mas 
depois vínhamos sempre com aquele sabor de que tinha sido pouco, queríamos mais casos 
práticos, davam-nos sempre muita teoria. Muitos de nós eram professores, e nalguns casos, 
pode ser um obstáculo, porque o professor está habituado a ter uma certa função, organizar as 
matérias de uma determinada maneira, as actividades pedagógicas, o formador já é diferente e 
portanto é quase sair do papel do professor e olharmos para nós próprios, e colocarmo-nos 
noutro papel. Mas para mim enquanto professora foi interessante ser formadora, porque 
permitiu-me aplicar depois nas aulas, ainda estive algum tempo a dar aulas, mais também 
nessa perspectiva de tentar que me dessem, de reconhecer, de fazer estratégias diferentes na 
própria sala de aula, portanto aproveitei mais da experiência enquanto formadora de RVCC para 
a profissão de professora do que propriamente de professora para formadora.  

Mas claro aquelas bases científicas, de pesquisar, de aprender, de estudar, claro que é 
muito importante a formação enquanto professora. Mas foi mesmo mais com o terreno, foi 
mesmo mais fazendo, até muitas das vezes nas formações o que era mais importante era 
aqueles momentos da pausa, em que podíamos conversar uns com os outros, porque íamos 
mesmo a procura de respostas mesmo mais concretas para vários casos, mas pronto foi mesmo 
mais com a experiência porque com a parte da formação sentia-se falta de mais informação.  
 
OR: Uma vez que experienciou a lógica dos CRVCC e, actualmente, dos CNO, 
qual a sua opinião sobre a passagem de um para o outro. 
F3: Como são iniciativas que estão ligadas à parte política, a iniciativas políticas, 
inevitavelmente, e o governo que o transformou em Centros de Novas Oportunidades, faz disto 



a sua bandeira… depende um pouco. Eu acho que o início dos inícios [CRVCC], também em 
termos de credibilidade foi visto como algo muito estranho, os próprios professores, as próprias 
escolas estavam muito desconfiados «que maneira é essa de obter um diploma? Vão retirar-nos 
públicos da escola porque as pessoas vão preferir desta forma porque acham que é mais fácil», 
portanto desde o início que a credibilidade esteve um pouco em causa, e que teve sempre de se 
lutar por isso. Mas acho que é uma questão que continua a haver, até que ponto é que 
realmente o que se faz nestes Centros é assim tão bom. Mas as Novas Oportunidades também 
abriram um leque que eu acho muito útil, portanto não ser só o reconhecimento de 
competências (porque muitas das vezes o que acontecia é que vinham as pessoas inscrever-se 
sem perfil para RVCC, insistiam, inscreviam-se e levavam muito mais tempo ou não conseguiam 
concluir, e muitas das vezes de facto elas precisavam era de aprender), e de facto com as 
Novas Oportunidades, havendo as outras modalidades que há de formação, ajuda um pouco a 
dar uma maior credibilidade, não ser só aquilo e agora toda a gente se inscreve. 

Claro que é do conhecimento geral que há aquelas metas, que o governo candidatou 
para termos aquele número de adultos certificados, mas eu continuo a acreditar que este 
processo é importante e que é uma mais valia e nunca pus em causa a sua credibilidade. Eu 
acho que é excelente esta questão de uma pessoa, que por várias circunstâncias da vida não 
pode seguir o seu percurso académico normal, ter uma oportunidade de ver que afinal, apesar 
de não ter andado na escola, aquilo que foi fazendo, nos vários domínios da sua vida, lhe 
permitiu desenvolver competências. E é muito bom a questão também da própria auto-
valorização, auto-estima das pessoas, que as vezes até as faz ficar um pouco também longe 
daquilo que se calhar são as suas reais competências mas muitos que terminam o nível básico 
ficam com uma auto-estima tão elevada que querem logo fazer o nível secundário (risos), o que 
não podem muitas vezes. Mas eu acho que apesar de haver mais vozes que se ouvem contra o 
sistema, acho que conseguimos dar-lhe mais credibilidade, (muito embora haja sempre as 
velhas questões, centros que não poderão trabalhar com tanta qualidade, mas depois as vezes 
são as próprias pessoas que criam esses boatos, vêem testar-nos).  

Eu trabalho com eles em língua estrangeira, o inglês, e muitos deles dizem-me «eu 
conheço um colega meu que está noutro Centro e não lhe pedem a língua estrangeira, ou não 
pedem isto, ou aquilo», temos também de dar o devido desconto, porque às vezes são os 
próprios candidatos a testarem-nos, mas acho que foi uma iniciativa muito boa, os CRVCC 
agora transformados em CNO, abriu um leque muito mais vasto do que aquilo que se pensa à 
partida. Terem envolvido as próprias escolas também está a ser muito interessante, porque no 
início, talvez por essa resistência, os Centros foram pensados como fazendo parte de entidades 
privadas ou públicas mas que não estavam dentro da rede de escolas do Ministério da 
Educação, no entanto, foi alargado esse âmbito, e só foi possível com este formato dos Centros 
de Novas Oportunidades. Porque tendo mais hipóteses de formação, mais se compreende que 
estejam na Escolas, e que sejam os professores, mas estamos a assistir, e quando vamos as 
reuniões vemos, a professores que têm dificuldade em não escolarizar o processo. Porque é 
importante não escolarizá-lo, sem testes e sim actividades, e há coisas que ainda estão agora, 
porque também nas escolas ainda é relativamente recente haver este processo ou esta 
modalidade, que também estão a tentar encontrar as suas formas. Mas há escolas que estão a 
conseguir trabalhar muito bem, claro, e que estão a ter muitos resultados e a serem muito boas. 
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
F3: A questão da organização do tempo é realmente muito importante, estando a tempo parcial 
tenho de gerir várias coisas. Eu tenho uma parte que é mesmo presencial, que estou com os 
candidatos, com os adultos. Dependendo da sessão em que estou com eles, tenho objectivos 
específicos, com a função principal de levar as pessoas a perceberem que numa dada 
experiência de vida mobilizaram uma dada competência.  

Portanto tenho essas sessões presenciais, que se chamam Sessões de 
Reconhecimento, em que aquilo que eu vou fazer realmente é reconhecer, através de tudo o 
que os candidatos me dizem, e como tenho o referencial interiorizado vou fazendo as ligações, 
as pontes (portanto essa é a questão de conhecer bem o referencial, tem a ver com isso 
mesmo, metermos as pessoas à nossa frente, a falarem das suas histórias de vida, mas 
conseguir depois levá-los a relacionar com o referencial). 

Depois há as sessões de formação complementar, aí está previsto que possa ser mais 
próxima do que é o professor, se bem que qualquer das maneira, nunca tenho grupos muito 
grandes, tenho grupos pequeninos de formação e é residual, e este poderia ser o espaço em 
que se poderia dar actividades escolarizadas, o tal ensino tradicional, mas eu tento sempre que 



parta da experiência de vida daquela pessoa. Portanto é importante na mesma não ter 
actividades estandardizadas e escolarizadas.  

Depois há um trabalho muito de formador sozinho, que é ler o seu portfolio de cada 
candidato, portanto estas sessões presenciais de reconhecimento são feitas em conjunto com 
os colegas, com o Profissional RVC, com os formadores de outras área, as sessões de 
formação complementar são organizadas só pelo formador em questão, e a análise do portfolio 
também tem uma primeira fase que é mesmo só cada formador. Tenho uma grelha de análise 
onde vou registando, parto da história de vida para o preenchimento da grelha, com o 
referencial à frente, e vou vendo o que é que é preciso que o candidato desenvolva mais, o que 
é que está mau, o que não está, que sugestões se podem fazer para ajudar.   
 
OR: E essa articulação das competências do adulto com o referencial de 
competências chave e difícil? 
F3: Hoje em dia já não é. Quando eu comecei como formadora, nos CRVCC, era até ao nível 
básico, seria o máximo que as pessoas podiam certificar. Em 2004 começámos com o nível 
secundário, e quando eu comecei em part-time comecei no nível secundário. Também com 
muitas expectativas «agora vou-me meter num referencial novo, o grau de exigência há-de ser 
com certeza diferente, e é», portanto também tive de me inteirar daquele referencial. Ele tem 
três dimensões, é a cultura, a língua e a comunicação. 

Eu estou mais dentro da parte da língua e da comunicação, claro que a cultura também 
estou desperta para ela, mas aquela que eu tento apelar sempre mais à pessoa é a parte da 
dimensão da língua, por ser a minha formação de base. Se calhar é aquela que eu tenho mais 
facilidade (e a comunicação também) em pedir aos candidatos que desenvolvam, mas agora já 
não é tão complicado realmente ver que numa dada situação de vida muito geral depois fazer a 
ligação.  
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
F3: Nós temos por mês sempre sessões de júri [no final do mês], e eu tenho de pegar nas 
grelhas que nós temos, na lista de portfolios entregues e ver quais é que estão… é por ordem 
cronológica, quais é que foram entregues, quantos é que tenho para ver e gerir isso muito bem, 
com os que eu tenho para ver, aqueles que já vi mas que ainda preciso de estar com eles 
[candidatos]. Depois ainda temos também as reuniões de equipa, que agora vão ser com uma 
periocidade diferente, mas que até aqui eram todas as semanas, portanto tempo parcial em que 
se deviam fazer três horas e meia por dia, acaba por ser difícil gerir isso. A minha maior 
dificuldade sempre neste processo tem sido o tempo da análise de um portfolio. Essa é a minha 
maior dificuldade. Hoje em dia já estou um pouco melhor até porque com os encontros inter-
centros percebi que os colegas da mesma área também levam algum tempo mas mesmo assim 
não levam tanto tempo como eu. Portanto tenho tentado agilizar ao máximo, mas enquanto que 
as sessões de reconhecimento têm aquela duração, as três horas, já estão previstas as 
actividades que se vão fazer, a analise de portfolio já é mais complicado e depende muito do 
que é que a pessoa fez.  

Tivemos muito tempo sem ter um Profissional RVC, e portanto as coisas foram saindo 
um pouco daquilo que era o ritmo normal, mas os Profissionais RVC, cada um vai começando 
os grupos, não começam todos ao mesmo tempo, e nós formadores vamos tendo grupos em 
fases diferentes. O ideal, de facto, é que se possa fazer de uma maneira a não coincidir… por 
exemplo, nós temos uma parte do cronograma que é a primeira entrega do portfolio, o candidato 
fez as sessões todas connosco e depois tem a primeira entrega. Se nós tivermos os grupos 
todos a fazer a primeira entrega naquela semana, ou nem que seja na semana a seguir, vamos 
criar ali um momento de maior espera. 

 Portanto o ideal e o que nós tentamos é, de facto, ir intercalando entre sessões de 
reconhecimento que temos com os candidatos e os portfolios. Mas como temos muito trabalho 
que vem de trás… nós estamos agora a conseguir dar resposta a candidatos que já estavam 
inscritos há mais tempo… quando ficámos sem equipa estabilizada, sem alguns elementos, 
atrasou-se tudo, e portanto agora a grande dificuldade é nós realmente conseguirmos dar 
resposta a estes grupos que estão a começar e aos outros para trás. E depois também mesmo 
nós temos de… portanto se estamos a analisar um portfolio que um candidato que é de há mais 
tempo vamos ter alguns critérios. Se for de agora, grupos começados de novo connosco, tendo 
sido sempre nós, não tendo havido outros formadores a fazerem o processo com eles, temos 
um grau de exigência diferente e também nos sentimos mais seguros naquilo que estamos a 



fazer, pois iniciamos logo com eles. Mas não é fácil gerir isso, portanto a tempo parcial ainda 
mais complicado é.  
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
F3:Eu vou articulando com eles, mas sei que não consigo articular da maneira que seria mais 
desejada [encontra-se a part-time]. O desejável era que eu realmente estivesse mais presente, 
sinto que nós estamos divididos em pequenas equipas, em sub-equipas não é? Tenho uma 
relação muito próxima com a formadora da minha sub-equipa [F4], e estamos muito à vontade, 
telefonamo-nos, mandamos e-mails, estamos mesmo à vontade, sabemos se uma falhar num 
dia, no outro dia… quer dizer há confiança suficiente para isso. Os Profissionais RVC, que estão 
a tempo inteiro, sinto que muitas das vezes, com certeza que gostariam de me ter mais por 
perto, mais presente… falamos muito por e-mail, e envio muitas vezes mensagens e tento que 
não sintam tanto essa diferença, mas poderei ser um elemento que não contribui tanto para uma 
coesão que era preciso haver. Não que me façam eles sentir isso, mas pronto eu sinto por mim 
que sim. Mas quando temos necessidade e estamos todos juntos há esse trabalho de equipa, 
há essa coesão.  

Temos agora um novo profissional RVC, que veio substituir a tal falta de Profissional 
que tínhamos, que se está a integrar muito bem no trabalho… começamos agora um grupo 
novo com ele, acho que acaba sim por haver. Em termos de grande equipa se calhar gostaria 
que houvesse mais diálogo entre as duas sub-equipas por exemplo, seria muito útil termos mais 
momentos em que fizéssemos pontos de situação, um pouco perceber (porque nós estamos 
agora a aplicar um novo cronograma) como está a correr o trabalho. Apesar de na última 
reunião de equipa se achar que não era assim tão útil quanto isso [o novo cronograma], e eu 
acho que tinha sido um momento importante para as duas sub-equipas falarem um pouco, 
porque eu acho que nos estamos a fechar um pouco. Agora com o novo Profissional RVC, ele a 
falar com os outro Profissionais, a tentar perceber como é que se faz, e de facto se formos 
assistir às sessões, e ele tem assistido e tudo o mais, não é no sentido de ver quem é que está 
a fazer bem, quem é que não está, claro que não… mas vermos as diferenças, claro que é 
inevitável. Como te disse, eu por exemplo estou mais à vontade com Língua e Comunicação, e 
sei que outra formadora está mais à vontade em Cultura, porque a formação dela é de história. 
Temos depois também características próprias que fazem com que seja diferente. 

Mas eu acho que é grave é que se está estabelecido que se aplica um dado instrumento 
ou um dado Power Point e a pessoa não aplica, porque depois os outros candidatos podem ficar 
mais em vantagem ou desvantagem, e depois não se aplica, acho que aí gostaria que houvesse 
mais partilha daquilo que realmente se está a fazer. 
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
F3: Um é mesmo pessoal, e vou tentando geri-lo da melhor maneira, que é mesmo a minha 
disponibilidade para estar mais presencialmente. Esse sinto que é um obstáculo, porque mesmo 
que eu esteja cá e ninguém precise de falar comigo, eu estou se for preciso falarem não é. Isso 
eu sinto, sinto que esse é um obstáculo e não sei até que ponto a minha sub-equipa (tirando a 
tal formadora que falei, refiro-me só aos dois Profissionais RVC) se sentirá à vontade para virem 
ter comigo, eu tento que estejam mas não sei, se calhar se eu tivesse cá mais, apesar de ser 
em tempo parcial, mas todos os dias meio dia, se calhar sentiam-se mais à vontade para falar 
comigo. Outro obstáculo é mais prático, por exemplo, eu se tiver de analisar um portfolio aqui no 
Centro, neste momento é difícil… por causa dos computadores por exemplo, ou porque estamos 
em open space e começam todos na brincadeira, não quer dizer que seja por mal, mas é difícil 
concentrarmo-nos naquele espaço a analisar um portfolio. Se estivermos a preparar uma 
sessão de reconhecimento, se estivermos a responder a adultos por e-mail é relativamente mais 
fácil a pessoa concentrar-se. Mas experimentar ali analisar portfolios, é muito complicado, 
porque há sempre muito ruído exterior e esse é um obstáculo.  

Mais?... se calhar às vezes não me sinto à vontade para dar a minha opinião… (risos), 
mas isso é um aspecto que eu sinto, pronto… Depois mesmo a questão ainda na sequência de 
não estar tão presencialmente, por vezes, na questão de Língua Estrangeira, faz parte de CLC 
(Cultura Língua e Comunicação) e quando o candidato tem um crédito numa dada competência, 
e se essa competência pede a Língua Estrangeira, a formadora de CLC não lhe pode dar o 
crédito se não tiver a Língua Estrangeira… portanto isso também exige que haja uma grande 
articulação entre as formadoras de Língua Estrangeira e Cultura Língua e Comunicação. E acho 
que aí também ainda há muito trabalho a fazer, portanto somos as três formadores [de Língua 



Estrangeira e CLC], e de facto se nós assim de repente podemos dizer que temos um bom 
espírito de equipa e uma boa comunicação, quando vamos ver e pôr na prática acho que temos 
essa fragilidade, neste momento de não nos sentirmos tão à vontade, ou de parecer que vamos 
estar a questionar aquilo que a outra pessoa está a dizer. E nem eu por vezes tenho à vontade, 
digamos assim, para chegar ao pé das formadoras e fazer algumas observações, e sei que elas 
também não têm comigo porque às vezes olham para mim e podem pensar que eu já estou aqui 
há mais tempo. Há estas duas fases da moeda. 
 
OR: O que pensa da articulação entre o trabalho do Formador e o trabalho do 
Profissional RVC?  
Segundo a analise de conteúdo que realizei às reflexões criticas que cada 
elemento da equipa realizou no inicio do ano 2010, constato que existe a crença, 
segundo um ou outro formador, de que os candidatos não vão a júri mais cedo 
por culpa do formador em que eles próprios não concordam, afirmando que 
existe uma falta de acompanhamento do profissional RVC, havendo um 
desconhecimento do referencial. O que tem a dizer sobre esta afirmação? 
F3: Eu acho que faz sentido que esse aspecto tenha sido focado nas reflexões críticas. Acho 
que toda a gente falou disso. Como há pouco te disse tenho à vontade com uma formadora, 
mas com os Profissionais não tanto. O novo profissional entrou agora mas está-me a querer 
parecer que é muito acessível, estou a gostar muito de trabalhar com ele… senti necessidade 
logo de inicio de lhe explicar, mesmo sendo sem pormenores, que eu realmente tenho este 
contrato assim e assim, e flexibilidade de horário, mas que estaria sempre disponível para aquilo 
que ele precisasse.  

Mas se calhar, e eu também já trabalhei, eu fiz parte da outra sub-equipa, antes da 
Susana [Profissional RVC que saiu em Outubro de 2009] e trabalhei com os outros Profissionais 
RVC, e acho que de facto nos damos todos bem quando estamos na brincadeira mas quando 
temos de nos sentar para falar a sério, gira muito em torno de: o Profissional RVC faz até um 
certo ponto e o formador faz até outro, e tenta-se não se centrar muito nesse campo. 

Focas-te aí um aspecto muito importante, o Profissional RVC deveria ter um 
conhecimento maior do referencial, poderiam logo direccionar mais as pessoas. Não quer dizer 
isso que estivessem a poupar tempo ao formador, e eu acho que os Profissionais aqui podem 
considerar que quando estão a sair um pouco do que é a função deles, que o estão a fazer 
porque se está a poupar tempo ao formador. Houve uma altura em que se sentia um pouco isso. 
Os profissionais que acham que nós levamos muito tempo a ler os portfolios, e é verdade, esse 
é também um dos grandes problemas e chegámos a falar com a Coordenadora sobre isso, 
sobre ter-se apoiado essa ideia: Se os processos pararam foi por causa do formador, e ela 
dizia-nos que de facto as únicas pessoas que podem analisar os portfolios são os formadores, e 
aí não pode entrar o Profissional RVC.  

Mas eu acho, e agora que vamos fazer as sessões mais em conjunto, por exemplo, 
estamos a fazer uma actividade que visa levar as pessoas a escrever, a perceber o que é a 
cultura, o que é a Língua, a Comunicação, e o Profissional… eu tenho estado em sessões que 
ou se distraem ou saem, não entram naquela informação que está a ser passada. Portanto, se 
calhar é uma atitude pouco inconsciente não sei, mas de facto todos os elementos da equipa 
deviam ter conhecimento do referencial. Mesmo noutras equipas com quem falamos, os 
Profissionais RVC, não quer dizer que depois vão fazer o que era a tarefa do formador, mas têm 
esse conhecimento.  

Depois também há a questão da contratação ser diferente, isso também influencia… 
Não quer dizer que se note isso aqui, conscientemente, mas é uma forma de diferente de 
trabalhar. O próprio SIADAP ou o próprio sistema de avaliação é diferente, portanto logo aí vai 
fazer com que os elementos de uma equipa não se sentem avaliados da mesma maneira, têm 
as suas resistências… mas acho realmente, pronto em termos de trabalho de equipa deveria 
mesmo ser aqui feita qualquer coisa, não sei bem o quê… 
 
OR: O que tem a dizer sobre o novo cronograma? 
F3: Nós tivemos só o grupo da P3 e estamos agora com o grupo do P4, temos tido algumas 
questões relativamente a uma das actividades que nós lançamos logo no início, que já falei 
sobre isso em reunião de equipa. Mas depois falando com as outras colegas cheguei à 
conclusão que nós se calhar naquele primeiro grupo, também não aplicámos aquele instrumento 
da melhor maneira possível, e isso depois condicionou o trabalho dos candidatos. Porque o que 



nós estamos a ver é que os candidatos que são bons e têm competências estão a conseguir 
fazer na mesma um trabalho autónomo, independentemente daquela actividade; outros não. 
Tivemos oportunidade agora de começar um segundo grupo e aplicar a actividade… fiz esse 
teste, apliquei-a do mesmo modo, talvez com algumas alterações mas teve um efeito diferente 
nas pessoas, portanto eu acho que depende muito do grupo que temos ali à frente. 

Acho que, por outro lado, para esta questão da articulação de equipa, como os 
formadores têm de estar, na maior parte das vezes os dois [cada sub-equipa], e algumas vezes 
com o Profissional RVC, vai permitir que haja uma maior articulação. Mas ainda estamos numa 
fase muito inicial para te poder dizer, mas eu espero que corra bem… Como temos de estar… o 
Profissional RVC apesar de não estar na descodificação do referencial, se calhar ai também 
seria útil estarem, mas lá está se formos dizer isso vão dizer que são mais sessões que têm de 
estar, porque eles depois também têm sessões individuais com os candidatos enquanto nós 
estamos depois três semanas… porque há três semanas em que os candidatos estão a ser 
atendidos individualmente pelos Profissionais RVC, em que nós formadores nos devemos 
dedicar à leitura de portfolios.  

Portanto acho que o cronograma está equilibrado, tem-me permitido ter um 
conhecimento das pessoas mais próximo, essa é uma verdade, e é uma grande diferença muito 
boa. Até aqui, naquele grupo por exemplo que nós começamos no Estoril, se fosse nos outros 
moldes, eu tinha tido uma ou duas sessões com os candidatos… fazia a descodificação do 
referencial e a Língua Estrangeira, mas não tinha o conhecimento que tenho agora… Porque 
agora já estive pelo menos quatro vezes com os candidatos, estou a ter contacto com a 
autobiografia deles numa fase mais inicial e já a dar indicações, enquanto que até aqui eu 
estava com eles na descodificação, na língua inglesa, dava as minhas indicações, mas depois 
não havia mais nada até à primeira entrega do portfolio. E agora vou dando as indicações, 
estamos com os candidatos, vemos o que eles fizeram, o que são capazes de produzir, e estou 
a ter um conhecimento muito mais próximo dos candidatos. Do novo Profissional RVC só 
começamos agora, já tivemos uma sessão em grupo com os candidatos desta sub-equipa e 
deu, com as actividades que estivemos a fazer, para conhecer muito bem já assim cada um dos 
candidatos, e acho que vai ser muito mais produtivo.  
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
F3: Isso sinto… muita mesma, até acho que me dão bastante, têm muita confiança naquilo que 
faço, uma vez que não estou tão presencialmente, e que aceitaram essa questão. A confiança 
que demonstram é muito boa.  
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
F3: Aquela que eu mais gosto é mesmo aquela com os candidatos, a parte que é mais 
gratificante e que, ao fim ao cabo, é o culminar do trabalho todo. E também gosto muito da parte 
de análise de portfolios, sempre gostei muito de ler, de analisar, de preencher as grelhas. São 
assim as maiores áreas de satisfação, porque realmente é aquela parte que é o centro deste 
trabalho todo, o reconhecimento de competências, o contacto com os candidatos, a verificação 
de competências. Muitas das vezes contribuímos para aumentar a auto-estima deles, uma 
valorização diferente das competências, é a parte que eu gosto mesmo mais por isso. 

As sessões de júri também gosto muito… é o culminar do processo, as pessoas muitas 
das vezes, reconhecem, ficam muito agradecidas… claro que muitas das vezes esquecem-se 
que deu trabalho, parece que se chega aquela sessão e querem logo, por exemplo, terminar o 
9º ano, continuar para o 12º ano, ir para a universidade… ficam de tal maneira com a auto-
estima elevada que muitas das vezes depois é preciso, se for caso disso, chamá-lo à realidade. 
É uma das partes também mais gratificantes mesmo, a parte final. 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
F3: Todas aquelas partes mais burocráticas, inserção de dados no SIGO. Por exemplo, a 
Coordenação lançou agora a questão de divulgarmos o Centro, essa é uma tarefa que eu não 
me revejo muito… se tiver de a fazer faço, mas essa questão de divulgação, ou fazer a sessão 
de acolhimento já não gosto tanto… Eu prefiro realmente contactar com os candidatos, mas já 
naquela fase que eles já desenvolveram o processo ou ainda vão desenvolver. Agora a parte 



mais burocrática toda, e esse primeiro contacto de acolhimento ou de divulgação do Centro 
acho que me ia custar mais.  
 
OR: Porquê? 
F3: Se calhar tem a ver com a maneira de ser mesmo… Ir fazer a divulgação também é um 
bocadinho no sentido de persuadir, convencer, e não são características que eu tenha assim tão 
marcadas. Com os candidatos vou fazer um trabalho em que eu estou à vontade e sei aquilo 
que tenho de dizer, digamos assim… E divulgar ou fazer a sessão de acolhimento, se calhar já 
me coloca em situações mais de ter de reagir no momento e também não tenho assim resposta 
pronta logo. Acho que é por isso.  
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
F3: Bom… a equipa como está actualmente é a primeira vez que a vejo assim tão grande. E 
uma equipa assim tão grande com tantas pessoas e personalidades diferentes acho que é mais 
difícil. Eu por razões… mesmo do tempo que aqui estou no Centro sinto que, profissionalmente 
é uma equipa que é muito aberta a novos elementos, tem sempre essa capacidade de receber 
os novos elementos, mas depois se calhar quando se começa a trabalhar mesmo seria 
necessário dar realmente mais apoio, mais indicações, haver uma verdadeira união… parece 
que se fica um bocadinho mais pela superficialidade. 

É natural que haja pessoas que pelos seus modos de trabalhar também se dêem melhor 
umas com as outras, e depois como também temos o sistema de sub-equipas, de equipas 
dentro de equipas, acaba por… se por um lado agiliza o trabalho, por outro lado… às vezes 
também gostaria de trabalhar com outros Profissionais RVC que não estou a trabalhar, em 
termos de formadores não dá mesmo para alterar as sub-equipas, por causa das nossas áreas, 
nós estamos mesmo divididos como era possível ser… mas acho que, se calhar para este 
melhor relacionamento entre a equipa, não haver essas sub-equipas teria essa vantagem, de 
poder haver um maior contacto profissional, e consequentemente pessoal.  
 
OR: E alternando, seria possível? 
F3: Sim… eu achava que sim… quando apresentei essa proposta… acaba por ser difícil, até 
certo ponto, pois os candidatos que estavam a ser seguidos por outra formadora passarem a ser 
por nós. Se bem que agora com estes novos cronogramas e quando deixar de haver aqueles 
candidatos já mais para trás que nós tínhamos, já seria mais possível isso. Portanto o grupo que 
tem o cronograma mesmo certinho fazia com X formadora e nós poderíamos ir trocando para 
novos grupos, por exemplo. Acho que não era nada mau realmente se permitir uma maior troca 
entre formadores e profissionais também. 
 
OR: E o que tem a dizer sobre as relações interpessoais? 
F3: Aparentemente parece haver uma relação muito boa entre todas as pessoas, mas eu acho 
que quando há uma opinião qualquer discordante, ou melhor, acho que se calhar nem toda a 
gente se sente à vontade para dar uma opinião que vá contra aquilo que os outros pensam… eu 
tento dar essas opiniões, mesmo que me custe muito, ou saiba que não vale a pena falar 
porque não vou conseguir alterar nada, mas não deixo sempre de ficar a pensar «agora como 
será que vão reagir», e sei que não se reage sempre muito bem a pessoas diferentes, à 
diferença, a opiniões diferentes, há muitas conversas paralelas digamos assim, acaba por haver 
aquela superficialidade de facto… não quer dizer que as pessoas não se dêem bem mas se 
tivermos de nos sentar e falar a sério se calhar não há esse ambiente de tanta abertura para as 
pessoas realmente se exprimirem, e se calhar haver ajuda entre as pessoas… ver que alguém 
naquele momento está mais fragilizado ou que precisa de uma compreensão diferente, e dar-se 
apoio em vez de criticar.  
 
 
 



OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa e quais as áreas de 
melhoria? 
F3: Os pontos fortes da equipa, eu acho que no geral acaba por ser também essa questão de 
serem muito receptivos a novos elementos… há disponibilidade e abertura para fazerem 
formação, para saberem mais sobre o processo. Acho que é uma equipa bastante autónoma, e 
permite à Coordenação ter confiança no trabalho de equipa, mesmo que acha estas questões 
mais internas, mesmo quando vem alguém como o Dr. Nuno Santos [Vice-Presidente do 
Turismo de Portugal], fica com a ideia de que a equipa tem uma boa energia, tem uma boa 
postura perante as atrocidades… portanto acho que estes são os aspectos fortes. 
 
OR: E as área de melhoria? 
F3: Acho que a nível das relações interpessoais… Talvez a equipa ter mais conhecimento do 
próprio referencial e do processo do que estar tão centrado só nos formadores… apesar do 
referencial de competências chave ser mais uma competência dos formadores. E também o 
trabalho em equipa em si, e o respeito pela opinião contrária, mas nesse sentido.  

E depois há outra coisa, que há muitos elementos mais jovens e outros mais velhos e 
isso também pode entrar um pouco em conflito, são maneiras de ver diferentes… uma pessoa 
que já está cá há mais tempo ou que é mesmo mais velha, e uma pessoa mais jovem, que está 
a iniciar e que ainda não tem aquele peso, digamos assim… sei lá… de tentar fazer as coisas… 
não é que as pessoas não sejam responsáveis, mas sei lá no contacto com os adultos serem às 
vezes mais atenciosos, mais cuidadosos… como nós estarmos assim num open-space também 
acaba por ser difícil, também há assim situações desagradáveis, em que as pessoas por 
estarem tão à vontade umas com as outras, comentam, fazem vários comentários, riem-se e 
quando se está a atender candidatos aos mesmo tempo… para já há dias houve uma situação 
muito desagradável em que um candidato pensou que se estavam [elementos da equipa 
técnico-pedagógica] a rir-se dele, e a fazer um comentário sobre ele. E depois tem de se lidar 
com isso. 

E mesmo o estar a fazer uma sessão com as pessoas no open-space e estar alguém a 
falar muito alto, ou rir-se, ou a fazer um comentário sobre outro candidato… e as pessoas 
apercebem-se e podem pensar «se falam assim dele, também de mim poderão falar». É mais 
nesses aspectos.  
 
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
F3: Trabalhar em equipa é essencialmente respeitar as características de cada um, pessoais e 
profissionais claro. Saber que, também por mais que se tenha uma opinião, que tem que se 
respeitar a outra… tentar entrar muito em harmonia, bom senso. São úteis os momentos de 
conversa sobre essas questões. O respeitar o outro, aceitar as opiniões diferentes, haver muita 
partilha de opiniões, de experiência… ganhar com os outros, já que temos esta questão de uns 
serem mais velhos outros serem mais novos, sabermos também tirar partido dessa mais 
experiência, digamos assim, de uns, e um maior ânimo ainda dos outros mais novos… porque 
temos os mesmo fim, caminhar para o mesmo objectivo.  
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
F3: Acho que há de facto questões a trabalhar a nível desse trabalho de equipa, as relações 
interpessoais, o respeito… Portanto aquilo que eu considero que é um verdadeiro trabalho de 
equipa, aqui há mas é a tal questão de haver uma maior abertura para a opinião diferente, para 
modos diferentes de trabalhar… 
 
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
F3: A Coordenação tem tentado sempre dar bastante autonomia, ela gosta muito de reuniões 
de equipa (risos). E se há às vezes situações de conflito e de maior stress é mesmo quando a 
Coordenação constata que não há essa autonomia se calhar ainda, ou que não pode, de facto, 
nalguns momentos confiar tanto. Temos assistido a situações em que a Coordenação tem 
provas que se calhar não podia ter confiado tanto ou não podia ter dado tanta liberdade, e é 
natural que para ela, em que está a gerir uma equipa tão grande, haja momentos em que não 
sabe muito bem como lidar com isso. Eu acho, e já transmiti à Coordenação, que nem sempre 
se calhar a maneira de promover o trabalho de equipa, o espírito de grupo, como ela tem feito, 
nem sempre se calhar foi aquilo que eu faria… portanto aquela questão de alguém errar, o 
confronto com o erro [confronto directo em reunião de equipa], pronto mas isso tem haver com a 



minha perspectiva de ver o erro como algo que deve ser trabalhado com a pessoa 
individualmente, se bem que depois é útil, e acabou por ser muito útil, haver essas discussões 
em equipa, mas se calhar tentar controlar um bocadinho mais ou ser um pouco mais soft 
quando se depara com estas situações… mas tem mesmo a ver com o grau de exigência dela 
própria [Coordenação], o grau de perfeição, de profissionalismo. Acho que se está a perceber, 
de facto, nesta equipa há essas questões a nível das relações interpessoais, e a Coordenação 
está a tentar fazer mesmo da melhor maneira, acho que é uma Coordenação atenta aquilo que 
se passa, e está a tentar da melhor maneira encontrar formas de ultrapassar estas questões. 
 

Nós em equipa temos apenas os momentos da reunião de equipa, e são momentos 
muito stressantes para todos, normalmente quando se acaba a reunião de equipa é tudo a ir 
descomprimir, comer qualquer coisa, tudo muito enervado, uns com dores de cabeça, etc. Acho 
que se calhar devia haver mesmo mais momentos em que estivesse a equipa, não só como se 
fez e sairmos daqui e irmos para outro contexto… mas também dentro da própria equipa se 
calhar pôr-nos a fazer técnicas de trabalho de grupo, ou equipa… promover um pouco mais um 
verdadeiro contacto entre as pessoas… porque às vezes estamos aqui todos, estamos a falar 
mas é a tal coisa, tudo muito superficial. E tentar fazê-lo com o melhor tacto possível, porque as 
pessoas são diferentes, vão ser sempre diferentes, somos muitos… mas acho que ganharíamos 
muito se estivéssemos mais vezes juntos, mais vezes as discutir coisas… mas não ser aquele 
género de reuniões de equipa em que às vezes também estamos a ver questões mais gerais e 
não tanto olhar para nós cá para dentro. 
 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
F3: Eu acho que às vezes nos perdemos um bocadinho… não é em questões que sejam 
acessórias, mas sim, às vezes são… dispersamo-nos muito, eu também me disperso muita 
vez… ou o relacionamento que há entre todos às vezes acaba por haver momentos em que 
estamos todos é a rir, e já não se está concentrado. Centrarmo-nos mais mesmo no processo, 
no trabalho de equipa, nas fragilidades que temos, mas também nas potencialidades, seria 
melhor.  

E não há necessidade de ser aquele formato de reunião de equipa todas as semanas, 
mas isso foi agora alterado pela Coordenação… mas é claro que é útil, é um momento em que a 
Coordenação tem toda a gente, em que estamos todos e que temos também, se assim o 
desejarmos, a oportunidade de conversarmos todos. Mas muitas das vezes parece que até há 
temas que ficam por desenvolver mais, porque nos estivemos a centrar mais às vezes em 
questões não tão importantes.  
 
OR: Como é que as reuniões de equipa o ajudam na condução do seu trabalho? 
F3: Não são coisas que realmente me ajudem muito depois no dia-a-dia, mesmo que eu sinta 
muita utilidade. Assimilo e aplico o que é falado e tratado, mas é isso… não me ajuda muito. 
 
OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
F3: Eu tenho muita dificuldade em lidar com situações de conflito, mas também se achar que 
estão a ser injustos falo, por muito que me custe… custa mesmo, a nível pessoal custa muito 
falar sobre certas coisas…  

Mas o que eu fiz, numa situação que me estou a recordar, é ter transmitido a minha 
ideia… portanto estava a ser posta em causa uma colega, situações que estavam a ocorrer… e 
aquilo que eu fiz foi dar a minha opinião, mesmo sabendo que ia contra se calhar quase todas 
as pessoas que ali estavam… tentei de facto dar a minha opinião, mesmo depois ter 
reconhecido que sim, que afinal até tinha sido bom discutirmos o assunto, mas não daquela 
forma. Porque a maneira como se lida com certos conflitos depois também acaba por afectar 
muito o trabalho de equipa. Isto foi uma situação em que foi realçado um erro numa das 
pessoas da equipa [em reunião de equipa], e depois durante algum tempo acabou por se sentir 
como que, quem naquilo dia, se demonstrou contra, durante uns tempos, parece que não se 
sentiu tão bem inserido, não me senti tão bem na equipa quanto isso.  

Conflitos comigo directamente talvez este ultimo na reunião de equipa (não foi conflito 
conflito), mas em que expos a minha opinião relativamente à contratação dos formadores, e a 
forma que somos visto (não pela Coordenação, nem pela Direcção), mas mesmo a nível de 
direcção de Topo [Turismo de Portugal], e disse o que pensava e a minha postura é mais ou 
menos essa sempre que me vejo numa situação dessas. Se é uma injustiça, e se de facto não 



concordo, tento dar a minha opinião, e acho que é falando com as pessoas que tento resolver 
esse conflito. 
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
F3: Sim se eu puder agarrar oportunidades de formação que surgem. Adorava agarrar a 
oportunidade da Grundtvig, de ir ao estrangeiro, mas essa é de facto bastante complicado. Mas 
até já falei com a Coordenação e queria ver se havia em Portugal, claro que depois o 
enquadramento não seria o mesmo em termos de pagamento de formação, mas está previsto 
que haja um fundo para formação em Portugal. Gostava muito de fazê-la cá, já que não tenho 
mesmo outra hipótese, desde muitas das áreas que tu aqui já abordas-te… gostava muito de 
trabalhar questões de trabalho em equipa, de resolução de conflitos, gestão do tempo…  

Mesmo este último seminário que eu fui, a questão das pessoas com deficiências e 
incapacidades, foi uma área que me suscitou muito interesse e gostava de continuar a 
pesquisar mais, a saber mais sobre estas questões, mesmo em termos do lidar com estas 
questões mais especificamente. Sei que agora há acções de formação, formadores mesmo para 
esse publica alvo, também por isso gostava de fazer língua gestual… É uma coisa que já há 
muito tempo pensava, mas agora relembrou-me outra vez essa questão. Em termos mesmo de 
profissão enquanto formadora, em termos de evolução na carreira não não… Enquanto mais 
valias para o meu desempenho enquanto formadora no processo acho que sim, que tenho 
hipótese de crescer. Agora a nível de carreira não, nesse aspecto não. No outro acho que sim, 
em termos de formação sim. 
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
F3: Individualmente algo que me ajudaria muito era realmente fazer formação em Inglês, que 
fosse sobre inglês. Embora eu seja de Línguas e Literaturas, Português e Inglês, e na língua 
inglesa que faz parte deste processo, muitas vezes noto que, como não pratico, precisava 
mesmo de fazer algum trabalho nesse sentido de evoluir. Depois continuar a fazer formação em 
termos do processo, há áreas que eu gostava de desenvolver mais, a questão da formação 
complementar, gerir a diversidade dentro dos grupos. E depois quer para o meu próprio 
trabalho, quer para a equipa a questão do trabalho de grupo, da resolução de conflitos, a gestão 
de tempo são áreas em que tenho mais dificuldades em gerir quando há assim situações mais 
imprevistas e que se tem de reagir no momento. 
E a questão da língua gestual também gostava muito. 
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
F3: Acho que sim… mas não deve ser fácil. Já lançaram esse desafio numa formação, e 
realmente é difícil, mas não aprofundamos. Mas acho que ajuda para o trabalho de equipa, 
ajuda até para autoconhecimento, acho que sim, que era interessante. 
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
F3: hum… Acho que não. A única coisa que posso dizer é que é de toda a utilidade de 
fazermos este tipo de actividade, da pertinência que decidiste fazer no teu Mestrado e portanto 
acho que também é muito bom, que agora que haja esta partilha do que te fomos dizendo. 
Porque ficaste a ser um recipiente de informação muito importante (risos). Claro que muita dela 
não poderás divulgar ou divulgarás só anonimamente, tenho inveja desse teu posto (risos). 
Ainda há dias estava a falar com a Rita, que íamos continuar a entrevista, e ela achou curioso a 
abertura que houve da tua parte para naquele dia da primeira entrevista falarmos noutras coisas 
e agora regressarmos ao trabalho, e é esta perspectiva muito interessante de como ficas com 
um conhecimento tão aprofundado, que mais ninguém vai ter, desta equipa, das pessoas. E ao 



mesmo tempo a mais-valia que isso pode trazer para os elementos da equipa, assim que todos 
aproveitem o que tu vais propor, como eu. 
 
OR: Obrigada pela tua colaboração, gostei muito. 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA F4 
 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
F4: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
F4: Certificar pessoas… da ANQ é certificar pessoas, do Turismo de Portugal é certificar 
pessoas do ramo hoteleiro.  
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
F4: Pois eu acho que passa por certificar as pessoas, valorizando-as… tentamos. 
  
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades?  
F4: Acho que sempre se pode fazer isso [valorizar os candidatos], não com tanta qualidade… o 
que tem vindo a acontecer, não é possível fazer um trabalho com tanto rigor da parte dos 
formadores e dos profissionais, se houver tanta pressão para atingirmos metas e números, 
perde qualidade como tudo. A pressa é inimiga… 
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
F4: Para além de certificar, ajudar a construir projectos futuros para as pessoas, incentivar a 
aprendizagem, incentivar a criar novos projectos de vida. 
 
 
B. Percurso académico e profissional 

  
OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
F4: O meu percurso académico? Então eu tirei a Licenciatura de Sociologia na Nova, saí com 
24 anos, terminei… e depois fiz uma pós-graduação no ISPA em Reabilitação e Inserção Social 
em 2002. Depois fiz uma tentativa na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, 
frequentei mas não conclui, fiz apenas alguns modos, que era a pós-graduação de Avaliação 
Psicológica no Contexto Escolar, não era nada de jeito (risos). E agora, em termos futuros o que 
é que eu quero fazer? Eu gostava muito de tirar o Mestrado… já fiz várias tentativas na área de 
Psicologia mas acho que não tem… eu cada vez mais me apercebo que isso não tem muita 
saída profissional e eu vou mais investir na minha área que é a área da Sociologia da 
Educação, mais nessa área. 
 
 
 
 
 



OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? Quer a 
escolha da licenciatura quer a escolha da variante? 
F4: Para já Sociologia tinha a ver com os meus interesses. Quando andava no secundário tinha 
interesse ou para a área da Sociologia ou para a área da Psicologia, mas depois tive boas notas 
a Sociologia e achei que era interessante. Depois a pós-graduação foi pelo facto de eu estar a 
trabalhar numa ONG, portanto foi procurar um complemento para aquilo que eu fazia 
profissionalmente. Mesmo a aproximação aquela pós-graduação em Avaliação Psicológica no 
Contexto Escolar também, porque eu trabalhava aqui na Escola como professora, era Directora 
de Turma de várias turmas, portanto senti a necessidade de conhecer mais, e melhor as 
pessoas com que trabalhava. 
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
F4: Quando terminei o curso eu fui dar aulas para o Alentejo, fui colocada pelo Ministério da 
Educação. Aí estive a dar aulas e foi aí o meu primeiro contacto com a Educação de Adultos… 
Fui dar aulas exactamente, mal eu sabia que iria perseguir até hoje, no ensino recorrente lá 
numa aldeiazinha perdida no Alentejo… Tive no Alentejo cerca de quatro anos, era colocada 
nas escolas sempre, como não sou profissionalizada, sempre por contratação, por substituição 
de professores e tudo mais. Dava aulas no Ensino Recorrente, dei também em 
estabelecimentos prisionais… a minha área, o meu grupo de recrutamento, nessa altura, vem 
de Português e Estudos Sociais, era assim que se designava.  

Depois no Alentejo surgiu a minha primeira experiência nas ONG, Associações de 
Desenvolvimento Local… Durante o dia trabalhava nessas ONG e à noite ia para o Ensino 
Recorrente como professora. Essas ONG’s o que fazia era a concepção de projectos de 
formação, de projectos sociais para a inserção das mulheres, predominantemente são mulheres 
não é?, desempregadas, com problemas… os jovens com insucesso escolar. E trabalhei na 
ESDIME, que é uma Associação de Desenvolvimento Local que ainda existe, e na Associação 
de Desenvolvimento de Mértola… nessas duas, projectos muito similares… e o que eu fazia era 
andar no terreno também (para além das candidaturas), ser um Agente de Desenvolvimento 
Local, portanto, ajudava tudo o que era promotores individuais, pessoas do campo que queriam 
abrir uma empresa de agricultura por exemplo «como é que eu faço para concorrer aos fundos 
comunitários?», então aparecia lá eu e fazia as candidaturas… isto para incentivar a 
empregabilidade e, por outro lado, na própria ESDIME era uma questão de sobrevivência da 
própria instituição e do meu posto de trabalho, porque é assim que funciona mesmo, pois não é 
auto-financiada e então sempre por projectos conseguíamos manter o nosso posto de trabalho e 
sempre com a vertente de desenvolvimento e de intervenção.  

Foi na ESDIME também que eu tive o meu primeiro contacto com um CRVCC, em 
2002… na altura a ANEFA procurou criar estes Centros junto de entidades efectivamente que 
tivessem no terreno, então a ESDIME foi uma entidade com um projecto piloto para abrir um 
CRVCC, e foi aí que eu tive um primeiro contacto. Andei pelas aldeias a inscrever as pessoas, a 
divulgar todo este modelo de Educação de Adultos, a sensibilizar as pessoas para aderirem, na 
altura só o nível básico. 
 
OR: E como foi esse primeiro contacto com os CRVCC? Uma vez que 
experienciou a lógica dos CRVCC e, actualmente, dos CNO, qual a sua opinião 
sobre a passagem de um para o outro. 
F4: Sim, gostei muito. Era completamente diferente do que é hoje em dia, na altura era melhor, 
muito melhor, pois era a essência de todo o modelo… Era com a Dr.ª Márcia Trigo, o Dr. Alberto 
Leitão. 
Depois desses quatro anos no Alentejo vim um ano para Lisboa, e fui trabalhar para o Chapitô. 

No Chapitô também fazia projectos, e foi interessante porque eu aprendi novos 
projectos, porque lá no Alentejo a área de intervenção é sobretudo a Formação e a área social, 
e no Chapitô foi a área cultural, também tive a vertente social houve um projecto que foi 
aprovado que era giro, que era a Mala Mágica, que era a inserção de jovens a cumprir pena nos 
centros de reabilitação. Foi uma experiência muito positiva. 

Até que surgiu o convite do Dr. Acácio, da Escola de Hotelaria do Estoril, que tinha 
acabado de abrir um Centro, um CRVCC, 2002/2003, e fiquei três anos como Profissional 
RVC… aí tínhamos o acompanhamento de toda a equipa muito boa, pedagógica, um 
acompanhamento muito próximo, com orientações pedagógicas muito interessante… Muita 
formação, muita muita muita formação para os técnicos, imensa formação muito boa. Um dia eu 



trago-te e mostro-te a quantidade de certificados que eu tenho de participação durante os três 
anos que eu tive…  

A massificação dos CRVCC, agora Centros de Novas Oportunidades, fez com que se 
perdesse qualidade a todos os níveis. Eu sinto uma grande frustração… porquê? Para já há 
algum descrédito neste modelo, perdeu… os técnicos não recebem formação, e aquilo que eu já 
conheço e dos vários sítios que eu já passei as pessoas não têm perfil, para já, para trabalhar 
com adultos, não têm… respeitam muito pouco o adulto, respeitam muito pouco o próprio 
modelo, não se aplica o modelo, o modelo é valorizar as experiências adquiridas em contexto 
formal, não formal e informal, e os candidatos são rotuladas, são estereotipadas, mas isto é 
comum acontecer em vários sítios que eu já passei. 

E no início dos CRVCC não era assim, não senti que fosse assim, porquê? Porque nós 
tivemos uma formação, e era centrado no Adulto, nas suas experiências, na sua valorização. Eu 
sinto ainda que isso tornou um pouco mais difícil e o modelo um pouco mais descredibilizado 
quando se passou a fazer o nível secundário. Com o nível secundário eu acho que em termos 
da população não existe público efectivamente, sobretudo nesta altura… (existia na altura em 
2007), nesta altura é muito difícil encontrar aquele público que efectivamente corresponde 
fielmente ao modelo, em que há um reconhecimento efectivo das competências tendo em conta 
as suas experiência. O modelo é muito muito bom, é muito interessante, o referencial de 
competências chave também, o nível secundário. E para mim foi um desafio, porque eu durante 
esses três anos fui Profissional RVC e passei para formadora. 

E entretanto, tive que interromper, foi quando nasceu a minha filha, em 2005. E depois 
fui outra vez para o Alentejo, para as Agências de Desenvolvimento Local e depois no ano a 
seguir logo, porque não correu bem, volto outra vez para a Escola de Hotelaria e Turismo de 
Lisboa, mas não para o CNO mas sim para a Formação Inicial, a dar a área de Integração 
Social e Cultural.  

Depois ainda tive uma experiência em part-time no CNO do IEFP, ali perto de casa, na 
Torre, pela primeira vez como formadora de CP. Até que a Coordenadora do presente Centro 
me telefonou «olha estou a precisar de formadores, conheces alguém?», e eu disse que sim 
que eu estava interessada (risos). Para mim foi um desafio ser formadora no Processo RVC, em 
termos de progressão pessoal, para mim foi efectivamente isso, foi uma progressão… porque o 
trabalho de Profissional RVC com o nível secundário é muito limitativo, porque é muito rotineiro, 
é muito burocrático e como formadora exige mais de mim, e eu precisava desse tipo de 
desafios, para me auto-motivar também. 
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
F4: Ai o meu plano de carreira… Olha tenho pensado nisso assim mais recentemente. Porque 
eu estou a tratar da minha certificação, já recebi em casa, como formadora de professores, 
aquela da Universidade do Minho. Porquê? Porque eu ultimamente tenho dado formação para 
mediadores de cursos EFA, e para os Centros de Novas Oportunidades. Já dei pela agência 
uma vez, e também nos cursos EFA. Quando estava nesse CNO em part-time comecei a ser 
mediadora de cursos EFA.  

Em termos do meu plano de carreira? Eu gostava de apostar nisso [Formação de 
Professores], é uma aposta. Os CNO não fazem parte dos meus planos, não sei de que forma é 
que consiga crescer profissionalmente num Centro de Novas Oportunidades nesta altura. E tirar 
um Mestrado em Sociologia da Educação. 
 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Formador (processo RVCC)? 
F4: Formador neste processo para já eu acho que há competências que eu acho que são mais 
cognitivas não é? Eu tenho de dominar o Referencial, muito importante. Depois acho que tenho 
de ter competências mais relacionais, de saber ouvir o adulto, de criar alguma empatia, de 
respeito pelas suas experiências… e porquê este modelo? Porque efectivamente é isto, é assim 
a leitura que eu faço, é nós tentarmos fazer a desocultação das suas competências a partir dos 
instrumentos que nós dominamos, são os novos detentores dos instrumentos, portanto tentar 
facilitar o processo, essa desocultação de competências, valorizando sempre valorizando as 
experiências que as pessoas adquiriram. 
 



 
OR: Como aprendeu a ser Formadora no processo RVC? 
F4: Foi pela experiência… E a formação que tive inicialmente, promovida pela ANEFA, DGFV, 
ANQ, todas as formações que eu fui foi sempre como Profissional RVC, a formação da ANQ já 
foi para conhecer o Referencial mas isso também como Profissional eu tenho de dominar o 
referencial… Em 2007 foi a última formação que eu fui, foi quando começou a formação para o 
nível secundário. Como é que desenvolvo competências de formador? Formação de 
Formadores para aqui especificamente não é muito relevante, acho mesmo que é como o 
modelo, o próprio modelo que nós aplicamos aos adultos, aplicamos connosco próprios, decorre 
essencialmente do contexto, da experiência.  
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
F4: As actividades de um formador, a mais obvia por assim dizer, é a leitura dos Portfolios, 
onde faço a leitura das autobiografias, confronto com o referencial. E depois tenho de fazer 
todas as grelhas de análise, grelhas de crédito, depois tenho que ter o contacto com os 
candidatos para dar orientações de melhorias, se for necessário, para desocultar melhor as 
competências… umas de reconhecimento outras de formação complementar, estes são os 
momentos em que estou com os candidatos, outras de orientações mais pessoais, para 
melhorarem o portfolio ou orientar, no fundo é isso. Depois ainda como Formadora, preparar 
alguns materiais como seja a descodificação do referencial, que é sempre muito importante, é 
sempre das primeiras sessões e é importante que os candidatos tenham conhecimento dele 
[referencial] e preparar algumas actividades nas sessões de reconhecimento.  
Depois tenho sempre a parte burocrática, documentos para actas, as orientações para os 
candidatos também na construção do Power Point, a ligação com o referencial, o SIGO… e 
ainda as sessões de júri que são muito boas.  
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
F4: Não não sinto de todo dificuldade, porquê? Acho mesmo que em relação a isso, em termos 
de ferramentas e de instrumentos de trabalho hoje está mais facilitado, porque no principio dos 
princípios [CRVCC] nós tínhamos cerca de três bases de dados onde eu tinha de replicar a 
informação, por exemplo… era uma interna, era o SIGO, era mais não sei o quê… todos os 
meses tínhamos que enviar um documento para a Agência, tínhamos a ideia das carteiras, era 
um trabalho muito mais pesado em termos de organização, em termos burocráticos. Acho que 
hoje em dia é fácil de gerir e organizar as minhas tarefas.  
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
F4: Nós estamos organizados por sub-equipas: eu, a F3 e a P3. Eu e a F3 conhecemo-nos há 
muitos anos, desde 2003, quando iniciamos o primeiro CRVCC da Escola, lá no Estoril. 
Articulamos muito bem o trabalho uma com a outra, estamos em sintonia na apresentação, 
temos a mesma leitura do referencial de competências chave, e sobretudo acho que nos 
entendemos muito bem porque temos a mesma leitura do adulto. Não partimos, na nossa 
relação com o adulto, numa atitude de… cá está emissão de juízos de valor, etc. Não, partimos 
com uma atitude de respeito, de valorização, de ajudar. E portanto corre muito bem. Depois com 
o Profissional RVC também, portanto as duas como formadora articulamo-nos, fazemos 
sessões juntas, corre muito bem, não só porque nos conhecemos como também temos essas 
maneiras de trabalhar comuns, e depois fazemos pequeninas reuniões com o Profissional e 
tudo fica afinado. E esta articulação flui com grande facilidade. 
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
F4: Houve em tempos que eu achava que era alguma entropia na comunicação e na 
burocracia… Por exemplo, tinha que guardar a grelha, e isto faz-me alguma confusão porque 
não tenho este registo… e tinha de guardar a mesma grelha em não sei quantos sítios 
diferentes do servidor. Mas agora já não, também se calhar era uma questão de adaptação.  
Uma limitação talvez é mesmo só a questão da relação com o adulto, o que eu noto é 
efectivamente, como há pouco dizia, o emitir de prejuízos, ainda mal se conhece o candidato e 
há um conjunto de prejuízos [por parte da ETP] … E essas pessoas que sofrem destes juízos de 
valor, acho que não terão a mesma oportunidade que outras… que porque falam muito bem, 



porque se vestem muito bem, porque impressionam muito bem no primeiro contacto… terão em 
oportunidades futuras. Ou seja, o parecer às vezes, que às vezes me incomoda um pouco, não 
é que prejudique o meu trabalho, mas incomoda-me, é efectivamente a emissão destes 
prejuízos que não dão oportunidades às pessoas.  
 
OR: Como acha que isso poderia ser ultrapassado? 
F4: Poder-se-ia ultrapassar com formação, cá está. Formação na valorização do adulto, nas 
suas competências, centrado no adulto. É esta a essência do Modelo. Eu acredito no Modelo, 
eu acredito, só que com esta generalização, massificação e esta atitude perante o adulto, acho 
que não é valorativa. Os adultos realmente saem satisfeitos e o reconhecimento que é suposto 
terem, não têm… nem o reconhecimento escolar, nem o reconhecimento social, porque há aqui 
uma componente também nesse sentido. E desta forma podia-se trabalhar, também cá está, 
mesmo o próprio modelo podia ter outro… as pessoas fazem imensos juízos de valor. Se calhar 
também tem a ver com a minha própria formação, da Sociologia, do desmontar as coisas, do 
desconstruir, da cidadania.  
 
OR: O que pensa da articulação entre o trabalho do Formador e o trabalho do Profissional 
RVC?  
Segundo a analise de conteúdo que realizei às reflexões criticas que cada elemento da 
equipa realizou no inicio do ano 2010, constato que existe a crença, segundo um ou outro 
formador, de que os candidatos não vão a júri mais cedo por culpa do formador em que 
eles próprios não concordam, afirmando que existe uma falta de acompanhamento do 
profissional RVC, havendo um desconhecimento do referencial. O que tem a dizer sobre 
esta afirmação? 
F4: Temos que ter em consideração que todo o trabalho aqui tem um encadeamento. O meu 
trabalho tem impacto no trabalho do colega x, e assim sucessivamente… portanto é 
efectivamente um encadeamento, só que não é um sistema cibernético em que se auto-regula, 
tem de haver sempre alguém que puxa a corda… E efectivamente noto que os formadores são 
muito mais responsabilizados pelo não cumprimento dos objectivos do que os profissionais.  
E o que acontece é que nós formadores apanhamos PRA’s que nem era suposto terem feito a 
primeira entrega… O Profissional trabalha com o Adulto, a história de vida, a autobiografia, e há 
PRA’s que nos vêm parar às mãos que não têm nada disso… é só porque cumpri o meu prazo? 
Porque cumpri e tenho um PRA entregue?  
 
OR: Como considera que isso poderia ser ultrapassado? 
F4: Com um maior conhecimento do referencial por parte do profissional RVC… e um maior 
cruzamento entre as tarefas, efectivamente seria assim que funcionaria. Por exemplo, eu e a 
minha colega formadora da minha sub-equipa temos apenas mais seis PRA’s para ler, não há 
mais PRA’s do nível secundário, não há PRA’s entregues… e então o que é que o Profissional 
sente? «bom, eu tenho de cumprir a minha parte que é os adultos entregarem-me portfolios», e 
perante isto, porque ele é avaliado também em função disto, pode acontecer que é melhor estar 
um PRA entregue do que não estar. Ou seja, o que acontece é que os formadores, 
efectivamente, são muito mais responsabilizados pelos resultados do que os profissionais… 
existe uma maior pressão sobre o trabalho do formador do que do profissional, há um maior 
controle do trabalho do formador do que do profissional…  
 
OR: O que acha da ideia de um dia o Formador e o Profissional RVC trocarem de 
papel? 
F4: Sim, acho que seria interessante. No meu caso eu sei o que é o trabalho do Profissional… 
Mas Maria, para veres mesmo nas sessões em que o formador e o profissional estão juntos, 
agora com o novo cronograma, é o formador que lidera, porque sinto pelas experiências que eu 
tive, quer de sessões de júri, quer de preparações de júris (se calhar com o P1 não tanto, 
porque ele é mais envolvido nas suas tarefas, mais focalizado), é o formador que faz tudo, que 
orienta… Mas acho que era muito bom o que tu estás a dizer, porque assim permitia que 
houvesse mesmo essa troca, e pudéssemos mesmo vivenciar o papel do outro.  
 

Mas agora estou a pensar… eu acho que também tem a ver com a área de formação 
das pessoas, a explicação maior tem a ver com a área de formação das pessoas… Uma 
psicóloga não tem, nem domínio dos conteúdos, nem da matéria, nem uma elasticidade 
mental… porque intuitivamente o que ela vai estar a ler no outro é aquilo que aprendeu, portanto 



é a avaliação psicológica, intuitivamente, porque é assim que foi formada… Se calhar não tem 
uma organização para explorar os conteúdos ou para orientar desta forma pensando já nos 
resultados, não sei… Isto por um lado acho eu é uma explicação. Por exemplo quando eu era 
Profissional, a minha colega era da área de psicologia, e eu de sociologia, nós tivemos 
necessariamente de saber muito bem o referencial, mas cá está a diferença foi mesmo a 
formação. Fizemos um processo de certificação como Profissionais RVC, eu sou certificada 
como Profissional RVC… e também fiz no IOP uma certificação de Encaminhamento e 
Diagnóstico. Portanto para tu perceberes que eu conheço muito bem o que eles fazem e muitas 
vezes eu penso «eu faria diferente», (risos). 
 

Eu às vezes fico muito frustrada Maria, em fazer parte desta massificação, e sinto-me 
muito incomodada com isso, eu não reconheço credibilidade no meu próprio trabalho, e isso sim 
interfere com o meu trabalho, com a minha ética profissional e fico muito frustrada com isso, 
porque não é à toa que no senso comum as pessoas dizem que isto não tem crédito nenhum, 
sobretudo este mais recente, não digo no tempo, e é injusto para outros, é injusto para aqueles 
que merecidamente conseguiram… E conheço muitos, ainda bem. 
 
OR: O que lhe faz então acreditar no processo? 
F4: Por exemplo no momento de júri eu sinto que vale a pena, e penso que estar aqui até vale e 
ver as pessoas felizes, no momento de júri sim, é uma valorização deles e também me sinto 
muito valorizada por isso. 
 
OR: O que tem a dizer sobre o novo cronograma? 
F4: Nós começamos a semana passada, eu e a formadora da sub-equipa, num novo grupo e 
está a ser um pouco… foi experimental, precisava de ser um pouco afinado.  
 
OR: Porquê? 
F4: Entre aquilo que nós tínhamos planificado e aquilo que efectivamente aconteceu… há uma 
margem, não aconteceu exactamente como tínhamos planificado. Nós pensávamos que correria 
melhor em termos de trabalho com o candidato, a nossa expectativa era «eles fazem isto, isto e 
isto, e na próxima sessão já têm que trazer isto, isto e isto» e isso não aconteceu. E por outro 
lado foi a descodificação do referencial, não houve tempo de pegar nas outras actividades 
anteriores… demorou muito tempo. Enfim temos de agilizar um pouco mais as coisas. 
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
F4: Sim sim… agora existe. Quando eu entrei não senti muito isso, mas agora sinto que existe 
bastante. Também se calhar demonstrei que se pode confiar em mim e também há isso, as 
duas partes. Para me darem liberdade e autonomia é preciso que eu demonstre também que 
podem confiar.  
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
F4: A que eu mais gosto é a Sessão de Júri, de todas. É a mais gratificante, o melhor momento 
para mim. 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
F4: Os apontamentos para as actas e ler alguns portfolios, e as grelhas, aquelas grelhas todas 
que tenho de fazer. E depende dos portfolios, há portfolios intragáveis, que não são muito 
autênticos, não são verdadeiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
F4: A equipa tem pouco reconhecimento do referencial, estou-me a referir aos profissionais. Dá-
me ideia. E depois existe muito claramente algo que foi criado, que é muito estanque: até aqui é 
a esfera dos profissionais, até aqui no processo intervenho aqui, depois a partir daqui intervêm 
os formadores e nada é comigo, portanto é a responsabilidade deles.  

Já da parte dos formadores já não sinto isso, e sinto que há uma maior pressão até dos 
formadores a apresentarem resultados, do que dos profissionais, isto em termos de resultados. 
Apesar de já estar escrito, no manual dos procedimentos, no cronograma, etc., não é assim que 
funciona… é a leitura que eu faço. Se for necessário, como já aconteceu, fazer Power Points 
com os adultos eu faço e é a esfera do profissional supostamente… mas ao contrário isso não 
acontece. Uma ou outra coisa, tipo marcações isso sim, o profissional até faz, mas como não 
dominam tão bem o referencial, isso dificulta. E o que eu me referia é haver mesmo uma 
fronteira, um limite, que eu acho que muitas vezes não é necessário, deveria haver sim, um 
complemento. 
 
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa e quais as áreas de 
melhoria? 
F4: A equipa tem um bom pensamento crítico, uma boa capacidade reflexiva, de questionar, de 
ideias, de propostas, também de autonomia e versatilidade, capacidade de se adaptar a 
diferentes contextos.  
 
OR: E as área de melhoria? 
F4: A comunicação, que está sempre presente em todos os grupos… trabalhar a comunicação 
(risos). Talvez um domínio mais técnico do próprio processo em si, do próprio modelo, da sua 
essência, sem estar pressionados com as metas e os resultados, voltar à sua essência mesmo, 
não aquilo que este modelo nos diz. É muito importante, o que eu acho que se deveria trabalhar 
é mesmo esta crença, uma cultura… «a Educação de Adultos o que é?», é a essência mesmo, 
isso tem de ser trabalhado, porque acho que muitas vezes os adultos são tratados como se 
fossem mente captos, ou só mais um como números, ou uns burros… sei lá já ouvi tanta 
coisa… ou um rótulo clínico.  
 
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
F4: Noutro dia fiz uma pesquisa sobre isso, por acaso. Por causa de uma coisa que a 
Coordenadora enviou para o e-mail. E trabalhar em equipa é que o todo se sobreponha ao 
individual. Mas para mim trabalhar em equipa era como nós no início [CRVCC], já pareço 
aquelas nostálgicas mas era (risos), éramos só quatro, duas profissionais e dois formadores 
mas tudo era feito, tinha que se fazer faz-se… não há cá horários. Maria só para te dar um 
exemplo eu tive a fazer a candidatura do CNO para 2004, no próprio dia em que o Afonso 
nasceu, o Afonso nasceu às quatro da manhã, eu grávida, inchadíssima, tive nessa noite, até às 
não sei quantas, com a uma Colega, a fazer a candidatura, o plano estratégico para o ano 
seguinte. Era para fazer era para fazer, é assim o espírito, eu acho que isto é que é uma equipa, 
e não era só no contexto só do Centro, fomos para a casa dela, fomos para a minha. E só nos 
pagavam meio tempo, era assim que funcionava, era porque acreditávamos no projecto.   
 
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
F4: Eu acho que aqui se promove os talentos de cada um e acho que, mais recentemente, a 
Coordenadora está mais atenta a isso, e acho do que depender internamente acho que sim, 
existem muitos constrangimentos externos, também conheci este organismo [Turismo de 
Portugal] e era mais flexível, agora é mais rígido e é mais difícil. Eu acho que trabalhar em 
equipa é também a oportunidade de cada um desenvolver os seus talentos, focalizando nas 
metas e nos objectivos, pois se são os objectivos do CNO são os nossos objectivos. 
 
 
 



OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
F4: Eu acho que é promovido por cada um de nós… Os espaços informais, aqueles momentos 
informais são importantes, só que o que eu acho que as pessoas confundem um pouco. Não 
quer dizer que não hajam, mas muitas vezes são levados ao extremo, à confusão. Se eu ler um 
portfolio aqui no Centro é impossível, não rende, é muito barulho, muita brincadeira. E eu acho 
que até isso é mal interpretado, eu acho que esses momentos informais são bons promovem o 
tal espírito de equipa, mas eu acho que são muitas vezes em exagero, é como se não houvesse 
auto-consciência de um limite e isso pode prejudicar. Vamos ver, momentos que podem 
promover o trabalho e o espírito de equipa? Quando fomos visitar o Palácio em Sintra; As 
reuniões de equipa não promovem! 
 
OR: Pois, isso vem na sequência da próxima pergunta: O que tem a dizer sobre 
as Reuniões de Equipa semanais? 
F4: São muito cansativas, são stressantes, a partilha que eu faço sempre quando saímos com 
as pessoas com quem eu trabalho mais directamente é que é muito cansativo… é stressante e 
é desgastante, e muitas vezes não é assim tão eficaz. Deveriam ser mais espaçadas no tempo. 
 
 
OR: Como é que as reuniões de equipa o ajudam na condução do seu trabalho? 
F4: Não, contribui muito pouco… Porque é muito repetitivo, semana a semana, porque eu sei 
quais são os objectivos para o mês, em termos de certificações. Todas as outras informações às 
vezes são repetições de coisas que nós trocamos por e-mail, outras meramente para formalizar 
para se decidir. Muitas das vezes acho que há coisas que não é necessário serem decididas em 
reunião. 
 
OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
F4: O único conflito que eu tive claro e explicito, não sei se foi conflito… acho que não foi 
conflito… Mas foi um momento em reunião de equipa em que a Coordenadora referiu algumas 
coisas em relação a uma colega de equipa, eu interferi, até estava emocionada, a chorar e 
tudo… mas não foi um conflito, foi desagradável, e eu tive de dizer e interferir. O outro foi logo 
no início, também com a Coordenação, em que não havia autonomia cá está, e havia controlo. 

A Coordenadora mandava para todos os formadores mensagens às duas horas a dizer 
«a reunião é as duas e quinze». Durante as férias, eu estava de férias, estive uma semana em 
mil fontes, e mandava mensagens a dizer «recomeçar no dia tal com os portfolios todos lidos». 
Houve outras situações, desde reunir todos os formadores e dizer «temos estes portfolios, 
vocês não leram porquê?», e pedir para nós fazermos um cronograma presencial quando não 
foi isso que ficou acordado, nem presencial nem o número de horas.  
 
OR: Como lidou com essas situações? 
F4: Lidei muito mal, muito mal… falei directamente com a Coordenação, fiquei muito chateada 
muito triste no início, e pensei e disse mesmo isto à Coordenadora: «isto não é para mim, isto 
não é comigo, não foi isto que ficou acordado», quer depois quando ela reunião aqui os 
formadores, e estavam os profissionais também, ou seja, ela estava apoiada pelos 
profissionais… quer depois individualmente «não foi nada disto que nós acordamos», e ela 
depois disse-me «desculpa ter-te posto no mesmo saco porque efectivamente tu conheces o 
centro e estou-te a meter no mesmo saco», mas na verdade senti-me no mesmo saco, até 
porque eu estava a cumprir e fiquei exacerbada com isso… cá está mais uma vez a 
generalização. E resolvo de forma directa e assertiva. Não gosto de meias palavras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
F4: Não, já não tenho mais forma de progredir profissionalmente aqui… Em termos de 
aprendizagens, de auto-formação, de cognitivos, de estímulos, de motivação isso sim. 
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
F4: Educação de adultos; a comunicação com os adultos; o próprio modelo em si; o referencial 
de competências chave; conhecer outras realidades é muito importante, de como é que os 
outros fazem, porque eu às vezes acho que esta equipa é muito complicada… não simplifica, 
intelectualiza muito as coisas… 
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
F4: Eu e a minha colega no início dos inícios [CRVCC] fizemos isso nas primeiras Formações, 
com a Maria Paiva Couceiro. E gostei… mas acho que não, eu ia-me sentir um pouco… é que 
às vezes a sensação que eu tenho é que é mau eu ter tanta experiência, dá ideia que eu me 
estou a gabar de alguma coisa. 
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
F4: Não não… Já disse tudo. Obrigada Maria, foi muito interessante esta entrevista. 
 
OR: Obrigada pela tua colaboração 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA F5 
 
 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
F5: Sim, claro. 
 
 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
F5: É a nível estatístico do País, aumentar o nível de escolaridade da população, certificar o 
maior número de pessoas possível. Acho que em relação à ANQ há uma preocupação com o 
combate à iliteracia, relativamente ao Turismo de Portugal, não creio que essa preocupação 
esteja presente e é sobretudo mesmo ao nível dos números poder cumprir as metas que são 
estipuladas na certificação de adultos só. 
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
F5: É a certificação de adultos, combate à iliteracia, criar novos gostos pela leitura e pela escrita 
nas pessoas, consciencializá-las da importância da formação ao longo da vida, ser o pontapé de 
saída para esse percurso formativo, contribuir para a subida da auto-estima das pessoas, para o 
nível de satisfação pessoal. Centramo-nos sobretudo na qualidade do que na quantidade.  
 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades?  
F5: Não é grande, é pouco, é pequeno, porque temos aqueles objectivos a cumprir que têm de 
ser mesmo atingindo, correndo o risco de perder financiamento e a própria existência do CNO e 
do seu funcionamento. 
 
OR: Mas sente que isso entre em conflito com o seu trabalho? 
F5: Limita sim. Mas ainda acredito no processo (risos), ainda acho que é uma coisa positiva, 
acho sim. Apesar de nem sempre podermos moldar tanto os candidatos como gostaríamos 
porque há que fazer a gestão do tempo e nem sempre podemos dar tanto quanto eles 
mereceriam, mas acho que é sempre um ganho para as pessoas.  
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
F5: As funções de um Centro de Novas Oportunidades é contribuir para um aumento da 
escolaridade da população, contribuir para a aquisição de formação e para a importância que 
ela tem ao longo da vida de cada um, contribuir para a evolução social e profissional das 
pessoas, para a sua melhoria de vida, e isso é muito satisfatório, saber que com estas novas 
certificações há evolução depois na vida das pessoas, que passam a ser mais felizes e a ter 
melhores condições de vida, e isso é bom saber, que podemos contribuir para a felicidade das 
pessoas, sobretudo nos dias de Júri é sempre muito satisfatório. Eu até costumo dizer: “hoje 
vamos fazer 15 pessoas felizes, lá vamos nós fazer 15 pessoas felizes”, e isso é muito bom.  
 
 



B. Percurso académico e profissional 
  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
F5: A minha primeira formação foi na área do Turismo, na altura no ISLA, só havia no ISLA e no 
IMP, fiz no ISLA. Depois trabalhei nessa área. Mais tarde tirei Línguas e Literaturas Modernas. 
Ah, mas antes de tirar Letras fiz uma pós-graduação em animação turística, mas depois acabei 
mesmo por tirar Línguas e Literaturas Modernas, com a pós-graduação, do estágio, da 
especialização do ramo de formação educacional. E foi este o meu percurso académico.  
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico?  
F5: Porque o gosto da literatura falou mais alto e por ensinar também. E o Turismo não me 
satisfez o suficiente para me manter lá. Na altura não sabia bem o que é que queria, e na 
realidade na altura era ainda uma coisa mais ou menos inovadora e foi um pouco por pressão 
dos meus pais, que são professores, e se eu fosse para letras ia enveredar pelo mesmo 
caminho e como na altura ser professor já não era uma profissão de prestigio acabaram, na 
altura, por me dissuadir da ideia e acabei por ir para turismo inicialmente. Mas depois a 
Literatura e o Ensino falaram mais alto.  
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
F5: Passou pelo Turismo, trabalhei em operadores turísticos, em agências de viagens, também 
na animação, pelo curso que fiz na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, na escola superior. 
Trabalhei na área do turismo ainda uns anitos e depois quando fiz o CAP de formadora comecei 
logo a colaborar aqui na Escola, primeira como formadora na área da formação contínua dos 
activos, depois também tive na aprendizagem na formação inicial com os miúdos. 

Paralelamente sempre fui dando formação noutras entidades formadoras, 
nomeadamente no IEFP, na Partner Hotel, nas Escolas Profissionais, etc. E depois desde 2007 
que estou no CNO. Procurei focalizar a minha área de trabalho cada vez mais para os adultos. 
Gosto mais de trabalhar com os adultos, mas também gosto do convívio com os jovens. 
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
F5: (risos), infelizmente não é muito positiva, porque… porque aqui no CNO o nosso vínculo é 
muito precário, não há, digamos, sinais de que ele se altere no sentido de passar a ser uma 
colaboração mais segura, contratual e não tão precária a recibos verdes como é. De maneira 
que as minhas perspectivas é continuar a dar formação sempre a recibo verde, seja aqui seja 
noutro lugar, em todo o lado tem sido assim.  

Mas as minhas perspectivas é continuar a dar formação porque é aquilo que eu gosto e 
é aquilo que eu sei fazer, mas sempre com esse grau de insatisfação devido a essa 
contingência.  
 
 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Formador (no processo RVCC)? 
F5: As competências que um formador de RVC devem ser: Gosto pelo o exercício dessa 
função, um bom relacionamento interpessoal, a sensibilidade para perceber os adultos e os 
vários níveis de aprendizagem e experiências de vida dos adultos, capacidade de adaptação na 
adopção de estratégias diferenciadas, competência científica para esclarecer as dúvidas e 
ensinar bem, mais? Uma boa gestão do tempo, uma vez que é ele que gere o seu horário, bom 
comunicador.  
 
OR: Como aprendeu a ser Formador RVC? 
F5: Com a prática… Quer dizer as técnicas já as tinhas, e depois perceber o processo, a 
realidade do processo e os ajustes que devem ser feitos de acordo com as características do 
processo RVCC foi através da prática, com a experiência. Não tive formação antes de entrar 
para aqui, depois ao longo é que fui assistindo ao longo de algumas acções de formação.  
 
 



 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
F5: Então, as minhas principais tarefas são, fazer o reconhecimento de competências dos 
adultos, através das sessões presenciais, da escrita presencial, de conversas formais e 
informais com os candidatos; na análise do portfólio; aprofundar a desocultação de 
competências quando não estão suficientemente evidenciadas no portfólio; estar com os 
adultos, fazer esse trabalho com eles dessa escrita presencial, desse desenvolvimento de 
espelho de competências.  

Paralelamente ajudá-los a fazê-lo por escrito quando sozinhos têm dificuldades, e 
passando pela formação nessa área em tudo o que possa surgir, desde a ortografia, 
vocabulário, sintaxe, morfologia verbal, interpretação, por vezes há dificuldades de 
interpretação, incutir-lhes o gosto pela leitura, por dar-lhes ferramentas técnicas de produção 
textual. Engloba tudo isso. Ah, pontuação, o uso de pontuação, e todas essas questões. 

E depois é toda a parte administrativa, inserir as sessões no SIGO, redigir as actas de 
sessões de júri, fazer as sessões de preparação de júri também, as sessões de 
reconhecimento, que é chamada sessão de leitura. Tudo isto.  
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
F5: Com a gestão de tempo e de agenda, procurando sempre que possível a formação 
complementar ser com alguns adultos. A maioria das vezes não é com o número de pessoas 
que eu gostaria, porque nós temos de ajustar os nossos horários à disponibilidade dos adultos 
em processo, e alguns que têm mais dificuldade, eu tenho que lhes dar uma assistência mais 
personalizada e acabo por ter uma sessão só com eles, ou com dois.  

Mas é isso, é tentando gerir o meu tempo. Normalmente guardo determinados dias para 
SIGO, nas semanas de júri procuro ter o mínimo possível de sessões de formação 
complementar para ter tempo para redigir as actas para não deixar acumular essa parte. É gerir 
bem o tempo, a agenda.  
 
OR: Chega a levar trabalho para casa? 
F5: Sim levo, por vezes levo, tenho que levar. Portfolios para ler, o trabalho que levo para casa 
é sempre a esse nível. E porque também me concentro melhor em casa, e faço melhor esse 
trabalho em casa, rendo mais em casa. Portanto eu prefiro levar uma série de portfolios, e 
trabalhar em casa e não vir aqui à escola mas fazer esse trabalho em casa do que fazê-lo aqui, 
onde há constantes interrupções e o poder de concentração é bastante menor. 
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
F5: A articulação processa-se de forma natural. Vamos conversando uns com os outros acerca 
dos candidatos, vamos dando conta do que é que estamos a fazer. A articulação é mais estreita 
com o F6, obviamente, porque quando eu acabo de ler um, digo-lhe que já pode ler e vice-
versa. Vamos tentando fazer as nossas formações paralelamente, no sentido: «o adulto está 
despachado pelos dois ao mesmo tempo, e não está por um, e depois está à espera do outro». 
Por isso é de salutar o diálogo nesta articulação.  
 
OR: Como gere a ligação entre competências evidenciadas no portfolio e o que é 
“requerido” no Referencial de Competências Chave? Sente algum tipo de dificuldade? 
F5: Não, não tive dificuldade. Para já o referencial do Básico, eu trabalho sobretudo com o 
Básico (no secundário cabe-me às minhas tarefas também fazer o reconhecimento da língua 
estrangeira de Francês, é um acréscimo que eu tenho assim digamos), mas não não me foi 
difícil porque eu percebi muito bem o referencial, e então consegui fazer a ponte depressa. E 
depois com a prática torna-se cada vez mais fácil.  
 
 
 
 
 
 
 



OR: O que pensa da articulação entre o trabalho do Formador e o trabalho do Profissional 
RVC?  
Segundo a analise de conteúdo que realizei às reflexões criticas que cada elemento da 
equipa realizou no inicio do ano 2010, constato que existe a crença, segundo um ou outro 
formador, de que os candidatos não vão a júri mais cedo por culpa do formador em que 
eles próprios não concordam, afirmando que existe uma falta de acompanhamento do 
profissional RVC, havendo um desconhecimento do referencial. O que tem a dizer sobre 
esta afirmação? 
F5: Sim, acontece por vezes. Aliás algumas vezes mesmo. Digamos aí 50% das vezes 
acontece. Acontece que a desocultação de competências não é suficientemente feita, no 
sentido de lá estar as competências suficientes e depois o formador tem que estar a dar 
seguimento ao trabalho do profissional e tentar que o adulto revele, evidencie, espelhe mais 
competências e esses desenvolvimentos levam tempo, e desmotivam o adulto, que julgam que 
uma vez entregue o portfolio acabou e não há mais nada a fazer. Essa ideia, esse paradigma 
que os adultos têm que o processo acaba quando o portfolio está elaborado têm que ser 
desmistificado pelo Profissional RVC ao longo do processo, e na construção do PRA, que é para 
o adulto não ficar desmotivado depois quando o formador lhe pede mais coisas para 
desenvolver. Para além de todo o processo inerente à evolução do PRA no sentido de corrigir 
erros, e fazer alguma ou outra actividade de cada uma das áreas dos formadores.  
 
OR: Na sua opinião como se poderia ultrapassar este tipo de conflito? 
F5: Isto ultrapassava-se com um trabalho mais eficaz por parte do Profissional, mas também 
compreendo que por vezes há adultos que mesmo que o profissional tente depois não 
conseguem, e depois questionam porque é que conseguem connosco Formadores. Porque isto 
acontece muitas vezes, em cidadania por exemplo as coisas não estarem lá suficientemente 
bem desenvolvidas e depois eu peço para desenvolver e eles depois até conseguem. Não sei 
se é por o vínculo com o formador ser diferente e a resposta ser outra, mas isso acontece. 

Depois atrasa-se o adulto a ir a júri por causa disso, por vezes pode ser mesmo pelo 
formador não ser suficientemente ágil na leitura e rápido, porque tem que se dar um tempo a si 
próprio e obrigar-se a si próprio a ler um determinado numero de PRA’s em tal tempo, por vezes 
não consegue porque o trabalho é muito e então pode acontecer atrasos.   
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
F5: As principais dificuldades e obstáculos? Não é propriamente uma dificuldade mas é gerir 
em grupos pré-requisitos muito diferentes, níveis de conhecimentos muito díspares. Não 
considero isso uma dificuldade, considero isso um desafio. E ai é que está o interesse e o gozo 
em poder ir ensinando mais isto àquele, a outro outra coisa diferente e gerir essas diferenças 
em sessão. Eu gosto. Por vezes tenho dificuldade em criar gosto pela leitura nos candidatos, às 
vezes gostava de conseguir melhor, fico muito contente quando isso acontece, mas é difícil.  
 
OR: Como incute o gosto pela leitura nos candidatos? 
F5: Na sessão de leitura, dando a conhecer as vantagens da leitura, nesta troca de experiência 
de leitores que temos na sessão de reconhecimento. Nas vantagens que eles acabam por 
reconhecer que adquiriram ao ter essa experiência de leitores. 
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
F5: Sim sim, em tudo. Na gestão do tempo, na marcação de sessões, na minha decisão de 
validar ou não as competências, na redacção das actas, na estratégia do desenvolvimento das 
sessões, em tudo. Essa liberdade e autonomia é muito grande e isso contribui para o gosto pela 
profissão.  
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
F5: Ai eu gosto de fazer tudo (risos). As que mais gosto é a sessão de reconhecimento e de dar 
formação.  
 
 



OR: E porquê? 
F5: Porque eu gosto… Porque estou com os adultos, porque gosto desta troca de saberes entre 
eles e eu, do convívio, da descoberta, de os ir conhecendo presencialmente. 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
F5: A que eu menos gosto é a redacção das actas [comentários para o Júri]. Se no inicio era 
muito criativa e muito poética, tudo muito bonito, agora já não. Agora já é a custo. Porque cansa, 
porque é uma actividade rotineira, cansa e toma muito tempo.  
 
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
F5: Ao nível profissional acho que é uma equipa muito competente. Ao nível das relações 
interpessoais, parece-me ser também uma equipa interessante, com algumas sinergias próprias 
duma equipa que é numerosa, e é natural depois haver aquela congregação de mais uns do que 
outros, mas de uma maneira geral há o dialogo suficiente para se superar dificuldades que vão 
surgindo. 
 
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa e quais as áreas de 
melhoria? 
F5: Ponto forte é a competência científica técnica; o gosto pelo que se faz; a heterogeneidade. 
São esses os pontos fortes. Acho o estatuto da equipa ser linear, igual para todos, o vínculo de 
contratação. Isso acho que é a maior desvantagem. No fim é uns serem filhos e outros 
enteados, uns estarem de uma maneira e outros estarem de outra.  
 
OR: E acha que existem mais pontos a serem melhorados? 
F5: Outras coisas… Não sei… Não sei… Lá está essa ideia de que quando há problemas e os 
números não são atingidos é sempre por culpa do formador do que pelo técnico. De facto 
sentimos que há maior preocupação relativamente às falhas dos formadores do que às falhas 
dos profissionais RVC, por parte da liderança, sempre foi assim neste CNO.  
 
OR: Da liderança topo ou da liderança próxima (Coordenação)? 
F5: Da coordenação sim.  
 
OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
F5: Trabalhar em equipa é trabalhar com alegria e com um objectivo comum. 
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
F5: Bastante satisfatório no geral. E com quem eu trabalho mais estritamente [F5] é muito bom. 
 
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
F5: Eu acho que está implícito, é autonomamente, cada um por si pessoalmente tem essa 
motivação intrínseca, e a Coordenação procura estimulá-lo também.   
 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
F5: Tenho a dizer que não as considero muito produtivas, vejo que não haveria necessidade de 
serem semanais, bastaria quinzenalmente, porque esse tempo faz falta para o cumprimento de 
outras tarefas… 
 
OR: Assimila e aplica aquilo que foi decidido em reunião de equipa? 
F5: Sim de uma maneira geral sim. Mas nem sempre as decisões tomadas são as mais 
acertadas depois na prática, ao nível de resultar. Por vezes há certos problemas que são 
instituídos que se vêem a revelar que não são eficazes.  
 



OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
F5: Com o diálogo e com o esclarecimento, sempre foi assim.  
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
F5: Nem por isso, não porque o Turismo de Portugal não nos encara como eventuais 
funcionários que possam ter uma carreira. Mas de certa maneira cresci a nível profissional, 
através de formações a que pude assistir e participar, e sobretudo com aquela oportunidade que 
a ANQ nos deu, e que eu felizmente tive a felicidade de ser uma das escolhidas na equipa para 
dar essa formação, e isso para mim foi muito importante, e muito motivador para mim, e sei que 
a nível curricular é uma mais valia considerada, portanto foi positivo. A nível de crescimento 
enquanto formadora de RVC sim. 
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
F5: Eu gostava de ter formação na área da Leitura no universo sénior, especializar-me nessa 
área, porque eu quero aprofundar o meu trabalho com esse publico alvo, mesmo fora daqui, 
gostava muito. É um dos meus projectos que eu vou ter mais tarde ou mais cedo, essa 
colaboração, até porque já fiz voluntariado nessa área e gostei muito. E isso ao nível técnico, 
portanto na área da Linguagem e Comunicação gostava que fosse nessa área.  
Depois ao nível da Equipa Técnico-Pedagógica acho que é sempre de salutar a formação na 
área de resolução de conflitos, nas relações interpessoais 
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
F5: (risos), acho que poderia ser positivo esse exercício, mas difícil. Mas preferia que não fosse 
analisado por ninguém. Só mesmo para passar por essa experiência.  
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
F5:Não minha querida, eu tenho pena de se calhar não ter falado tanto quanto tu gostarias, eu 
disse-te logo que ia ser rápido (risos). 
 
OR: Ora essa, já me ajudou bastante, cada um tem o seu tempo. Muito obrigada 
pela colaboração. 
 



PROTOCOLO DA ENTREVISTA F6 
 
 
 
 
 
 
 
Legitimação da Entrevista 
 
OR: Boa tarde, vamos então iniciar a presente entrevista. Esta tem como objectivo, 
conhecer o seu perfil académico e profissional, bem como o seu trabalho, as suas 
tarefas e funções, identificando áreas de satisfação e insatisfação, e dificuldade 
surgidas. Posso gravar a entrevista? 
 
F6: Sim, claro. 
 

 
A. Finalidades e Funções da Organização 
 
OR: Respondendo directamente à ANQ e ao Turismo de Portugal, quais as 
finalidades que orientam a acção do CNO? 
F6: Posso passar essa pergunta? (risos)… Aiiii… A ANQ tem alguma preocupação com a 
qualidade, não muita, também não é como vendem «que é muita qualidade», não muita. O 
Turismo de Portugal não quer qualidade nenhuma. Porque o Turismo de Portugal… era isto que 
eu não queria falar, agora temos de entrar na política… o Turismo de Portugal limita-se a fazer o 
que este governo e os últimos governos têm andado a tentar fazer nos últimos anos, que é 
tentar atirar areia para os olhos das pessoas e principalmente para a Comunidade Europeia 

 O nosso país é um país muito atrasado, as pessoas não têm formação, e se em vez de 
se dar formação, e hipóteses às pessoas de ter formação a sério, vamos arranjar estes 
processos que não valem grande coisa, que as pessoas não aprendem muito, aprendem muito 
pouco para depois poderem apresentar os números, que é o que interessa e os números são 
falaciosos, porque são completamente controlados, principalmente com as estatísticas que o 
nosso INE gosta imenso de apresentar, e então daqui a dez anos, o nosso Primeiro Ministro 
todo contente a mostrar um gráfico de evolução de literacia em Portugal e do nível académico 
em Portugal que disparou estrondosamente. Está bem, para números está bem mas continuam 
a ser ignorantes na mesma porque não aprenderam praticamente nada.  
 
OR: Tendo isso em conta, acredita no processo RVCC? 
F6: Não muito… 
 
OR: E isso não entra em conflito com o seu trabalho? 
F6: Entra, obviamente que entra, mas paciência, em conflito ando eu todos os dias, e não é só 
por causa do trabalho, portanto mais um menos um… 
 
OR: No seu ponto de vista, quais as finalidades do CNO enquanto entidade 
autónoma e independente? 
F6: A minha finalidade seria ensinar as pessoas realmente e passar este processo para 3 anos 
e não 4 ou 5 meses como são. Mas as finalidades é validar e certificar, mas também queremos 
dar alguma qualidade, que é para não estarmos a fazer o que o Dr. Medina Ferreira diz. E claro 
que a existência de metas limita-nos um bocado nesse ponto, mas paciência.  
 
OR: Qual o grau de autonomia no cumprimento dessas finalidades?  
F6: Pouco, estamos sempre pressionados pelas metas e pelos números, não existe assim 
muita autonomia. Há tempo a cumprir, 4 meses são 4 meses, 5 meses são 5 meses, e se passa 
um bocado dessa fase já começam a cair em cima, «que o processo está a ficar muito atrasado, 



não estás a cumprir os objectivos, não estás a chegar se quer perto dos objectivos». E 
principalmente depois comparam-nos com os nossos colegas de Coimbra e do Algarve, e 
principalmente de Coimbra que acho que tem uns números fabulosos… (risos). 
 
 
OR: Na tua opinião quais as funções do CNO? 
F6: (risos) as funções de um CNO é validar e validar e certificar as competências de vida de 
uma pessoa. 
 
 
B. Percurso académico e profissional 

  
 

OR: Fale-me do seu percurso académico, até a actualidade. 
F6: Fiz o liceu, e demorei dois anos a fazer o 12º ano porque, por incrível que pareça chumbei a 
matemática, e depois tive de fazer um ano só de matemática, depois tive dois anos, ou um ano, 
já não tenho a certeza, para conseguir entrar para a universidade, aproveitei para tirar um curso 
de inglês. Depois entrei para a Universidade de Évora, em 1994 onde estive até 2005 (risos) em 
que foi o ano oficial em que terminei o curso. Tive em Évora até 2004, depois comecei a 
trabalhar e tive o último ano a fazer trabalho de fim de curso, que era uma coisa obrigatória, que 
demorei dois anos a fazer, porque já estava a trabalhar e não tinha pachorra para estar a olhar 
para aquilo. O curso é Matemática e Ciências da Computação. Aliás, eu quando entrei o meu 
curso era Matemática Aplicada, nos últimos 4 anos mudei para o currículo novo, já com 
Bolonha, e o curso mudou. Mas o curso em si de Ciências da Computação não tem 
praticamente nada, é só matemática pura.  
 
OR: E após a Licenciatura, tirou ou pensa tirar Mestrado? 
F6: Não mestrado não, não tenho interesse em aumentar os conhecimentos na área. Estou a 
pensar em voltar a tirar uma licenciatura numa área diferente, em Engenharia Geográfica.   
 
OR: Quais as razões que o levaram a seguir este percurso académico? Quer a 
escolha da licenciatura quer a escolha da variante? 
F6: Um pouco por acaso. Porque a intenção era mesmo tirar informática mas como a média de 
informática era estupidamente alta entrei para matemática com a intenção de mudar de curso. 
Depois como os meus primeiros anos académicos foram muito turbulentos e maus a nível 
académico, nunca me davam a transferência de curso. Porque não é só pedir a transferência 
académica, tem que se ter alguns créditos e ir fazendo disciplinas, o que não era o meu caso. 
Então optei por acabar esse curso.  
 
OR: E hoje em dia, arrepende-se? 
F6: Por um lado sim, por um lado não. Por um lado é óptimo porque dá-me bases para duas 
coisas que eu gosto muito que é Informática, e dá-me muitas bases para o curso que eu quero 
realmente fazer que é a Engenharia Geográfica, que é muito há base de matemática. Aquilo 
consiste em trabalhar com sistemas de informação geográfica e fazer mapeamentos por satélite 
e coisas assim, que é uma coisa que eu sempre quis fazer.  

Então optei por acabar a formação de matemática que sempre fiquei com umas bases 
sólidas para depois desenvolver outras coisas. Mas por um lado arrependo-me porque em 
Portugal se tiras o curso de matemática só olham para ti de uma maneira: Professor e mais 
nada. Ou és muito bom, o que não é o meu caso, ou então olha para ti sempre como professor 
e não tens hipótese, candidatas-te a qualquer coisa, e perguntam-te sempre o que é que está 
aqui a fazer e não está a dar aulas. Não percebo porquê, mas pronto. E o meu interesse não é 
dar aulas, porque se não teria tirado o curso de ensino.  
 
OR: Fale-me do seu percurso profissional até a actualidade; 
F6: O meu percurso profissional começou ainda na Universidade de Évora, tive a fazer durante 
ano e meio, pertenci a um projecto que se chamava projecto Lince se não me engano, que era 
com fundos comunitários para desenvolvimento agrícola, e surgiu a oportunidade e tive a fazer 
uma espécie de secretariado e tesouraria só, nada de mais.  



Depois quando voltei para Setúbal, em 2004, comecei a dar formação de matemática 
numa escola que já não existe, estive lá 2 anos sensivelmente, e pelo meio fui dando cursos de 
informática no IEFP. Depois de ter fechado a escola onde eu estava, estive uns meses 
desempregado, depois tive três meses a trabalhar numa empresa de explicações, onde me vim 
embora, porque não gostava do que fazia, estava o dia todo a olhar para as paredes, recebia 
menos que um pedreiro, não me faziam descontos nenhuns, não me faziam nada, e eu gosto 
pouco de trabalhar para aquecer, e não aprendia nada e estar ali a olhar para as paredes, nem 
pensar. Ainda por cima fazia a parte de atendimento ao público e secretariado, não me 
deixavam dar explicações, portanto vim-me embora.  

A partir daí estive oficialmente três anos desempregado, mas pelo meio foi fazendo 
trabalhos esporádicos, fiz trabalhos de topografia, fazia de ajudante do topógrafo. E depois 
durante 8 meses sensivelmente arranjei uma prestação de serviços com a Bet&Win, que não 
era uma prestação de serviços, porque não tinha contrato, não passava recibo, portanto 
oficialmente era desempregado da mesa, era por baixo da mesa, nunca conheci ninguém da 
empresa, era por email e por telefone, e que as minhas funções era ir para os torneios onde 
eles me enviavam fazer uma espécie de comentador desportivo dos torneios. Eu estava a ver os 
jogos, estava ao telefone directamente com outra pessoa que estava a tratar das apostas on-
line e estava-lhe a fazer um comentário do jogo. Foi engraçado, deu-me para fazer umas boas 
viagens pela Europa, mas também não ia a lado nenhum… Aquilo não era um trabalho 
contínuo, o maior trabalho que fiz foram duas semanas num torneio de basquete, foi o máximo, 
porque normalmente eram trabalhos de uma semana, cinco dias, quatro dias. E era um trabalho 
por mês. Quando era. Cheguei a estar três meses sem trabalho. E assim também não 
conseguia viver.  

Entretanto vim aqui para a escola, em Janeiro de 2009, por coincidência, porque eu não 
tinha enviado o currículo para nada, quer dizer não tinha enviado o currículo para ensino. 
Porque eu também não gostei da experiência que tinha tido com a formação, então que não 
queria voltar para a formação, se bem que eu estava a começar a pensar a voltar se 
conseguisse, porque em Setúbal a cunha e a amizade funcionam muito, portanto como eu já 
não conhecia ninguém numa escola também não conseguia arranjar turnos para dar aulas. Por 
coincidência tinha uma conhecida que é coordenadora da formação inicial da Escola de 
Hotelaria de Setúbal, e a coordenadora da formação inicial aqui da nossa escola, no ano 
passado em Dezembro ficou cheia de problemas porque os professores de matemática que a 
escola tinha foram-se todos embora ao mesmo tempo para uma escola publica com horário 
completo e deixaram isto abandonado, e ela acho que em conversa com essa minha conhecida 
para ver se conseguiam arranjar alguém para aqui, ela lembrou-se de mim e ligou-me.  

E então vim a uma entrevista e fiquei cá em Janeiro de 2009 a dar formação de 
matemática a 7 turmas. Foram 5 meses com muito trabalho, mas que gostei e foi uma 
experiência de formação bem melhor do que às que tinha tido. A escola tinha melhores 
condições, os colegas eram todos simpáticos, a escola funciona, ao contrário do IEFP de 
Setúbal, que é cada um por si e cada um a tentar dar cabo do trabalho do colega, e não 
funciona nada. Depois em Maio, acabou o contrato de prestação de serviços, e acabaram as 
aulas obviamente. Entretanto o Turismo de Portugal iniciou a sua bolsa de formadores, que não 
existia até à altura, eu inscrevi-me na bolsa de formadores, e em Outubro fui contactado pela 
Coordenadora do CNO para vir fazer a entrevista, e cá estou. 
 
OR: Qual a sua perspectiva profissional futura? 
F6: hum… Gostava, como te disse, de tirar o curso de Engenharia Geográfica e gostava de 
trabalhar nessa área, eu adorava trabalhar com sistemas de informação geográfica. Não diria 
que seja um sonho, mas desde a adolescência sempre gostei de trabalhar com mapas e fazer 
mapeamentos, e era uma coisa que eu gostava muito de trabalhar, então agora com a 
tecnologia como está, há muita coisa boa para fazer, e eu gostava muito, principalmente se 
conseguisse trabalhar em algo que me permitisse mapear o fundo do mar, que era o que eu 
gostava de fazer, porque a terra já está toda… 
 
OR: E a área da formação, fará parte da sua perspectiva profissional futura? 
F6: Não. E nunca fez parte da minha perspectiva profissional futura. Mas pronto, uma pessoa 
precisa de trabalhar para se sentir ocupada e para sobreviver não é? Mas não, não é a minha 
perspectiva futura, tanto que estou farto de ser um trabalhador precário, trabalhar a recibos 
verdes, e ter que ser eu a fazer os meus descontos todos, não ter direito a nada, se tiver o azar 



de estar desempregado não tenho direito ao fundo de desemprego e já estou um pouco farto 
desta vida. 
 

 
C. Organização do trabalho individual 
 
OR: O que é ser Formador (no processo RVCC)? 
F6: São mais ou menos as mesmas competências que um formador noutra área qualquer. 
Saber do que está a falar, ter muita paciência. Ah… uma coisa diferente que possa talvez existir 
no nosso processo é que temos que ter atenção à pessoa com quem nós estamos, ao nosso 
formando, ao nosso candidato, porque são todos de áreas diferentes, têm todos crescimentos 
diferentes, vivencias diferentes, e nós temos de ser muito sensíveis a isso, não podemos tratar 
todos da mesma forma, nem podemos exigir a todos a mesma coisa, portanto acho que temos 
de ser um bocado… psicólogos, vá! Temos de saber lidar muito com eles, e principalmente ter 
muita paciência.  
 
OR: Como já teve a experiencia de formador na formação inicial e no processo 
RVC, não considera existirem mais diferenças no que toca às competências que 
mobiliza? 
F6: Sim sim. Na formação inicial eu acho que é mais exigente a nível de referencial para o 
formador. No processo RVCC os referenciais são básicos… Muito básicos mesmo. Se bem que 
eu acho que o referencial de matemática está um pouco esticado de mais, pouco perceptível, e 
para o tipo de processo que é, acho que é exagerado. Se no processo a intenção é só validar e 
certificar e não ensinar, o referencial de matemática está denso de mais, para o nível que é. Se 
nos é exigido que ensinemos as coisas como deve de ser aos candidatos, o referencial está 
pesado de mais. Portanto a solução é ir sempre cortando coisas do referencial, não exigir que 
eles preencham todos os parâmetros, porque se não o processo prolonga-se dois anos pelo 
menos, e pronto e tentar lidar com isso. Há sempre candidatos que nós ficamos espantados, 
quase que sozinhos preenchem os requisitos todos do referencial de matemática, é raro 
aparecer, mas aparecem… Já nos apareceram aí uns quantos muito bons, e se calhar até 
deviam ter saltado logo para o secundário.  

E temos de tentar ser explícitos, os mais explícitos possíveis, e ser persistente, porque 
se não formos persistentes como formadores não damos nada aos nossos candidatos. Eles 
vêem quase sempre desmotivados, não percebo porquê. Se eles vêem para um processo desta 
natureza, ninguém os obrigou em princípio, e acho que deviam vir bastante motivados para 
aumentar a sua escolaridade. Tenho de estar sempre a motivar, tenho de estar sempre a dizer 
que eles não são burros, porque há muita gente que assim que olham dizem logo que não 
percebem, que sou muito burro. Então nós temos de estar sempre a motivar, a acarinhá-los 
também, principalmente as senhoras. Há muita senhora que… pronto, devem-se sentir sozinhas 
e têm falta de companhia, não têm família. 
 
OR: E sente que isso é uma dificuldade? 
F6: Sim, um pouco cansativo com alguns, principalmente na parte de informática, aqueles que 
não ouvem rigorosamente nada do que nós lhe dizemos, que é o que me aparece mais. Mais 
que em matemática, curiosamente. Não sei se é das pessoas terem mais medo da matemática 
em si, e estão muito atentas ao que nós dizemos, se não sabem perguntam. A informática, 
devem-se achar campeões, não sei, não percebo. Eu digo para fazerem para a esquerda, fazem 
para a direita completamente o contrário do que eu digo, eu volto calmamente a mostrar e a 
falar, e estão sempre a insistir no mesmo erro e já me chegaram a dizer que eles é que sabem, 
não sou eu.  
 
OR: Como aprendeu a ser Formador RVC? 
F6: Foi basicamente pela experiência e com a ajuda da F5, porque principalmente a F5 deu-me 
muita ajuda. Os Profissionais RVC também deram alguma ajuda na explicação do que é o 
processo RVCC, de como é que se desenrola e tal. E a C1 também me deu muito apoio no 
inicio, foi dando indicações e continua a dar, e faz uma coisa que eu gosto muito que, meia volta 
puxa-me as orelhas para trazer de volta ao processo RVCC, que eu às vezes perco-me e já 
estou a pensar em formação inicial, já estou a pensar nesse sistema de aulas com os alunos ali 
a frente, e não tem nada a ver com esse sistema e é bom que ela de vez em quando chama-me 



à terra. Depois também li os referenciais, tentei analisá-los melhor, fui buscar informação a 
outros Centros de Novas Oportunidades, ver mais ao menos como é que os outros colegas das 
mesmas áreas trabalhavam. E pronto, formei a minha ideia de como ia trabalhar. 
 
OR: Em que consiste o seu trabalho? 
F6: Consiste primeiro sessões presenciais, a que chamamos os Reconhecimentos, que é ver as 
dificuldades das pessoas, ou não, ou o que elas sabem para o processo. Portanto, ver as 
competências que elas já trazem que servem para o processo, detectar as falhas e tentar 
ultrapassá-las, tentar-lhes dar a informação que lhes falta. Depois consiste em analisar 
portfolios, e como sempre, não trabalhássemos nós no Estado, preencher muita burocracia, 
muito papelinho, papelinho para tudo e mais alguma coisas. E pronto é basicamente isso.  
 
OR: Dentro de todas essas actividades e funções que lhe estão atribuídas, como 
organiza as suas tarefas? Sente dificuldade nessa agilização das tarefas? 
F6: Sim, ao princípio foi muito difícil. Tanto que foi difícil que o processo teve um pequeno 
atraso por minha culpa, porque me esqueci completamente que existia análise de portfolios. 
Portanto houve ali um mês e meio, dois meses, que não cheguei a ler nenhum portfolio. Eu ia ao 
SIGO ver como é que estava o processo de cada adulto, via quem é que ainda precisava de ter 
aulas, e então basicamente só passava aqui os dias a dar formações. Até que C1 me chamou a 
atenção: «então e os portfolios? Está ali tudo visto pela F5 e não vejo lá as tuas indicações». 
Mas agora já consigo organizar a semana com formações, reconhecimentos e deixar um dia só 
para leitura de portfolios, primeiras entregas, segundas entregas. Já me organizo muito melhor e 
acho que finalmente estou a entrar no ritmo para isto andar.  
 
OR: Como articula o seu trabalho com os outros colegas? 
F6: Com a F5 é muito fácil, embora os outros colegas achem que não, que é muito difícil 
trabalhar com a F5, eu acho facílimo, porque é deixá-la espingardar à vontade e depois de ela 
se calar, falamos do que realmente interessa e depois pronto, é muito simples. Eu e a F5, já 
consigo organizar a sequência das pessoas que nós queremos passar mais para a frente, 
daqueles que estão mais atrasados, já nos organizamos bem. E depois com os profissionais 
também. Acho que existe uma boa comunicação… galhofa a mais, mas faz parte. Mas acho que 
da minha parte, e da parte deles também sinto o mesmo, quando temos alguma coisa a dizer 
dizemos, quando temos alguma coisa a combinar combinamos, quando alguma coisa correu 
mal também falamos uns com os outros.     
 
OR: O que pensa da articulação entre o trabalho do Formador e o trabalho do Profissional 
RVC?  
Segundo a analise de conteúdo que realizei às reflexões criticas que cada elemento da 
equipa realizou no inicio do ano 2010, constato que existe a crença, segundo um ou outro 
formador, de que os candidatos não vão a júri mais cedo por culpa do formador em que 
eles próprios não concordam, afirmando que existe uma falta de acompanhamento do 
profissional RVC, havendo um desconhecimento do referencial. O que tem a dizer sobre 
esta afirmação? 
F6: Eu acho que, nós Formadores, é que temos de dar o aval ou não se o candidato vai ou não 
a júri, porque é da nossa competência. Portanto acho que as competências estão bem divididas 
e o trabalho está bem dividido. Acho que está bem assim.  
 
OR: Quais são as principais dificuldades e/ou obstáculos que encontra no 
desempenho das suas tarefas?  
F6: Hum… O contacto com os adultos no que toca à marcação de sessões para eles virem cá é 
muito difícil. Há candidatos que estão no processo mas não querem fazer rigorosamente nada. 
Alguém lhes pôs na cabeça, ou aquilo que leram na comunicação social, e vêm aqui e acham 
que é «olha eu quero o RVCC, passa-me lá o certificado», e isso é uma das coisas que mais 
dificuldade tenho.  
 
 
 
 
 



OR: E isso entra em confronto com o seu trabalho? 
F6: Sim, e atrasa-me o trabalho bastante. Ah, e outra coisa, as itinerâncias chateiam-me 
bastante por não haver apoio, faz-me um pouco de espécie de nós termos uma carrinha da 
escola e sermos o único CNO do Turismo de Portugal que não podem usá-la, os nossos 
colegas do Algarve e de Coimbra fazem as itinerâncias com a carrinha da escola, nós temos de 
suportar tudo, temos de usar o nosso meio de transporte… e chegarmo-nos à frente com as 
despesas, portanto é mais um encargo, que era desnecessário.   
 
OR: Como ultrapassa essas dificuldades? 
F6: Ando a aprender Zen, estar em Zen (risos), tento não pensar muito nisso que é para não 
me irritar, se não chego aos 40 anos e ainda tenho um ataque cardíaco. Já falei algumas vezes 
com a coordenação, mas há certas coisas que não valem a pena estar sempre a sobrecarregar 
a coordenação com todos o problemas que nós temos porque também ela não é Deus e 
também não fazia mais nada. 

Mas por exemplo, relativamente aos candidatos, se eu ligar várias vezes para um 
candidato, e ele me faltar uma sessão, não avisa que falta, eu ligo novamente, ele diz que vem 
novamente, e falta, eu não entro mais em contacto com ele. Se está interessado que volte a 
contactar, isso é o que mais me enerva neste processo, é o de ter de andar atrás das pessoas. 
Se por acaso ele se lembrar e ligar para cá, ou se vier cá à sessão de alguém e eu o apanhar, 
aproveito logo. Se não, não o chateio mais. Até posso dizer ao Profissional RVC que o 
acompanha «olha este já me faltou duas vezes, não me diz nada, eu não falo mais com ele, se 
quiseres ser tu a ligá-lo para vir cá, tudo bem. Eu não ando mais atrás dele». Não podemos 
perder tempo com quem não quer saber. 
 
OR: E o que tem a dizer sobre o novo Cronograma?  
F6: Existe no cronograma, uma ou duas sessões que não concordo, não surtem efeito. Aliás 
uma fizemos um teste só uma vez, e foi logo retirado do cronograma… Que era o 
reconhecimento de TIC, juntamente com o de Língua e Comunicação [LC], e seria na sala de 
informática, aproveitava-se o reconhecimento da parte do Word em que eu peço sempre para 
inserir uma imagem (que é para ver se eles sabem inserir e trabalhar imagens), e tentamos 
aproveitar essa parte para fazer também o reconhecimento de LC, pedindo para inserirem uma 
imagem com que se identifiquem, e justificar. Mas não resultou porque uma sessão que era de 3 
horas demorou-se quase 5 horas, e só por causa da imagem com que se identifica e da 
justificação. Os candidatos demoraram duas horas para escrever duas linhas, duas horas para 
pensar porque é que eu escolhi esta imagem, então resolvemos tirar. Não dá.  

Outro é a sessão de descodificação do referencial de TIC, que eu acho que não tem 
muita lógica existir essa sessão, pois não surte grande efeito e acho que é mesmo perda de 
tempo. Para nós e para os candidatos.  
 
OR: Porque considera isso? 
F6: As sessões de descodificação é nós explicar-mos aos candidatos o que é que queremos. E 
de TIC? quer dizer, de TIC é simples… Para que é que é necessário uma sessão de três horas 
para dizer  «vocês têm que saber escrever no Word, ir ao Excel e usar a Internet, enviar emails 
com anexos e sem anexos», eles ficam sempre assim um pouco confusos, as sessões que já 
tivemos dessa descodificação, ao fim de uma hora, os profissionais aproveitam e vão ter com 
eles à sala para fazerem a história de vida, para eles não estarem ali sem fazer nada. 
 
OR: No desenvolvimento das suas tarefas, detém liberdade e autonomia na 
tomada de decisão? 
F6: Sim tenho muita autonomia e liberdade nas decisões, sou eu que tomo as minhas decisões 
e até hoje nunca fui questionado por isso. 
 
OR: De todas as tarefas/funções que executa qual(ais) mais gosta de executar? 
Porquê?  
F6: As formações complementares de informática, sem dúvida. É onde eu sinto que eles ficam 
agradecidos e saem daqui mesmo a dizer que «aprendi, aprendi mesmo, aprendi a mexer num 
computador». Ainda ontem aqui na sessão de preparação de júri, todos falaram que a 
experiência significativa que tiveram no processo foi aprender a mexer no computador. Há 



muitas pessoas que nunca tinham visto um computador. E é uma coisa curta, não são muitas 
horas, mas mesmo assim já dá para eles deixarem de olhar para o computador como bicho.  
 
OR: E porque é esta a actividade que mais gosta? 
F6: Porque as de matemática são uma miséria, todas os candidatos mal se diz «vamos ter 
formação de matemática», respondem logo «ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus», e 
estamos três horas a tentar explicar uma coisa e eles pura e simplesmente não querem ouvir. 
Não querem. Mas isso é mais ou menos a mesma coisa que eu sentia na formação inicial. 
Matemática, em Portugal, há uns anos para cá, não sei o que é que aconteceu, mas está 
enraizado no povo português que matemática é muito difícil… é um bicho de sete cabeças… é 
uma coisa que não se compreende. Não percebo porquê, com tanta coisa dúbia e esquisita que 
se dá no secundário, filosofia não tem lógica nenhuma aquilo, matemática é uma coisa que… 
nem é preciso ser grande marrão, nem nada, basta estar atento e estar com a cabeça ali e 
pronto. É lógico.  

Por isso gosto mais de dar sessões de informática porque obtenho sempre um melhor 
feedback do que na matemática, que é quase sempre péssimo. 
 
OR: Quais as tarefas/funções/actividades que menos gosta de realizar? Porquê?  
F6: Júris, as sessões de Júris; a sessão de preparação de júri também não gosto muito, e fazer 
as notas do júri também (risos). 
 
OR: E porquê? 
F6: Porque não gosto, acho chata a sessão. Para já eu não gosto de falar muito, depois tenho 
de falar muito na sessão, tenho de estar a dizer na sessão o porquê de se ter validado, portanto 
a sessão de júri parece mais uma sessão de avaliação dos profissionais e dos formadores do 
que uma formalidade para a certificação. Pronto e nessas três horas que lá estou podia estar a 
adiantar trabalho.  
 
 
 
D. Equipa Técnico-Pedagógica 
 
OR: Como caracteriza a equipa com que trabalha? 
F6: Profissionalmente acho-os todos muito bons, estão todos muito bem… sabem todos muito 
bem o que é que têm de fazer, também já cá estão há uns aninhos, eu sou o mais novo de 
todos da equipa, praticamente. Portanto os Profissionais RVC sabem todos muito bem o que é 
que têm de fazer, têm o trabalho muito bem estruturado, estão muito bem organizados e acho 
que funciona muito bem. E além disso é um grupo onde existe muita camaradagem, dá-se toda 
a gente muito bem, falamos todos muito bem e acho que sim, acho que funciona bem. 
 
OR: Na sua perspectiva, quais os pontos fortes da equipa? 
F6: Só perguntas difíceis Maria (risos) … Os pontos fortes? Hum… É mesmo as relações 
interpessoais.  
 
OR: Quais as áreas de melhoria? 
F6: Para começar é a galhofa demais… e é basicamente isso, porque sinceramente, e estou a 
falar da equipa que trabalha comigo, eu não sei nem ligo ao trabalho dos formadores de 
secundário, não sei se trabalham bem ou não, não sei o que fazem e nem me interessa. A 
comunicação da equipa parece-me boa, mas considero que talvez pudessem melhorar na suas 
quezílias com a F5, em vez de andarem a dizer coisinhas pelas costas e fazer queixinhas, e se 
fossem mais directos, se calhar melhoravam, mas pronto isso também é conforme as pessoas e 
a personalidade delas.  
 
OR: E considera que essa “galhofa” pode entrar em conflito com o seu trabalho? 
F6: Sim, sim, quando é excessiva. Se bem que acho que estamos muito melhor, houve aí um 
mês que era terrível, trabalhava-se pouco e falava-se mais. 
 
 



OR: O que é para si trabalhar em equipa? 
F6: Para mim trabalhar em equipa é haver uma simbiose… quer dizer simbiose não é uma boa 
palavra, é haver uma harmonia entre as funções de cada um, cada um saber o que é que tem 
que fazer e onde é que acabam os seus deveres profissionais, e conseguir harmonizar isso com 
o trabalho dos restantes membros da equipa. 
 
OR: E como caracteriza o trabalho em equipa, da sua equipa? 
F6: É um bom trabalho. Conseguimos atingir as nossas metas, normalmente, e mais do que 
minimamente, mas aos objectivos impostos externamente não, que é quase impossível. 
 
OR: De que forma é que acha que é promovido aqui o trabalho em equipa? 
F6: É promovido por nós equipa, sempre, e a coordenação também ajuda muito para essa 
promoção.  
 
OR: O que tem a dizer sobre a distribuição de tarefas pela equipa? 
F6: Acho que está bem distribuído, nós termos os nossos limites bem indicados acho que é 
positivo para não nos atropelarmos uns aos outros no exercício das nossas funções. Se bem 
que há certos pormenores que nem têm nada a ver, quer dizer têm e não têm, a ver com o 
funcionamento do nosso trabalho, que às vezes ficam assim um bocado no ar. Por exemplo 
nunca ninguém sabe se é o formador ou é o profissional que contacta os candidatos para virem 
às sessões… uns acham que são os profissionais, outros acham que são os formadores, eu 
também nunca me preocupei com isso, eu contacta-os sempre.  
 
OR: E considera que isso deveria ficar explícito e fazer parte dos procedimentos 
preestabelecidos? 
F6: Sinceramente acho que é melhor deixar assim.  
 
OR: Porquê? 
F6: Porque já trabalhamos todos assim há uns tempos e já sabemos dar a volta à situação, às 
vezes fazem uns, outras vezes fazem outros. Eu dou a volta sempre da mesma maneira faço 
sempre eu os telefonemas e acabou-se, escuso de estar a chatear os outros. Por exemplo, a F5 
às vezes faz ela, outras vezes consegue que o A1 faça, pobre do A1, às vezes também 
consegue se que sejam os profissionais. E eu às vezes também, quando não tenho tempo, se 
lhes pedir eles, sem problema nenhum, fazem isso por mim.  
 
OR: O que tem a dizer sobre as Reuniões de Equipa semanais? 
F6: São importantes, para nós vermos em que ponto em que estamos todos. Para a 
Coordenação principalmente conseguir ver o que é que é preciso melhorar o que não é, quem é 
que eu preciso de apertar, quem é que eu não preciso, se bem que eu há mais de um mês não 
consigo vir a uma reunião. É claro que existem umas reuniões menos pertinentes do que outras, 
e as reuniões do principio do mês, normalmente, são pouco pertinentes… pois há pouca coisa, 
acabamos de sair duma semana de Júris, está tudo a descomprimir, o ritmo de trabalho baixa 
sempre um bocadinho na primeira semana do mês, mas pronto, acho que não se deve acabar 
com estas reuniões semanais. 
 
OR: E como essas reuniões de equipa semanais o ajudam na condução do seu 
trabalho? 
F6: Ajuda muito, principalmente, quando estamos na reunião conseguimos estar todos a falar 
sobre o mesmo assunto… Se não estivermos na reunião de equipa eu posso estar a falar de um 
assunto qualquer do candidato ou de um processo com um Profissional RVC, e os outros não 
estarem cá, estarem no Estoril [itinerância], os outros formadores estão a dar formação, etc. 
Aqui na reunião conseguimos estar todos a falar do mesmo, ao mesmo tempo e com a 
coordenação a achar se nós estamos a ir pelo o caminho certo ou se não e a dar as suas 
indicações. 
  
 
 
 



OR: Descreva-me uma situação de conflito entre si e um ou mais colegas de 
trabalho, e como lidou com essa situação? 
F6: Não julgo que ainda não tive nenhuma situação de conflito, não. 
 
 
 
E. Enriquecimento e/ou desenvolvimento profissional através da 
formação 
 
 
OR: Considera que o seu trabalho oferece oportunidades e condições de 
crescimento profissional? Em que medida? 
F6:Sinceramente? Não. Porque este processo não é bem visto pela sociedade em geral.  
 
OR: E isso limita-o? 
F6: Sim, se tu agarrares num jornal e abrires a página do emprego, hás-de reparar que imensos 
trabalhos aparece «9º pretendido, e entre parêntesis sem ser novas oportunidades, ou sem ser 
RVCC», já vi isso em montes de sítios, portanto acho que o nosso trabalho não é assim muito 
bem acolhido pela nossa sociedade, se bem que, por outro lado, também acho que o meu 
trabalho ao nível da informática ajuda bastante os candidatos para o mercado de trabalho, mas 
mesmo assim acho que não chega.  
 
OR: Mas não considera que cresça a nível profissional com este trabalho? 
F6: Não, a nível profissional não cresço nada, isso é certinho. 
 
OR: Na sua opinião, qual seriam as áreas de formação mais pertinentes para 
enriquecer/ desenvolver/ melhorar quer o seu trabalho individual e o trabalho da 
e em equipa? 
F6: Olha gostava de ter uma formação a sério sobre quadros interactivos, já não era mau. Em 
vez daquela coisa a que chamara «formação» que tivemos, que foi mais a empresa a vender os 
quadros do que outra coisa. Hum… mais… não estou a ver assim mais nenhuma de repente… 
Ah, e E-learning, também seria importante, também não seria mau.  
 
OR: O que pensa da hipótese de realizar a sua própria História de Vida, o seu 
próprio PRA? 
F6: Não, no way. Eu não fazia. Isso iria obrigar-me a levantar muita poeira que eu não quero 
levantar, nem pensar… Na, na, na, na. O passado está bem onde está. Deveriam ser os 
profissionais a fazerem essa formação, pois eu não peço nada sobre histórias de vida, eu só 
vou às partes técnicas. Quer dizer, agora já começam a aparecer as histórias de vida com a 
matemática inserida. Mas se eu não começar a ver que não está assim, montes deles nem leio 
a história de vida.   
 
OR: Tem mais alguma informação que queira acrescentar acerca deste tema e 
dos assuntos que aqui foram abordados? 
F6: Não não.  
 
OR: Obrigada pela colaboração. 
F6: Obrigada eu (risos) 
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