
Protocolo da Entrevista de Duarte 

 

§1 Pedia-lhe que me contasse o que lhe aconteceu de importante desde 

que terminou a licenciatura. 

Desde que acabei a licenciatura? Isso é mais ou menos simples de contar. 

Espero que esteja a gravar bem. O que se passou, é que eu acabei a 

licenciatura em Julho de 1998. Bom, na altura, eu meti logo os papéis para o 

estágio, para o estágio na Ordem dos Advogados. Entretanto houve a 

possibilidade de eu vir para aqui. Entrei ao serviço no dia 29 de Outubro… 

 

§2 E como é que surgiu essa possibilidade? 

Estavam a precisar de juristas. Respondi e aproveitei a oportunidade. 

Entretanto, continuei com o estágio. Vim para aqui para a divisão do 

contencioso, onde me mantenho. Entretanto, conclui o estágio, mas a Ordem 

dos Advogados com uma interpretação abusiva de um preceito legal, que se 

deve ao excesso de advogados que existem, certamente, faz uma 

interpretação abusiva de um preceito legal para impedir que quem trabalhe, 

mesmo sem quaisquer funções, mesmo sem ser funcionário público, sem ter 

lugares de direcção, para impedir que essas pessoas estejam a exercer 

advocacia também. É uma interpretação abusiva, só que, sabe como é que é?, 

é uma decisão do Conselho Geral. Entendi não recorrer para os tribunais dessa 

decisão porque se os tribunais calhassem de ter, por hipótese, esse mesmo 

entendimento errado, um dia que eu quisesse voltar a exercer seria 

complicadíssimo, como deve calcular. 

 

§3 E como é que soube exactamente disto aqui, deste emprego? 

Tive o privilégio de tomar conhecimento de que havia necessidade de juristas. 

 

E depois fez o quê, mandou currículo? 

Sim, sim. 

 

§4 E o que é que faz aqui, exactamente? 

Eu sou jurista da divisão de contencioso. Ou seja, eu tenho um trabalho que  

implica não só pareceres sobre áreas que têm a ver com o próprio 



funcionamento desta autoridade, como também da própria análise e 

preparação da decisão e processo contra-ordenacional. Isto é, análise e 

preparação da decisão e não qualquer tipo de decisão, para o meu chefe 

decidir e tomar decisões em processos que podem ser muito diferentes. Podem 

ser sobre Rádios CB, podem ser sobre Rádio Telefones, ou serviços móveis 

terrestres, sobre rádio amadores, sobre infra-estruturas de telecomunicações 

em edifícios. Toda esta área que corresponde as infracções que têm a ver com 

as competências legalmente atribuídas a esta autoridade. 

 

§5 E agora explique-me lá o que é que se passa com a Ordem dos 

Advogados, que eu não percebi. 

O que se passa é que a Ordem dos Advogados recusou-me a inscrição porque 

dizem que as funções que eu aqui tenho são incompatíveis nos termos da lei. 

 

Mas são incompatíveis porquê? 

Porque dizem que eu estou a exercer funções de autoridade, o que não é 

verdade. 

 

§6 E o que é que são “funções de autoridade”? 

Ser agente de autoridade do Estado, o que não é isso que diz a lei. Por 

exemplo, qualquer funcionário público, á partida, está incompatível. Não um 

trabalhador do Estado sujeito a contrato individual de trabalho, como é o caso 

da grande maioria das pessoas aqui na alta autoridade. Os únicos que têm 

outro tipo de regime é quem veio já detrás dos Correios e do CTT e dos TLP 

que têm os seus regimes de contrato anterior, mantiveram essas prerrogativas. 

 

§7 Portanto, você não pode exercer advocacia? 

Não, eu não estou a exercer advocacia porque a Ordem dos Advogados não 

me deixa exercer, ponto. Porque, senão, estaria a exercer advocacia 

simultaneamente com isto e, obviamente, que as coisas são como são, com o 

objectivo, assim que se tornasse viável, fazer advocacia a tempo inteiro. 

Porque, actualmente, as coisas como estão ou se mexe… Ainda por cima fala-

se (e eu que estou envolvido na política, estou a vontade para falar) que não há 

coragem dos partidos políticos, nenhum que seja, para se opor às pretensões 



Ordem dos Advogados, em termos de estatuto. E, quanto muito, os estatutos 

mudarão num sentido, apertando ainda mais a malha. Bem podíamos adoptar 

um sistema como o espanhol em que não há qualquer tipo de 

incompatibilidades. Por exemplo, eu sei perfeitamente que não poderia, 

enquanto advogado, por uma questão de deontologia profissional, se tivesse a 

exercer, obviamente não faria qualquer tipo de trabalho, como advogado, na 

área das comunicações. Isso, com certeza, porque colidia automaticamente e 

poderia haver incompatibilidades em concreto. Porque, o resultado disto, a 

curto e a médio prazo, acontece um bocado o que já começa a existir, que é, 

só os filhos de pais ricos podem ser advogados. Porque, senão as pessoas… 

 

§8 Porquê? 

Por um motivo muito simples, porque com o pouco que se ganha, com muitos 

advogados que há, com o muito pouco que se ganha durante uma série de 

anos, pelo menos, não há condições para as pessoas terem a sua vida. E 

mesmo em sítios mais pequenos já começa a ser complicado também, quanto 

mais na perfeita selva, que é Lisboa. E o resultado, ou se garante o acesso a 

profissão a todos ou...  Por exemplo, outra situação. A Ordem dos Advogados 

está cada vez pior. Nós, na altura, pagamos cerca de cem contos pelo estágio 

todo. Paga-se pelo estágio, pela frequência do estágio. E agora ainda é pior. 

Eles reduziram as cadeiras de seis para três e mantém-se a pagar o mesmo. 

Isto na primeira fase do estágio. E no fim tem-se que ir obrigatoriamente a 

umas conferências sobre as outras três matérias nas quais tem que se pagar 

cerca de oitenta ou cem contos. Portanto, isto vai de mal a pior. Isto necessita 

de coragem política. É preciso atacar tudo que seja corporativismo e, neste 

caso concreto, há claramente um grande problema no acesso a profissão, que 

não tem outro nome… 

 

§9 E você não está a exercer advocacia porquê? 

Porque preciso de estar legalmente habilitado para exercer advocacia com a 

inscrição na Ordem dos Advogados. 

 

 

 



E por que é que não optou…? 

Não há condições financeiras para isso. Não. Apesar dos ordenados aqui na 

autoridade para pelo menos alguns dos técnicos superiores, designadamente, 

juristas, economistas e engenheiros serem uma vergonha, recebemos mais 

pela função pública. Mas são escandalosamente baixos. Eu costumo dizer que, 

no mínimo, deviam-nos pagar o dobro.  

 

§10 É quanto, assim em termos gerais, não me interessa o quanto? 

Eu posso dizer, isto é para efeitos profissionais, o meu ordenado como técnico 

superior especialista do 3.º escalão são cerca, com tudo, são cerca de 260 

contos limpos. Quer dizer, acho que é vergonhosamente baixo para um jurista, 

quer para um engenheiro, quer para um economista. Não é por acaso que 

raramente vemos aqui um engenheiro jovem, porque, obviamente vão para 

outros sítios onde ganham mais dinheiro, como é evidente. Em qualquer dos 

casos… 

 

§11 Eu perguntei-lhe por que é que não tinha optado. 

Não há condições. Não tinha essa hipótese. Eu recebia nessa altura, mesmo 

que fosse um bocadinho menos, mas já para cima da casa dos 200 contos. Na 

advocaia não se consegue, assim de um momento para outro, não se 

consegue estar a receber isso num escritório de advogados, nem pensar nisso. 

Isso já é preciso ter alguma experiência. Devido a conhecimentos que eu 

tenho, já tenho alguma, teria algumas coisas mas não me dariam minimamente 

para isto. E a opção foi óbvia, não tinha grande escolha. Com os pratos em 

cima da balança a resposta era óbvia. 

 

§12 E o que é que você gostava mesmo de fazer? 

O que eu gosto mesmo de fazer é política. Isso é que gosto. A política não é 

profissão é uma ocupação e quem depende mesmo da política para viver está 

em muitos maus lençóis porque não pode decidir como bem entender. As 

coisas são como são. 

 

E por que é que você gostava mesmo de fazer política? 

Porque gosto de fazer. 



Porquê? 

Pronto, porque gosto. Nasci assim. 

 

Ok, explique-me lá isso um bocadinho melhor. 

Não tem explicação. É aquilo que eu gosto mesmo de fazer. 

 

§13 Mas você faz o quê na política? 

O que é que eu faço? Essencialmente, sou membro da comissão nacional do 

PS, do Secretariado Nacional da JS e do Secretariado Concelhio do PS Oeiras, 

sem prejuízos de outros. E sou autarca na Assembleia Municipal de Oeiras. 

 

§14 E isso ocupa-lhe muito tempo? 

Ocupa tempo. Ocupa, de facto. É uma actividades até desgastante a 

variadíssimos níveis, porque para além da nossa actividade profissional… e 

não tenho a mínima dúvida que há outras possibilidades de trabalho e mais do 

que trabalho, de qualidade de trabalho, para quem possa estar a fazer política 

a tempo inteiro. Mas é cansativo. Agora digo-lhe, a qualidade do trabalho, para 

quem o possa fazer a tempo inteiro, não tem comparação. 

 

Porquê? 

Por uma questão de disponibilidade física, mental e concentração completa 

naquilo. Nós estamos a trabalhar, temos que nos concentrar no nosso trabalho 

e ainda com as coisas lá fora. Quem faz a tempo inteiro só tem que se 

preocupar com aquilo e dá outra qualidade ao trabalho. 

 

§15 Mas o que é que o atrai na política? 

Já lhe disse, nasci assim. Gosto, ponto. Não tem explicação. 

 

§ 16 Mas se pudesse escolher optava pela política a tempo inteiro? 

Com certeza. Com certeza, nem pensava duas vezes. Mas com certeza. Sem 

prejuízo de… Optava mas com a salvaguarda de ter, de ter, por exemplo, um 

regime qualquer de requisição que me permitisse voltar para aqui quando me 

apetecesse. Porque isto não é estar a fazer a minha vida depender da política, 



que eu só não quero como não desejo a ninguém. Porque os 

condicionamentos são totais, são absolutos. 

 

Como assim? 

Posso dizer uma coisa geral, que isto acontece nos partidos todos, sem 

excepção. Se alguém, por exemplo, é assessor de um ministro, é certinho que 

se houver uma guerra interna, no próprio partido, a pessoa está condenada a 

optar pela mesma opção. Não há liberdade, não tem uma verdadeira liberdade 

de escolha. Está condenado. O mais normal é, se for assessor é para 

acostumar as mesmas escolhas e por ai adiante, mas está muito condicionado. 

Eu, se calhar, não lhe dei o melhor exemplo. Dou-lhe um exemplo mais 

corriqueiro, que está longe de acontecer até porque o Partido Socialista agora 

está na oposição, que é, em caso de alguns combates internos, que são 

saudáveis (devo dizer que não há nada pior do que consensos a força, que são 

consensos podres e só trazem raivas e recalcamento), a nível disso, se houver 

uma guerra entre o assessor mais ligado ao presidente da câmara e uma outra 

fracção interna, não gosto de dizer fracção, entre uma outra candidatura 

interna, está-se condenado a optar, porque já se sabe que as coisas também 

são como são, porque não demora muito tempo até deixar de ter lugar na 

câmara. Na política o princípio da confiança vale tudo, vale tudo. Não é por 

acaso que eu estou-me… Eu quero lá saber se isto é pouco claro ou não, mas 

eu defendo claramente que todos os lugares de chefia na administração 

pública devam ser de nomeação política porque tudo o resto, feito por 

concursos, é uma total hipocrisia. 

 

§17 Porquê? 

Quer que eu lhe diga como é que se torneiam as regras de um concurso? 

 

Quero. 

É definindo, eu quero isto, quero aquilo e tudo a imagem da pessoa, isso 

qualquer um faz. Os concursos é uma perfeita hipocrisia. O que é preciso é ter 

confiança em termos de pirâmide. Não diria de cima para baixo, pirâmide 

hierárquica porque o que interessa é a execução das coisas. E não é, por 

várias vezes, que se sabe que há intenções de A, B, C ou D, 



independentemente da coloração política que nós damos e, depois, a nível da 

execução próprio não são conseguidas. E porquê? E, muitas vezes, as coisas 

são como são… E eu também sou técnico. Nesse ponto contra mim falo, que é 

os técnicos a atrapalhar por causa dos hábitos estabelecidos, que não 

concordam com isto e com aquilo e toca a meter obstáculos. E o que é preciso 

é decisão e determinação, dai que eu também defendo isso. E, uma coisa é 

certa, não me venham cá falar, pelo menos os dois maiores partidos 

portugueses têm quadros de qualidade suficiente para ocuparem todos os 

lugares de chefia na função pública, sozinhos sem precisarem de qualquer 

independente. 

 

§18 Mas a questão dos independentes é uma outra questão, não é? 

Exacto. Tem a ver com essas belas criaturas chamadas jornalistas, mas 

pronto. 

 

§19 O que é que você gostava de fazer na política? 

Neste momento, se eu pudesse escolher ia para a Assembleia da República. 

 

Para deputado? 

Sim, neste momento. 

 

§20 E tem hipóteses? 

Não tenho quaisquer ilusões quanto a isso. Já estive mais próximo, por outro 

tipo de cenário. Se não tivesse havido as injustiças, que acaba sempre por 

haver de uma maneira ou de outra em termos de elaboração de listas, que as 

coisas são como são (eu também já fiz listas e sei como é que isso é), eu não 

teria chegado a entrar neste mandato que foi interrompido em 2002. No lugar 

que eu poderia esperar teria ficado muito a beira de entrar depois de ter saído 

uma série de gente, do governo e que de depois voltaram. Eu teria ficado, a 

altura mais próxima, uns dois lugares. Quando foi da nomeação eu era o 

responsável. Era o número dois da federação de Lisboa. Neste momento as 

coisas são outras. É mais fácil um dirigente regional de nomeada ser deputado 

do que eu que sou dirigente nacional 

 



§21 Voltando aqui ao seu trabalho, do ponto de vista do contrato de 

trabalho qual é o seu? 

É o contrato individual de trabalho. 

 

Renovável? 

Não, não. Eu estou no quadro desde Outubro de ’99. 

 

§22 Em termos profissionais quais é que são os seus projectos? 

Curto, médio? … Eu prefiro falar de coisas mais palpáveis. Neste momento, a 

autoridade decidiu pagar a mim e a mais três juristas uma pós graduação em 

Contencioso Administrativo. Eu que na altura quando fiz a licenciatura não me 

empenhei muito nessa (não é nada que devemos censurar que as pessoas têm 

as suas épocas na vida e a vida das pessoas dá muitas voltas)....  

 

§23 Estava-me a contar da pós-graduação. 

A autoridade decidiu para a mim e para mais três colegas uma pós-graduação 

em contencioso administrativo. Estou e vou fazer os possíveis para dar o meu 

melhor e a partir daí logo se vê. Vamos ver. Pode ser que se aquilo correr bem 

eu comece a ter outro tipo de perspectivas, vamos a ver. 

 

§24 E o que é que seriam “outro tipo de perspectivas”? 

Também depende. Eu não sei. Suponhamos que a coisa corra muito bem e eu 

tenho mesmo uma nota muito elevada, se as coisas correm bem. Sabe-se lá se 

da Universidade Católica não chegará, eventualmente, algum convite. Não sei. 

É um ponto de interrogação. 

 

§25 Você gosta do trabalho que faz aqui? 

Depende do ponto de vista. 

 

Então explique-me. 

Eu gosto mesmo é de fazer política e não é exactamente de ser jurista. Aliás, 

eu devo-lhe dizer que eu sou muito melhor jurista como, vá lá, legislador. Por 

exemplo, as grandes alterações que houve nos estatutos da JS o ano passado, 

quem foi o redactor fui. Eu estou numa comissão do regimento, a alteração do 



regimento da Assembleia Municipal, e vejo lá muita coisa que não está muito 

bem escrita e eu proponho alterações. Sou muito melhor jurista como 

legislador do que de outra coisa qualquer. Isso não tenho a mínima dúvida 

disso. 

 

§26 Daí o gostar de ir para a Assembleia da República? 

Não por causa disso. Porque esse tipo de trabalho é mais para os juristas 

profissionais de cada grupo parlamentar, portanto… A parte é mais… Há mais 

juristas em cada grupo parlamentar que se encarregam disso. 

 

§27 Você imagina-se a ficar aqui, gostava de sair? Gostava de um convite 

da Católica, disse agora. 

O que eu disse é que pode acontecer. Mas esse caso não vai implicar que eu 

saia. Não vai implicar que eu saia até porque eu já sei que o dinheiro que se 

recebe por isso e por aquilo é reduzido. Claro que havendo a possibilidade de 

alguma situação... Se pagarem bem! É outra disponibilidade com que eu fico 

até para alguma investigação que eu, eventualmente, queria fazer. Porque é 

algo que eu nunca tive muita paciência foi para grandes investigações, grandes 

coisas desse tipo de coisas. E, pelo menos ainda, se bem que esteja com 

vontade disso, não me vejo, pelo menos pelo enquanto, a fazer grandes 

trabalhos de teses de mestrado nem nada disso. Não me vejo. Não me estou a 

ver com paciência para fazer algo com trezentas páginas e a mais, ter que 

investigar para isso. 

 

Mas porquê, não gosta? 

Não é o não gostar. Não me estou a ver. Não tenho paciência. Já viu o que é 

que é estar não sei quanto tempo… Olhe, sabe com certeza, estar não sei 

quanto tempo ou não sei quantos meses e depois é preciso ir a 

especialidadezinha e os livros estão aqui e outros estão ali e a procura… Sabe 

com certeza isso muito melhor do que eu. Portanto, eu não me estou a ver, 

pelo menos para já, com paciência para isso. 

 

§ 28 Então por que é que me falou na Católica? 



Porque é lá que eu estou a tirar a pós-graduação. Apenas e só por causa 

disso. Tirei o curso da Faculdade de Direito. 

 

Já está a fazer mesmo a pós-graduação? 

Estou. 

 

§29 E gostava de dar aulas, porquê? 

A questão é, pondero. Não é bem gostava, pondero, porque é outro tipo… 

Porque dar aulas dá outro tipo, se houver possibilidade de oportunidades, dá 

outro tipo de disponibilidade, pelos próprios termos como funciona a actividade 

académica, para uma evolução eventual que eu possa ter. Porque não é aqui 

que eu vou ter alguma evolução, vamos ser realistas. 

 

Porquê? 

Porque por vários motivos que passam também… Porque também há mais 

colegas e também mais antigos e a grande maioria das pessoas que está cá, 

na parte jurídica, não estou a ver ninguém com grande vontade de sair. E 

também pela actual situação do mercado de trabalho, também não há de ser, 

como certeza. Mas não estou a ver com vontade de sair, mesmo de outra 

maneira. E depois as coisas são um bocado como são. 

 

§30 E a advocacia. Gostava de exercer advocacia o tempo inteiro? 

Tinha vantagens e tinha desvantagens. Toda a gente me diz que dá bastante 

mais trabalho. 

 

Em que termos? 

Eu devo-lhe dizer que se acaba por trabalhar mais. Eu, por exemplo, aqui, 

regra geral com raríssimas excepções, posso-me dar ao luxo de fazer o horário 

que eu quero, o trabalho que eu quero dentro dos limites… Nós temos horário 

flexível com limites. Normalmente o que faço é chego aqui antes das oito e 

meia e saio às cinco da tarde, porque gosto de entrar e sair cedo. Claro que é 

moda. Há muita gente que deve achar que eu procedo muito mal, porque o que 

é bonito é o técnico superior chegar tarde e sair tarde e demorar não sei quanto 

tempo para o almoço. Mas eu, sinceramente, estou-me nas tintas, porque eu 



tenho a minha a vida e por vários motivos, não só o trânsito e a minha vida fora 

daqui ou em termos de descanso ou em termos políticos, dá-me muito mais 

jeito estar às cinco da tarde despachado. Dá-me muito mais jeito para mim. A 

minha vida funciona melhor desta maneira do que se eu estivesse a dormir 

mais um bocadinho de manhã e tivesse que estar mais um bocadinho a tarde. 

Ficava sem algum tempo que eu possa aproveitar, eventualmente, para 

descansar ao fim da tarde ou para despachar coisas, para poder dormir a noite. 

É uma questão acima de… Não só custa-me menos levantar-me às sete da 

manhã do que, eventualmente, as oito e meia, nove horas. Não só me custa 

menos como tenho todas as vantagens em relação a minha vida. 

 

§31 Voltando a questão da advocacia, uma das desvantagens era que lhe 

ocupava mais tempo… 

É o que toda a gente diz. Eu vejo ai muita gente também muita aflita com as 

coisas, não sei o quê. Eu com raríssimas excepções e porque não tenho que 

fazer as coisas, porque quando as coisas são feitas com a minha gestão de 

tempo está tudo, está tudo ok. Eu sei gerir as minhas coisas a minha maneira e 

não tenho razão de queixa. 

 

§32 O que é que precisava para…? 

O que eu precisava? Ter a garantia de que não estava a perder dinheiro. 

 

E como é que tinha essa garantia? 

Como é que eu tinha? Há várias maneiras de se puder fazer certo tipo de 

estimativas. Portanto, não ia ficar a perder dinheiro, porque não. 

 

Mas você para ir para a advocacia tinha que ter o quê, um convite? 

Um convite que me garantisse um X ou eu ter a minha carteira de clientes que 

me permitisse pensar por A+B+C+D que teria um rendimento X. 

 

§33 Mas se a oportunidade surgisse, você optava pela advocacia, 

preenchendo estes requisitos que você está a dizer? 

Eu vou-lhe responder desta maneira. Se a oportunidade surgisse, em termos 

de tempo inteiro, sem ficar a perder dinheiro, em termos da Universidade, já. 



Já. Em termos da advocacia, não sei. Claro que em termos da Universidade 

poderia fazer advocacia também. Poderia… mas, juntando a Universidade, o 

tempo para a política, etc., não se sobraria muito tempo para fazer a advocacia, 

para ser honesto. Para ser honesto… Até porque, muitas vezes, há a ideia de 

que os professores universitários não fazem rigorosamente nada, mas não é 

verdade, bem pelo contrário. Até não é as aulas. É as solicitações que têm a 

ver com a própria Universidade e com os convites que fazem a nível pessoal 

devido as funções que a pessoa tem, nem é as aulas em si. Sabe isso melhor 

do que eu, com certeza. 

 

§34 Portanto, ponderando tudo, as tantas, ia exercer advocacia ou 

continuaria aqui, tudo igual? 

Tudo igual? Em condições iguais ficaria. Em condições iguais ficaria. Agora, 

condições iguais é um conceito muito relativo, porque a advocacia dá 

perspectivas a médio prazo a nível financeiro. Isto não dá, tão simples como 

isso.  Pessoalmente, eu gosto mais de política do que de dinheiro… 

 

§35 E, em termos de política, quais é que são os seus projectos? 

Os meus próximos projectos é fazer, é ajudar que X seja reeleita uma segunda 

vez secretária geral no ano 2004. Será o terceiro e terá que ser o último 

mandato. Fazer o resto do caminho até sair eu, por limite de idade. Garantir 

que haja uma mudança interna a nível da federação de Lisboa da JS.  

Continuar o empenhamento a nível da concelhia do partido e fazermos o nosso 

trabalho com vista a ganharmos a Câmara de Oeiras em 2005. Pronto, não 

estou a pensar mais do que no médio prazo de dois, três anos. Não estou a 

pensar mais do que isso e penso nas coisas sempre dentro de uma lógica 

político-partidária. Porque isto é tudo muito bonito, mas as pessoas quando 

votam, estão a votar, estão a meter o voto a frente do símbolo do partido e não 

é na minha cara nem da do outro. As coisas são tão lineares quanto isso e, se 

calhar, ficava bem a certos e determinados deputados, entre os quais alguns 

do meu partido, terem a humildade de saber isso e que, com certeza, ninguém 

vota por causa deles. Não vou dizer nomes, não é preciso. 

 

 



§36 Você vem de uma família de políticos? 

Não. A única coisa mais aproximada de políticos que houve na minha família e 

que teve alguma actividade, foi o meu bisavô e que não sei exactamente dizer 

quando morreu. Mas pelos menos há uns cinquenta anos, portanto… E isto foi 

em Angola. Não há. O meu pai, muito indirectamente, porque isto já foi depois 

da independência, já estava eu cá em Portugal, esteve nos petróleos em 

Angola, mas não exactamente numa actividade política. Então com o regime 

que havia em Angola! O mais aproximado terá sido o meu bisavô. Não tenho, 

de resto, mais nenhuma ligação. Fora eventualmente que seja uma ou outra 

pessoa, que sejam pessoas tanto do lado da minha mãe como do meu pai, que 

sejam militantes de base de partidos políticos.  

 

§37 E foi dirigente associativo? 

Se eu fui dirigente associativo? Olhe, eu fiz parte de lista que concorreu, no 

ensino secundário, a Associação de Estudantes. Concorri três vezes e 

perdemos três vezes, com listas diferentes. No superior eu cheguei a ser 

membro da Assembleia de Representantes e do Conselho Directivo. Depois fui 

candidato a mesa, mas não fui presidente. Já numa outra fase, numa fase 

muito posterior. Não tenho, se quer que lhe dê a minha opinião… não tenho… 

Foi giro no secundário, mas não gostei da parte associativa do superior. 

Porque, depois, para o fim do curso quando voltei (eu exerci esses cargos no 

meu 2.º ano do curso) no 4.º ano, como depois eu estava no meio da lista, a 

minha função era um bocado estar numa actividade política leve, em que eu 

dizia as minhas coisas, e estava na prática a evitar as asneiras das pessoas 

que não tinham rodagem nenhuma. Muitas vezes quem está nessas listas tem 

boas ideias e, as vezes, não se apercebe do tipo de asneiradas estratégicas 

que podem cometer e que alguém com o mínimo de rodagem política interna 

sabe isso. Por muito que digam que é uma escola de vícios, não há melhor 

escola política do que uma organização partidária de juventude. Quer dizer, 

chamem-lhes os nomes todos, mas em termos de escola política é o melhor 

que há. Fala-se muito na importância de quem venha dos movimentos 

associativos, agora, com raríssimas excepções sabem muito pouco em termos 

de política mesmo. Sabem muito pouco em termos de atitudes, em termos de 

estratégia, em termos desse tipo de coisas. Podem ter uma ou outra ideia 



maravilhosa mas, depois normalmente, são pautadas por uma grande 

ingenuidade, uma grande ingenuidade. Muitas vezes, só os presidentes e 

pouco mais do que isso é que têm outras preparações. As reuniões de 

dirigentes associativos são umas coisas abomináveis e que demoram horas. 

Ainda bem que eu nunca estive em nenhuma. Como eu dizia a alguém no outro 

dia, não tinha grande vocação para aquelas coisas. Só estar a discutir coisas 

de educação, financiamentos. São coisas chatíssimas. 

 

§38 Então a sua vocação é para? 

De que áreas é que eu gosto mais? Eu gosto de discutir coisas mais concretas, 

gosto de discutir a reforma do sistema político. Está ai algo que me interessa 

bastante. Gosto de todas essas situação. Não gosto de coisas específicas, 

desse tipo de coisas que se tornam mesmo muito chatas. São mesmo muito 

chatas. 

 

Mas são muito chatas porquê? 

Porque eu, por exemplo, acho chatas, é tão simples como isso. 

 

E as outras, quais são as vantagens das outras? 

Quais outras. 

 

§39 As outras que não são chatas é o quê? A questão do sistema político. 

Por acaso, isso é muito interessante, outras que eu gosto, genericamente,… 

por exemplo, deixe-me ver aqui algumas questões mais genéricas. Estar a 

discutir questões ligadas a União Europeia, desde que não entre naqueles 

pormenores, são questões muito interessantes. Gosto de discutir coisas 

também ligadas a uma série de temas, dependendo eventualmente também da 

situação. Questões ligadas, muitas vezes, a própria justiça; coisas da 

administração interna; de defesa sei muito pouco, infelizmente. Por exemplo, 

sei-lhe dizer algumas coisas, mas não me venham falar de financiamentos de 

educação, sei uma série de coisas sobre uma série de temas genéricos. Agora, 

não me venham falar de discutir financiamentos de educação, com os 

bocadinhos para aqui e para lá e com aquelas especificidades todas, porque é 

verdadeiramente insuportável para mi, devo-lhe dizer. É verdadeiramente 



insuportável para mim, é verdadeiramente insuportável. Depois em Portugal, 

ainda para cima, criou-se o estigma de que só quem fala de educação é que 

pode falar e como eu não tenho paciência nenhuma para esses 

corporativismos e, sinceramente, acho que o Ministério da Educação precisava 

de um controlo político apertadíssimo, porque aquela quantidade de gente que 

pulula, e nisso não sendo do meu partido, o Professor David Justino está a 

fazer, ainda que muito pouco, não noto que tenha coragem para o fazer, para 

correr com os maníacos da pedagogiazinha do Ministério. 

 

§40 O que é que você tem contra os maníacos? 

Eu acho que os problemas devem ser politicamente controlados. 

 

Como assim? 

É muito simples, vou-lhe dar um exemplo. Na minha opinião só há uma solução 

para os problemas. Vou-lhe dar o exemplo da Matemática: olhe, para quê que 

a gente usa Matemática no nosso dia-a-dia? A gente precisa de Matemática, 

basicamente, é as contas de somar e as contas. Ora, em que é que nós 

devemos pensar também? Nós devemos pensar que a Matemática em termos 

do que vai ser preciso as pessoas saberem no ensino superior e, como tal os 

programas deveriam ser feitos com base nisso. Para já, no 10º ano separar-se 

três Matemáticas: Matemática para as engenharias, Matemática científica 

(eventualmente essas poderiam ser conjuntas), Matemática para as 

arquitecturas e design e a Matemática para as economias. Para que as 

pessoas não entrem para as faculdades de engenharias com chumbos de 

noventa por cento, para que as pessoas estejam preparadas quando chegarem 

ao superior. Eu admito que tenho uma concepção um bocado utilitarista das 

coisas, não me venham falar em Matemática para desenvolver o raciocínio 

porque, se não, estamos a usar meios com sentido… o que é que interessa 

alguém saber o que era o diagrama de Vernes? Era no 5.º ano, que eu dava, 

pelo menos. Isso não altera a vida de ninguém. Não vai dar benefício a 

ninguém saber o que é o diagrama de Vernes que eu já nem me lembro. Como 

é evidente ninguém se lembra, a não ser o senhor professor de Matemática. 

Ninguém se lembra. E nós temos que ter uma consciência para fazer as coisas. 

Por exemplo, a Filosofia como é dada agora é um completo disparate. O que é 



que me interessa, a mim, que as pessoas estejam a discutir, a debater a 

obrigar as pessoas a debater os temas quatro, cinco, seis e sete? Debater as 

coisas metafísicas, o que é a imaginação? Mas o que é que isso interessa? Dê-

se ensino as pessoas, uma história do pensamento, como era mais ou menos 

dada antes e as pessoas que reflictam as coisas por si próprias. Não podemos 

ter essa tentação terrível, que há cada vez mais na Europa, de super proteger 

as pessoas. É uma tendência muito… Basta ler os artigos do Professor 

Eduardo Prado Coelho para ver isso, que é a tentativa de achar que as 

pessoas têm que ler isto porque acham que é essencial. Mas é completamente 

absurdo achar que as pessoas para serem qualquer coisa na vida têm que ler 

os jornais ou qualquer coisa. A pessoa escolhe o que deve ler. Aliás houve, há 

uma história muito interessante, que foi o meu pai que me contou do meu 

padrinho que mora em Fátima e em Fátima mesmo em escolas públicas há um 

ambiente muito religioso, como se sabe. Então, em vez de se querer dar as 

crianças o gosto por desenhar, não, tiveram todos que desenhar um bocado de 

um desenho X de outro X que era um sacrifício. Isso não pode ser. Não pode 

ser. Temos que ter uma perspectiva muito prática das coisas. E as pessoas 

também têm que se saber safar por si próprias. Como diz agora o mail quee 

por ai anda, nós comemos bolos, bebemos refrigerantes e não ficamos obesos. 

Não é como agora essas tentativas todas, estamos a entrar numa sociedade 

completamente castradora. Eu estive na Suécia há três anos e vim de lá 

horrorizado.  

 

§41 Por que? 

Achei um país horrível. Um país castrador. Um país onde tudo é proibido. 

Proíbe-se por proibir. Se beber água, se eles chegam a conclusão que a água, 

eventualmente, pode ter bocados de bandeira e o bocado de bandeira faz mal, 

eles proíbem as pessoas de beber água. Isto aconteceu no caso de uma Rave. 

Eles queriam proibir uma rave só porque pensaram que pudesse haver drogas 

lá dentro. Eles controlam as entradas para verem se as pessoas têm drogas ou 

não, e queriam proibir porque poderia haver droga lá dentro. Onde a rave é 

uma coisa completamente inofensiva, não faz mal a ninguém. Este é o tipo de 

espírito que há na Suécia, proibir por proibir. Um espírito em que as pessoas 

divertirem-se é mau; que é mau. A lógica das pessoas tem que ser uma vida 



espartana e vê-se agora muita gente a defender esse tipo de coisas, o que é 

completamente absurdo e contrário ao nosso modo de vida e contrário a nossa 

cultura. 

 

§42 Portanto, você está zangado com os políticos? 

Eu não estou zangado com os políticos. Se tivesse que estar zangado estaria 

comigo próprio. Portanto, não estou zangado e acho, como diz o ex-presidente 

da JSD, num debate em que eu estive a representar a JS há cerca de dois 

anos na Universidade Nova de Lisboa, se dizem que os políticos estão 

afastados da pessoa, a culpa é vossa, e apontou para o público. E tem uma 

grande parte de razão. Porque as pessoas, designadamente, (por isso é que 

eu não excluo que tivesse alguma viabilidade o voto obrigatório, se bem que 

seja complicado para a mentalidade portuguesa de o implementar, porque é 

um bocado, se me obrigam a votar eu não voto em nenhum) porque entra-se 

numa situação em que as pessoas estão-se completamente nas tintas com 

medidas gerais que as afecte, inclusive aumentos de impostos, inclusive outras 

histórias, mas questões muito concretas e a CREL não é o melhor exemplo, 

mas poderia ser, as pessoas faziam logo um trinta e um e se calhar nem votam 

porque dizem que são todos iguais. Isto como eu dizia, a seguir as eleições e 

que votaram no PSD, eu disse, vocês tenham cuidado que eu sei de pessoas 

que votaram em vocês e que nessa mesma noite diziam do piorio do Durão 

Barroso, e votaram nele e por ai adiante… isso qualquer dia é contra vocês, 

Isso é uma coisa que temos que lutar todos em conjunto, porque isto de que 

somos todos iguais, quando não somos, quando não somos iguais nem nada 

que se pareça, e o que calhou agora ser nós qualquer dia calha-vos a vocês. E 

não tem lógica nenhuma que seja assim que calhe. Não tem lógica se seja 

assim que calhe, que calhe por outros motivos, agora por isto e por aquilo…Ou 

porque são todos iguais ou porque, só. Depois, quem tem a maior parte destes 

comportamentos são pessoas já com um certo nível de educação e financeiro, 

porque a grande maioria das classes mais favorecidas vota sempre no mesmo 

partido, quanto muito com evoluções, com evoluções que têm a ver com cortes. 

Que é isto que eu acho que é essencialmente que se nota. Por exemplo, 

calhou-me nas autárquicas em ’97… em 2001, alguém estar a dizer que não 

sei quantas, se não fosse o Guterres até votava em nós. Eu disse-lhe que não 



é o Engenheiro António Guterres que está a concorrer as eleições, “mas está ai 

a fazer campanha da mesma coisa” e eu, obviamente que lhe respondi olhe, 

mal estávamos nós se ele não participasse, era uma grande falta de 

solidariedade, quando nem foi ao nosso Concelho, por acaso. Isso foi um 

bocado contra aquilo… as conclusões que eu tinha tirado das duas outras 

eleições. Pareceu-me que em ’93, ’97 não houve grandes influências nacionais 

nas eleições autárquicas, nas de 2001 houve, pode haver e pode não houve. 

 

§43 E para a autarquia, você não…? 

Eu sou deputado municipal. Agora, mesmo a minha própria estrutura concelhia 

do partido sabe que eu não tenho, não tenho tanta disponibilidade como 

eventualmente poderia ter, devido as funções que ocupo a nível nacional, 

essencialmente, e com as ramificações que se tem… Mas pronto, estive na 

Assembleia de freguesia quatro anos em Carnaxide. Na última Assembleia 

Municipal, digamos que os meus conhecimentos de jurista foram muito úteis ao 

partido em si, porque apareceu lá uma proposta que o PSD, usando a força da 

maioria, sem necessidade nenhuma de o fazer e fez aprovar uma proposta que 

era uma ilegalidade. Uma proposta com um texto jurídico que não faz sentido e 

que é uma completa manta de retalhos. Que é revisões atrás de revisões com 

o primeiro texto, com certeza, a ter para ai uns quarenta ou cinquenta anos.  

 

Portanto, você o que gosta mesmo é de política. 

Já percebeu. 

 

§44 Quer-me contar mais alguma coisa, em termos profissionais? 

Pergunte-me qualquer coisa que veja, a Dr.ª é que sabe o que é que deseja. 

Acho que já lhe disse o que parece ser essencial, em termos do que fiz, ainda 

por cima estive sempre numa situação estável e, em termos de perspectivas, 

como eu lhe digo, passam muito por algo que será… será excessivo dizer que 

é mais do que curto prazo. Não há que esticar a corda sem necessidade, 

porque eu também não posso fazer projecções sem saber, por exemplo, como 

é que me vai correr está pós-graduação. Não vou ter essa ligeireza. Posso 

estar a pensar agora em A, B e Com e depois isso não se concretizar. Pelo que 

eu deixo muito a esse nível, muito a espera de saber os resultados da pós-



graduação. Depois, poderei pensar em algo de mais concreto porque, até lá 

não vou pensar em algo mais concreto. Uma coisa é certa, a pós-graduação 

fez-me, está-me a causar algumas limitações a minha actividade política. Não 

por causa de estudar, mas por causa de ser aos sábados de manhã. O normal, 

muitas vezes, é eu arrancar de cá a sexta-feira para só voltar ao domingo, 

devido as funções. Por exemplo, este sábado, vou sai de lá direitinho para o 

Algarve, para Vila Real de Santo António, porque tenho que estar as cinco da 

tarde numa actividade, e lá estarei. 

 

§45 Portanto, você organiza a sua vida em torno do trabalho aqui…? 

Da pós-graduação actualmente, porque tem que ser e da política. De tal 

maneira que eu até frequentava um ginásio ao fim da tarde só que eu cheguei 

a conclusão que eu já tenho vida tão condicionada que o ginásio me ajudava a 

condicionar ainda mais a minha vida, e por isso deixei. Foi a melhor coisa que 

eu fiz. Estava-me a condicionar ainda mais a vida. Porque ir ao ginásio, porque 

estava inscrito, pagava e não sei o quê… e depois, obviamente com horário 

livre, não tinha dia fixo e por ai adiante… estava-me a condicionar 

completamente a minha vida. Tinha tudo condicionado. Estava sem tempo para 

descansar. Sinto-me melhor agora. Nos primeiros tempos do ginásio também 

me sentia muito bem, mas agora isto acalmou. Tomei a decisão correcta. E, 

neste caso, não tenho a mínima dúvida. Eu desisti mesmo do ginásio, creio em 

Setembro ou Outubro. Tomei a decisão mais correcta. Foi outro descanso, 

outra flexibilidade na organização. Dá-me mais descanso, dá-me…  

 

§46 Os fins de semana são ocupados com a política? 

Depende. O fim de semana meu, actualmente… Por acaso é giro. Já tive várias 

ou algumas fases desde que vim trabalhar para aqui. Mas, actualmente, pronto 

tenho… Vá lá, excluindo esta altura, este ano lectivo em que estou a fazer a 

pós-graduação, o fim de semana normal meu depende de várias coisas. Pode 

calhar ser eu arrancar de cá sexta feira ao fim da tarde directo, não sei para 

onde, para só voltar ao domingo. Eu, pessoalmente, nessas coisas de fim-de-

semana, prefiro arrancar na sexta. Também tenho fins de semana, sem ser 

políticos, para fora. Mas também as maiorias das saídas é por isso, é porque 

se gasta dinheiro e enfim, a estrutura não paga. Os partidos não nadam em 



dinheiro, nem nada que se parece e agora, esta ida para o Algarve, quem vai 

pagar a gasolina e as portagens sou eu. Portanto, e só ai vão ser quase vinte 

contos. 

 

§47 O que quer dizer que, para além do tempo, você ainda investe 

dinheiro na política? 

É irrealista pensar que alguém vai ganhar dinheiro com a política. Quem ganhe 

dinheiro com a política só se mete mesmo mão ao bolso, porque os ordenados 

que se têm são… Eu continuo a dizer que acho que são escandalosamente 

baixos. Eu acho que é vergonhoso como é que aqui o presidente da ANACOM 

ganha três vezes mais que um deputado. É vergonhoso. Um deputado deve, 

por natureza, ganhar mais do que qualquer gestor público. Ah!... mas, não é 

por dinheiro, não vamos ter dúvidas em relação a isso. Ainda comentava há 

uns tempos por causo do suposto vestido de setecentos contos que o primeiro 

ministro deu a mulher. Ele há-de ter algum dinheiro, também esteve a dar aulas 

nos Estados Unidos. Mas, com certeza, não é rico e setecentos contos é 

dinheiro para ele, certamente. É para ele, não vou dizer que não os tenha para 

dar uma prenda a mulher, mas setecentos contos é dinheiro. Eu não dava. 

 

§48 Explique-me só uma coisa, a pós-graduação para si é um ponto…? 

E que apareceu de repente. Eu já estava a começar a maturar uma ideia de 

voltar a estudar, não este ano. Talvez para daqui a dois anos. Mas apareceu 

isto e, por acaso, a minha chefe até ficou surpreendida de eu dizer que sim, 

porque ser ao sábado de manhã. Aproveitei. 

 

É a ANACOM que paga? 

É. Esta é barata para o tempo lectivo que é. Barata em termos dos preços 

normais das coisas, entenda-se. Tomei essa opção de condicionar um bocado 

a minha vida, inclusivamente a partidária para fazer a pós-graduação, e não 

estou minimamente arrependido. Poderá ser a chave para evoluir 

profissionalmente e ir-me embora daqui. Falando curto e grosso. Poderá, 

depende de como aquilo correr. 

 

 



§49 E está-lhe a correr bem? 

Isto não tem que estar a correr porque só tem um exame final ou um trabalho. 

Mas, eu, para já, estou a gostar bastante e estou o mais interessado possível. 

Chego, as vezes, a pegar aqui nos livros em alturas de menos trabalho, porque 

aqui o trabalho é de picos. Portanto, eu posso estar ai, como aconteceu por 

acaso há cerca de duas semanas, aflitíssimo com o trabalho. É mesmo de 

picos, aqui o trabalho. O volume de trabalho é muito diferente de colegas para 

colegas. Eu posso estar uma semana com muito trabalho e outra colega não 

ter quase nada para fazer e as vezes é ao contrário. Isso é por causa da 

evolução dos processos. 

 

§50 Há mais alguma coisa que gostasse de contar? 

 

Não. Já disse tudo. 

 

Então muito obrigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codificação dos segmentos da Entrevista a Duarte 

 

Segmento 1 (§1)  

Desde que acabei a licenciatura? (Arg 1.1) 

Isso é mais ou menos simples de contar. (Arg 1.2) 

Espero que esteja a gravar bem. (Arg 1.3) 

O que se passou, é que eu acabei a licenciatura em Julho de 1998. (S 1.1) 

Bom, na altura, eu meti logo os papéis para o estágio, para o estágio na Ordem 

dos Advogados. (S1.2) 

Entretanto houve a possibilidade de eu vir para aqui.(S1.3) 

 Entrei ao serviço no dia 29 de Outubro…(S1.4) 

 

Segmento 2 (§2) 

Estavam a precisar de juristas. (S2.1) 

Respondi e aproveitei a oportunidade. (S2.2 e Arg 2.1) 

Entretanto, continuei com o estágio.(S2.3) 

Vim para aqui para a divisão do contencioso, onde me mantenho. (S2.4) 

Entretanto, conclui o estágio, mas a Ordem dos Advogados com uma 

interpretação abusiva de um preceito legal, que se deve ao excesso de 

advogados que existem, certamente, faz uma interpretação abusiva de um 

preceito legal para impedir que quem trabalhe, mesmo sem quaisquer funções, 

mesmo sem ser funcionário público, sem ter lugares de direcção, para impedir 

que essas pessoas estejam a exercer advocacia também. (Arg 2.2 e Act 2.1) 

É uma interpretação abusiva, só que, sabe como é que é?, é uma decisão do 

Conselho Geral.(Arg 2.3 e Act 2.2) 

 Entendi não recorrer para os tribunais dessa decisão porque se os tribunais 

calhassem de ter, por hipótese, esse mesmo entendimento errado, um dia que 

eu quisesse voltar a exercer seria complicadíssimo, como deve calcular.(Arg 

2.4) 

 

Segmento 3 (§3) 

Tive o privilégio de tomar conhecimento de que havia necessidade de 

juristas.(S3.1 e Arg 3.1) 

 



Segmento 4 (§4)   

Eu sou jurista da divisão de contencioso. (S4.1) 

Ou seja, eu tenho um trabalho que  implica não só pareceres sobre áreas que 

têm a ver com o próprio funcionamento desta autoridade, como também da 

própria análise e preparação da decisão e processo contraordacional. (S4.2) 

Isto é, análise e preparação da decisão e não qualquer tipo de decisão, para o 

meu chefe decidir e tomar decisões em processos que podem ser muito 

diferentes.(S4.3) 

 Podem ser sobre Rádios CB, podem ser sobre Rádio Telefones, ou serviços 

móveis terrestres, sobre rádio amadores, sobre infra-estruturas de 

telecomunicações em edifícios. (S4.4) 

Toda esta área que corresponde as infracções que têm a ver com as 

competências legalmente atribuídas a esta autoridade.(S4.5) 

 

Segmento 5 (§5). 

O que se passa é que a Ordem dos Advogados recusou-me a inscrição porque 

dizem que as funções que eu aqui tenho são incompatíveis nos termos da 

lei.(S5.1 e Act 5.1) 

Porque dizem que eu estou a exercer funções de autoridade, o que não é 

verdade.(S5.2 e Act 5.2) 

 

Segmento 6 (§6)  

Ser agente de autoridade do Estado, o que não é isso que diz a lei. (Arg 6.1) 

Por exemplo, qualquer funcionário público, á partida, está incompatível.(S.6.1) 

Não um trabalhador do Estado sujeito a contrato individual de trabalho, como é 

o caso da grande maioria das pessoas aqui na alto autoridade. (S6.2) 

Os únicos que têm outro tipo de regime é quem veio já detrás dos Correios e 

do CTT e dos TLP que têm os seus regimes de contrato anterior, mantiveram 

essas prerrogativas (Act 6.3). 

 

Segmento 7 (§7) 

Não, eu não estou a exercer advocacia porque a Ordem dos Advogados não 

me deixa exercer, ponto. (S7.1 e Arg 7.1) 



Porque, se não, estaria a exercer advocacia simultaneamente com isto e, 

obviamente, que as coisas são como são, com o objectivo, assim que se 

tornasse viável, fazer advocacia a tempo inteiro. (Arg 7.2) 

Porque, actualmente, as coisas como estão ou se mexe… (Arg 7.3) 

Ainda por cima fala-se (e eu que estou envolvido na política, estou a vontade 

para falar) que não há coragem dos partidos políticos, nenhum que seja, para 

se opor às pretensões Ordem dos Advogados, em termos de estatuto.(Act 7.1) 

E, quanto muito, os estatutos mudarão num sentido, apertando ainda mais a 

malha. (Arg 7.4) 

Bem podíamos adoptar um sistema como o espanhol em que não há qualquer 

tipo de incompatibilidades.(Arg 7.5) 

Por exemplo, eu sei perfeitamente que não poderia, enquanto advogado, por 

uma questão de deontologia profissional, se tivesse a exercer, obviamente não 

faria qualquer tipo de trabalho, como advogado, na área da comunicações.(Act 

7.2) 

Isso, com certeza, porque colidia automaticamente e poderia haver 

incompatibilidades em concreto. (Act 7.3) 

 Porque, o resultado disto, a curto e a médio prazo, acontece um bocado o que 

já começa a existir, que é, só os filhos de pais ricos podem ser advogados.(Arg 

7.6) 

 Porque, se não as pessoas…(Arg 7.7) 

 

Segmento 8 (§8) 

Por um motivo muito simples, porque com o pouco que se ganha, com muitos 

advogados que há, com o muito pouco que se ganha durante uma série de 

anos, pelo menos, não há condições para as pessoas terem a sua vida.(Arg 

8.1) 

 E mesmo em sítios mais pequenos já começa a ser complicado também, 

quanto mais na perfeita selva, que é Lisboa. (Arg 8.2) 

E o resultado, ou se garante o acesso a profissão a todos ou... (Arg 8.3) 

 Por exemplo, outra situação. (S8.1) 

A Ordem dos Advogados está cada vez pior. (Act 8.1) 

Nós, na altura, pagamos cerca de cem contos pelo estágio todo. (Act 8.2) 

Paga-se pelo estágio, pela frequência do estágio. (Act 8.3) 



E agora ainda é pior. (Act 8.4) 

Eles reduziram as cadeiras de seis para três e mantém-se a pagar o mesmo 

(Act 8.5) 

Isto na primeira fase do estágio. (Act 8.6) 

E no fim tem-se que ir obrigatoriamente a umas conferências sobre as outras 

três matérias nas quais tem que se pagar cerca de oitenta ou cem contos.(Act 

8.7) 

Portanto, isto vai de mal a pior. (Arg 8.4) 

Isto necessita de coragem política. (Arg 8.5) 

É preciso atacar tudo que seja corporativismo e, neste caso concreto, há 

claramente um grande problema no acesso a profissão, que não tem outro 

nome…(Arg 8.6) 

 

Segmento 9 (§9) 

Porque preciso de estar legalmente habilitado para exercer advocacia com a 

inscrição na Ordem dos Advogados.(Arg 9.1) 

Não há condições financeiras para isso. (Arg 9.2) 

Não. (Arg 9.3) 

Apesar dos ordenados aqui na autoridade para pelo menos alguns dos técnicos 

superiores, designadamente, juristas, economistas e engenheiros serem uma 

vergonha, recebemos mais pela função pública. (Arg 9.4) 

Mas são escandalosamente baixos.(Arg 9.5) 

 Eu costumo dizer que, no mínimo, deviam-nos pagar o dobro. (Arg 9.6) 

 

Segmento 10 (§10) 

Eu posso dizer, isto é para efeitos profissionais, o meu ordenado como técnico 

superior especialista do 3.º escalão são cerca, com tudo, são cerca de 260 

contos limpos. (S10.1) 

Quer dizer, acho que é vergonhosamente baixo para um jurista, quer para um 

engenheiro, quer para um economista. (Arg 10.1) 

Não é por acaso que raramente vemos aqui um engenheiro jovem, porque, 

obviamente vão para outros sítios onde ganham mais dinheiro, como é 

evidente.(Arg 10.2) 

 Em qualquer dos casos…(Arg 10.3) 



 

Segmento 11 (§11) 

Não há condições. (Arg 11.1) 

Não tinha essa hipótese. (Arg 11.2) 

Eu recebia nessa altura, mesmo que fosse um bocadinho menos, mas já para 

cima da casa dos 200 contos. (Arg 11.3) 

Na advocacia não se consegue, assim de um momento para outro, não se 

consegue estar a receber isso num escritório de advogados, nem pensar 

nisso.(Arg 11.4) 

Isso já é preciso ter alguma experiência. (Arg 11.5) 

Devido a conhecimentos que eu tenho, já tenho alguma, teria algumas coisas 

mas não me dariam minimamente para isto. (Arg 11.6) 

E a opção foi óbvia, não tinha grande escolha. (Arg 11.7) 

Com os pratos em cima da balança a resposta era óbvia.(Arg 11.8) 

 

Segmento 12 (§12) 

O que eu gosto mesmo de fazer é política. (Arg 12.1) 

Isso é que gosto. (Arg 12.2) 

A política não é profissão é uma ocupação e quem depende mesmo da política 

para viver está em muitos maus lençóis porque não pode decidir como bem 

entender. (Arg 12.3) 

As coisas são como são.(Arg 12.4) 

Porque gosto de fazer.(Arg 12.5) 

Pronto, porque gosto. (Arg 12.6) 

Nasci assim.(Arg 12.7 e Act 12.1) 

Não tem explicação.(Arg 12.8) 

 É aquilo que eu gosto mesmo de fazer (Arg 12.9). 

 

Segmento 13 (§13) 

O que é que eu faço? (Arg 13.1) 

 Essencialmente, sou membro da comissão nacional do PS, do Secretariado 

Nacional da JS e do Secretariado Concelhio do PS Oeiras, sem prejuízos de 

outros.(S13.1) 

 E sou autarca na Assembleia Municipal de Oeiras.(S13.2) 



 

Segmento 14 (§14) 

Ocupa tempo. (S14.1) 

Ocupa, de facto. (S14.2) 

É uma actividades até desgastante a variadíssimos níveis, porque para além 

da nossa actividade profissional… (Arg 14.1) 

e não tenho a mínima dúvida que há outras possibilidades de trabalho e mais 

do que trabalho, de qualidade de trabalho, para quem possa estar a fazer 

política a tempo inteiro.(Act 14.1) 

 Mas é cansativo. (Arg 14.2) 

Agora digo-lhe, a qualidade do trabalho, para quem o possa fazer a tempo 

inteiro, não tem comparação.(Act 14.2) 

Por uma questão de disponibilidade física, mental e concentração completa 

naquilo. (Act 14.3) 

Nós estamos a trabalhar, temos que nos concentrar no nosso trabalho e ainda 

com as coisas lá fora. (Act 14.4) 

Quem faz a tempo inteiro só tem que se preocupar com aquilo e dá outra 

qualidade ao trabalho.(Act 14.5) 

 

Segmento 15 (§15) 

Já lhe disse, nasci assim. (Arg 15.1) 

Gosto, ponto. (Arg 15.2) 

Não tem explicação.(Arg 15.3) 

 

Segmento 16 (§ 16) 

Com certeza. (Arg 16.1) 

Com certeza, nem pensava duas vezes. (Arg 16.2) 

Mas com certeza. (Arg 16.3) 

Sem prejuízo de… (Arg 16.4) 

Optava mas com a salvaguarda de ter, de ter, por exemplo, um regime 

qualquer de requisição que me permitisse voltar para aqui quando me 

apetecesse. (Arg 16.5)  

Porque isto não é estar a fazer a minha vida depender da política, que eu só 

não quero como não desejo a ninguém. (Arg 16.6) 



Porque os condicionamentos são totais, são absolutos.(Arg 16.7) 

Posso dizer uma coisa geral, que isto acontece nos partidos todos, sem 

excepção. (Arg 16.8) 

Se alguém, por exemplo, é assessor de um ministro, é certinho que se houver 

uma guerra interna, no próprio partido, a pessoa está condenada a optar pela 

mesma opção.(Act 16.1) 

Não há liberdade, não tem uma verdadeira liberdade de escolha. (Act 16.2) 

Está condenado.(Act 16.3) 

 O mais normal é, se for assessor é para acostumar as mesmas escolhas e por 

ai adiante, mas está muito condicionado. (Act 16.4) 

Eu, se calhar, não lhe dei o melhor exemplo.(Arg 16.9) 

 Dou-lhe um exemplo mais corriqueiro, que está longe de acontecer até porque 

o Partido Socialista agora está na oposição, que é, em caso de alguns 

combates internos, que são saudáveis (devo dizer que não há nada pior do que 

consensos a força, que são consensos podres e só trazem raivas e 

recalcamento), a nível disso, se houver uma guerra entre o assessor mais 

ligado ao presidente da câmara e uma outra fracção interna, não gosto de dizer 

fracção, entre uma outra candidatura interna, está-se condenado a optar, 

porque já se sabe que as coisas também são como são, porque não demora 

muito tempo até deixar de ter lugar na câmara. (Arg 16.10) 

Na política o princípio da confiança vale tudo, vale tudo. (Arg 16.11) 

Não é por acaso que eu estou-me…(Act 16.5) 

 Eu quero lá saber se isto é pouco claro ou não, mas eu defendo claramente 

que todos os lugares de chefia na administração pública devem ser de 

nomeação política porque tudo o resto, feito por concursos, é uma total 

hipocrisia.(Act 16.6) 

 

Segmento 17 (§17 ) 

Quer que eu lhe diga como é que se torneiam as regras de um concurso?(Arg 

17.1) 

É definindo, eu quero isto, quero aquilo e tudo a imagem da pessoa, isso 

qualquer um faz. (Arg 17.2) 

Os concursos é uma perfeita hipocrisia. (Arg 17.3)  

O que é preciso é ter confiança em termos de pirâmide. (Arg 17.4) 



Não diria de cima para baixo, pirâmide hierárquica porque o que interessa é a 

execução das coisas. (Arg 17.5) 

E não é, por várias vezes, que se sabe que há intenções de A, B, C ou D, 

independentemente da coloração política que nós damos e, depois, a nível da 

execução próprio não são conseguidas.(Arg 17.6) 

 E porquê? (Arg 17.7) 

E, muitas vezes, as coisas são como são… (Arg 17.8) 

E eu também sou técnico. (Act 17.1) 

Nesse ponto contra mim falo, que é os técnicos a atrapalhar por causa dos 

hábitos estabelecidos, que não concordam com isto e com aquilo e toca a 

meter obstáculos. (Act 17.2) 

E o que é preciso é decisão e determinação, dai que eu também defendo 

isso.(Arg 17.9) 

 E, uma coisa é certa, não me venham cá falar, pelo menos os dois maiores 

partidos portugueses têm quadros de qualidade suficiente para ocuparem todos 

os lugares de chefia na função pública, sozinhos sem precisarem de qualquer 

independente.(Arg 17.10) 

 

Segmento 18 (§18) 

Exacto. (Arg 18.1) 

Tem a ver com essas belas criaturas chamadas jornalistas, mas pronto.(Arg 

18.2) 

 

Segmento 19 (§19) 

Neste momento, se eu pudesse escolher ia para a Assembleia da 

República.(S19.1 e Arg 19.1) 

Sim, neste momento.(S19.2) 

 

Segmento 20 (§20) 

Não tenho quaisquer ilusões quanto a isso.(Arg 20.1) 

 Já estive mais próximo, por outro tipo de cenário. (Arg 20.2) 

Se não tivesse havido as injustiças, que acaba sempre por haver de uma 

maneira ou de outra em termos de elaboração de listas, que as coisas são 



como são (eu também já fiz listas e sei como é que isso é), eu não teria 

chegado a entrar neste mandato que foi interrompido em 2002. (Arg 20.3) 

No lugar que eu poderia esperar teria ficado muito a beira de entrar depois de 

ter saído uma série de gente, do governo e que de depois voltaram. (Arg 20.4) 

Eu teria ficado, a altura mais próxima, uns dois lugares.(Arg 20.5) 

 Quando foi da nomeação eu era o responsável. (Act 20.1) 

Era o número dois da federação de Lisboa. (Act 20.2) 

Neste momento as coisas são outras. (Arg 20.6) 

É mais fácil um dirigente regional de nomeada ser deputado do que eu que sou 

dirigente nacional (Arg 20.7) 

 

Segmento 21 (§21) 

É o contrato individual de trabalho.(S21.1) 

Não, não.(S21.2) 

Eu estou no quadro desde Outubro de ’99.(S21.3) 

 

Segmento 22 (§22) 

Curto, médio? … (S22.1) 

Eu prefiro falar de coisas mais palpáveis.(Arg 22.1) 

 Neste momento, a autoridade decidiu pagar a mim e a mais três juristas uma 

pós graduação em Contencioso Administrativo. (S22.2) 

Eu que na altura quando fiz a licenciatura não me empenhei muito nessa 

área... (S22.3) 

Não é nada que devemos censurar que as pessoas têm as suas épocas na 

vida e a vida das pessoas dá muitas voltas.... (Arg 22.1) 

 

Segmento 23 (§23) 

A autoridade decidiu para a mim e para mais três colegas uma pós-graduação 

em contencioso administrativo.(S23.1) 

 Estou e vou fazer os possíveis para dar o meu melhor e a partir daí logo se vê 

(S23.2, Arg 23.1) 

Vamos ver.(Arg 23.2) 

Pode ser que se aquilo correr bem eu comece a ter outro tipo de perspectivas, 

vamos a ver.(S23.2 e Arg 23.3) 



 

Segmento 24 (§24) 

Também depende. (Arg 24.1) 

 Eu não sei. (Arg 24.2) 

 Suponhamos que a coisa corre muito bem e eu tenho mesmo uma nota muito 

elevada, se as coisas correm bem. (Arg 24.3) 

Sabe-se lá se da Universidade Católica não chegará, eventualmente, algum 

convite.(Arg 24.4) 

Não sei.(Arg 24.5) 

 É um ponto de interrogação.(Arg 24.6) 

 

Segmento 25 (§25) 

Depende do ponto de vista.(Arg 25.1) 

Eu gosto mesmo é de fazer política e não é exactamente de ser jurista. (Arg 

25.2) 

Aliás, eu devo-lhe dizer que eu sou muito melhor jurista como, vá lá, legislador. 

(Act 25.1) 

Por exemplo, as grandes alterações que houve nos estatutos da JS o ano 

passado, quem foi o redactor fui.(Act 25.2) 

 Eu estou numa comissão do regimento, a alteração do regimento da 

Assembleia Municipal, e vejo lá muita coisa que não está muito bem escrita e 

eu proponho alterações. (Act 25.3) 

Sou muito melhor jurista como legislador do que de outra coisa 

qualquer.(Act 25.4) 

Isso não tenho a mínima dúvida disso.(Arg 25.2) 

 

Segmento (§26) 

Não por causa disso. (Arg 26.1) 

Porque esse tipo de trabalho é mais para os juristas profissionais de cada 

grupo parlamentar, portanto…(Arg 26.2) 

 A parte é mais… (Arg 26.3) 

Há mais juristas em cada grupo parlamentar que se encarregam disso(Act 

26.1). 

 



Segmento 27 (§27) 

O que eu disse é que pode acontecer.(Arg 27.1) 

 Mas esse caso não vai implicar que eu saia. (S27.1 e Arg 27.2) 

Não vai implicar que eu saia até porque eu já sei que o dinheiro que se recebe 

por isso e por aquilo é reduzido. (S27.2 e Arg 27.3) 

Claro que havendo a possibilidade de alguma situação... (Arg 27.4) 

Se pagarem bem!(Arg 27.5) 

 É outra disponibilidade com que eu fico até para alguma investigação que eu, 

eventualmente, queria fazer. (Arg 27.6 e S27.3) 

Porque é algo que eu nunca tive muita paciência foi para grandes 

investigações, grandes coisas desse tipo de coisas.(Act 27.1) 

 E, pelo menos ainda, se bem que esteja com vontade disso, não me vejo, pelo 

menos pelo enquanto, a fazer grandes trabalhos de teses de mestrado nem 

nada disso. (Act 27.2) 

Não me vejo. (Act 27.3) 

Não me estou a ver com paciência para fazer algo com trezentas páginas e a 

mais, ter que investigar para isso.(Act 27.4) 

Não é o não gostar.(Arg 27.7) 

 Não me estou a ver. (Act 27.5) 

Não tenho paciência.(Act 27.6) 

 Já viu o que é que é estar não sei quanto tempo… (Arg 27.8) 

Olhe, sabe com certeza, estar não sei quanto tempo ou não sei quantos meses 

e depois é preciso ir a especialidadezinha e os livros estão aqui e outros estão 

ali e a procura… (Arg 27.9) 

Sabe com certeza isso muito melhor do que eu.(Arg 27.10) 

 Portanto, eu não me estou a ver, pelo menos para já, com paciência para 

isso.(Act 27.7) 

 

Segmento 28 (§ 28) 

Porque é lá que eu estou a tirar a pós-graduação. (S28.1) 

Apenas e só por causa disso. (Arg 28.1) 

Tirei o curso da Faculdade de Direito.(S28.2) 

Estou.(S28.3) 

 



Segmento 29 (§29) 

A questão é, pondero (S29.1 e Arg 29.1) 

Não é bem gostava, pondero, porque é outro tipo… (Arg 29.2) 

Porque dar aulas dá outro tipo, se houver possibilidade de oportunidades, dá 

outro tipo de disponibilidade, pelos próprios termos como funciona a actividade 

académica, para uma evolução eventual que eu possa ter. (S29.2 e Arg 29.3) 

Porque não é aqui que eu vou ter alguma evolução, vamos ser 

realistas.(S29.3 e Arg 29.4) 

Porque por vários motivos que passam também…(Arg 29.5) 

 Porque também há mais colegas e também mais antigos e a grande maioria 

das pessoas que está cá, na parte jurídica, não estou a ver ninguém com 

grande vontade de sair.(Arg 29.6) 

 E também pela actual situação do mercado de trabalho, também não há de 

ser, como certeza. (Arg 29.7) 

Mas não estou a ver com vontade de sair, mesmo de outra maneira. (Arg 29.8) 

E depois as coisas são um bocado como são.(Arg 29.9) 

 

Segmento 30 (§30)  

Tinha vantagens e tinha desvantagens[exercer advocacia a tempo intreiro] (Arg 

30.1) 

Toda a gente me diz que dá bastante mais trabalho (Arg 30.2). 

Eu devo-lhe dizer que se acaba por trabalhar mais. (Arg 30.3) 

Eu, por exemplo, aqui, regra geral com raríssimas excepções, posso-me dar ao 

luxo de fazer o horário que eu quero, o trabalho que eu quero dentro dos 

limites… (S30.1) 

Nós temos horário flexível com limites. (S30.2) 

Normalmente o que faço é chego aqui antes das oito e meia e saio às cinco da 

tarde, porque gosto de entrar e sair cedo. (S30.3) 

Claro que é moda. (Arg 30.4) 

Há muita gente que deve achar que eu procedo muito mal, porque o que é 

bonito é o técnico superior chegar tarde e sair tarde e demorar não sei quanto 

tempo para o almoço. (Arg 30.5) 

Mas eu, sinceramente, estou-me nas tintas, porque eu tenho a minha a vida e 

por vários motivos, não só o trânsito e a minha vida fora daqui ou em termos 



de descanso ou em termos políticos, dá-me muito mais jeito estar às cinco da 

tarde despachado.(Arg 30.6)  

Dá-me muito mais jeito para mim.(Arg 30.7) 

 A minha vida funciona melhor desta maneira do que se eu estivesse a dormir 

mais um bocadinho de manhã e tivesse que estar mais um bocadinho a 

tarde(Arg 30.8) 

Ficava sem algum tempo que eu possa aproveitar, eventualmente, para 

descansar ao fim da tarde ou para despachar coisas, para poder dormir a noite. 

(S30.4) 

É uma questão acima de… (Arg 30.9) 

Não só custa-me menos levantar-me às sete da manhã do que, eventualmente, 

as oito e meia, nove horas. (S30.5) 

Não só me custa menos como tenho todas as vantagens em relação a minha 

vida.(Arg 30.10) 

 

Segmento 31 (§31)  

É o que toda a gente diz. (Arg 31.1) 

Eu vejo ai muita gente também muita aflita com as coisas, não sei o quê(Arg 

31.2) 

. Eu com raríssimas excepções e porque não tenho que fazer as coisas, porque 

quando as coisas são feitas com a minha gestão de tempo está tudo, está tudo 

ok. (Arg 31.3) 

Eu sei gerir as minhas coisas a minha maneira e não tenho razão de queixa 

(S31.1). 

 

Segmento 32 (§32) 

O que eu precisava? (Arg 32.1) 

Ter a garantia de que não estava a perder dinheiro (S32.1 e Arg 32.2). 

Como é que eu tinha? (Arg 32.3) 

Há várias maneiras de se puder fazer certo tipo de estimativas. (Arg 32.4) 

Portanto, não ia ficar a perder dinheiro, porque não.(Arg 32.5) 

Um convite que me garantisse um X ou eu ter a minha carteira de clientes que 

me permitisse pensar por A+B+C+D que teria um rendimento X.(Arg 32.6) 

 



Segmento 33 (§33)  

Eu vou-lhe responder desta maneira. (S33.1) 

Se a oportunidade surgisse, em termos de tempo inteiro, sem ficar a 

perder dinheiro, em termos da Universidade, já. (S33.2 e Arg 33.1) 

Já. (S33.3 e Arg 33.2) 

Em termos da advocacia, não sei. (Arg 33.3) 

Claro que em termos da Universidade poderia fazer advocacia 

também.(Arg 33.4) 

 Poderia… mas, juntando a Universidade, o tempo para a política, etc., 

não se sobraria muito tempo para fazer a advocacia, para ser honesto. 

(Arg 33.5) 

Para ser honesto… (Arg 33.6) 

Até porque, muitas vezes, há a ideia de que os professores universitários não 

fazem rigorosamente nada, mas não é verdade, bem pelo contrário.(Act 33.1) 

Até não é as aulas.(Act 33.2) 

 É as solicitações que têm a ver com a própria Universidade e com os convites 

que fazem a nível pessoal devido as funções que a pessoa tem, nem é as 

aulas em si.(Act 33.3) 

Sabe isso melhor do que eu, com certeza.(Arg 33.4) 

 

Segmento 34 (§34)  

Tudo igual?(Arg 34.1) 

 Em condições iguais ficaria (Arg. 34.2) 

 Em condições iguais ficaria.(Arg 34.3) 

 Agora, condições iguais é um conceito muito relativo, porque a advocacia dá 

perspectivas a médio prazo a nível financeiro. (Arg 34.4) 

Isto não dá, tão simples como isso. (Arg 34.5) 

 Pessoalmente, eu gosto mais de política do que de dinheiro…(Arg 34.6) 

 

Segmento 35 (§35)  

Os meus próximos projectos é fazer, é ajudar que X seja reeleita uma segunda 

vez secretária geral no ano 2004. (S35.1) 

Será o terceiro e terá que ser o último mandato. (S35.2) 

Fazer o resto do caminho até sair eu, por limite de idade. (S35.3) 



Garantir que haja uma mudança interna a nível da federação de Lisboa da 

JS.(S35.4) 

  Continuar o empenhamento a nível da concelhia do partido e fazermos o 

nosso trabalho com vista a ganharmos a Câmara de Oeiras em 2005. (S35.6) 

Pronto, não estou a pensar mais do que no médio prazo de dois, três anos. 

(S35.7 e Arg 35.1) 

Não estou a pensar mais do que isso e penso nas coisas sempre dentro de 

uma lógica político-partidária. (S35.8) 

Porque isto é tudo muito bonito, mas as pessoas quando votam, estão a votar, 

estão a meter o voto a frente do símbolo do partido e não é na minha cara nem 

da do outro.(Arg 35.2) 

 As coisas são tão lineares quanto isso e, se calhar, ficava bem a certos e 

determinados deputados, entre os quais alguns do meu partido, terem a 

humildade de saber isso e que, com certeza, ninguém vota por causa deles 

(Arg 35.3) 

Não vou dizer nomes, não é preciso.(Arg 35.4) 

 

 

Segmento 36 (§36)  

Não. (S36.1) 

A única coisa mais aproximada de políticos que houve na minha família e que 

teve alguma actividade, foi o meu bisavô e que não sei exactamente dizer 

quando morreu. (Act 36.1) 

Mas pelos menos há uns cinquenta anos, portanto…(Act 36.2) 

 E isto foi em Angola.(Act 36.3) 

 Não há.(Arg 36.1) 

 O meu pai, muito indirectamente, porque isto já foi depois da independência, já 

estava eu cá em Portugal, esteve nos petróleos em Angola, mas não 

exactamente numa actividade política. (Act 36.4) 

Então com o regime que havia em Angola! (Arg 36.2) 

O mais aproximado terá sido o meu bisavô. (Act 36.5) 

Não tenho, de resto, mais nenhuma ligação. (Arg 36.3) 



Fora eventualmente que seja uma ou outra pessoa, que sejam pessoas tanto 

do lado da minha mãe como do meu pai, que sejam militantes de base de 

partidos políticos.(Arg 36.4)  

 

Segmento 37 (§37)  

Se eu fui dirigente associativo? (S37.1) 

Olhe, eu fiz parte de lista que concorreu, no ensino secundário, a Associação 

de Estudantes.(S37.2) 

 Concorri três vezes e perdemos três vezes, com listas diferentes.(S37.3) 

 No superior eu cheguei a ser membro da Assembleia de Representantes e do 

Conselho Directivo. (S37.4) 

Depois fui candidato a mesa, mas não fui presidente. (S37.5) 

Já numa outra fase, numa fase muito posterior. (S37.6) 

Não tenho, se quer que lhe dê a minha opinião… não tenho… (Arg 37.1) 

Foi giro no secundário, mas não gostei da parte associativa do superior.(Arg 

37.2) 

 Porque, depois, para o fim do curso quando voltei (eu exerci esses cargos no 

meu 2.º ano do curso) no 4.º ano, como depois eu estava no meio da lista, a 

minha função era um bocado estar numa actividade política leve, em que eu 

dizia as minhas coisas, e estava na prática a evitar as asneiras das pessoas 

que não tinham rodagem nenhuma. (S37.7 e Arg 37.3) 

Muitas vezes quem está nessas listas tem boas ideias e, as vezes, não se 

apercebe do tipo de asneiradas estratégicas que podem cometer e que alguém 

com o mínimo de rodagem política interna sabe isso. (Arg 37.4) 

Por muito que digam que é uma escola de vícios, não há melhor escola política 

do que uma organização partidária de juventude. (Arg 37.5) 

Quer dizer, chamem-lhes os nomes todos, mas em termos de escola política é 

o melhor que há. (Arg 37.6) 

Fala-se muito na importância de quem venha dos movimentos associativos, 

agora, com raríssimas excepções sabem muito pouco em termos de política 

mesmo.(Arg 37.7) 

 Sabem muito pouco em termos de atitudes, em termos de estratégia, em 

termos desse tipo de coisas. (Arg 37.8) 



Podem ter uma ou outra ideia maravilhosa mas, depois normalmente, são 

pautadas por uma grande ingenuidade, uma grande ingenuidade. (Arg 37.9) 

Muitas vezes, só os presidentes e pouco mais do que isso é que têm outras 

preparações. (Arg 37.10) 

As reuniões de dirigentes associativos são umas coisas abomináveis e que 

demoram horas.(Arg 37.11) 

 Ainda bem que eu nunca estive em nenhuma.(Arg 37.12) 

 Como eu dizia a alguém no outro dia, não tinha grande vocação para aquelas 

coisas. (Arg 37.15) 

Só estar a discutir coisas de educação, financiamentos. (Arg 37.16) 

São coisas chatíssimas.(Arg 37.17) 

 

Segmento 38 (§38) 

De que áreas é que eu gosto mais?(Arg 38.1) 

 Eu gosto de discutir coisas mais concretas, gosto de discutir a reforma do 

sistema político. (Act 38.1) 

Está ai algo que me interessa bastante. (Act 38.2) 

Gosto de todas essas situação.(Act 38.3) 

 Não gosto de coisas específicas, desse tipo de coisas que se tornam mesmo 

muito chatas. (Act 38.4) 

São mesmo muito chatas(Arg 38.2). 

Porque eu, por exemplo, acho chatas, é tão simples como isso.(Arg 38.3) 

 

Segmento 39 (§39)  

Por acaso, isso é muito interessante, outras que eu gosto, genericamente,… 

por exemplo, deixe-me ver aqui algumas questões mais genéricas. (Act 39.1) 

Estar a discutir questões ligadas a União Europeia, desde que não entre 

naqueles pormenores, são questões muito interessantes.(Act 39.2) 

 Gosto de discutir coisas também ligadas a uma série de temas, dependendo 

eventualmente também da situação. (Act 39.3) 

Questões ligadas, muitas vezes, a própria justiça; coisas da administração 

interna; de defesa sei muito pouco, infelizmente.(Act 39.4) 



 Por exemplo, sei-lhe dizer algumas coisas, mas não me venham falar de 

financiamentos de educação, sei uma série de coisas sobre uma série de 

temas genéricos. (Act 39.5) 

Agora, não me venham falar de discutir financiamentos de educação, com os 

bocadinhos para aqui e para lá e com aquelas especificidades todas, porque é 

verdadeiramente insuportável para mim, devo-lhe dizer.(Act 39.6) 

 É verdadeiramente insuportável para mim, é verdadeiramente insuportável. 

(Act 39.7) 

Depois em Portugal, ainda para cima, criou-se o estigma de que só quem fala 

de educação é que pode falar e como eu não tenho paciência nenhuma para 

esses corporativismos e, sinceramente, acho que o Ministério da Educação 

precisava de um controlo político apertadíssimo, porque aquela quantidade de 

gente que pulula, e nisso não sendo do meu partido, o Professor David Justino 

está a fazer, ainda que muito pouco, não noto que tenha coragem para o fazer, 

para correr com os maníacos da pedagogiazinha do Ministério.(Arg 39.1) 

 

Segmento 40 (§40)  

Eu acho que os problemas devem ser politicamente controlados.(Arg 40.1) 

É muito simples, vou-lhe dar um exemplo. (Arg 40.2) 

Na minha opinião só há uma solução para os problemas. (Arg 40.3) 

Vou-lhe dar o exemplo da Matemática: olhe, para quê que a gente usa 

Matemática no nosso dia-a-dia? (Arg 40.4) 

A gente precisa de Matemática, basicamente, é as contas de somar e as 

contas.(Arg 40.5) 

 Ora, em que é que nós devemos pensar também? (Arg 40.6) 

Nós devemos pensar que a Matemática em termos do que vai ser preciso as 

pessoas saberem no ensino superior e, como tal os programas deveriam ser 

feitos com base nisso. (Arg 40.7) 

Para já, no 10º ano separar-se três Matemáticas: Matemática para as 

engenharias, Matemática científica (eventualmente essas poderiam ser 

conjuntas), Matemática para as arquitecturas e design e a Matemática para as 

economias. (Arg 40.8) 



Para que as pessoas não entrem para as faculdades de engenharias com 

chumbos de noventa por cento, para que as pessoas estejam preparadas 

quando chegarem ao superior. (Arg 40.9) 

Eu admito que tenho uma concepção um bocado utilitarista das coisas, não me 

venham falar em Matemática para desenvolver o raciocínio porque, se não, 

estamos a usar meios com sentido… o que é que interessa alguém saber o 

que era o diagrama de Vernes?(Arg 40.10) 

 Era no 5.º ano, que eu dava, pelo menos. (Arg 40.11) 

 Isso não altera a vida de ninguém. (Ag 40.12) 

 Não vai dar benefício a ninguém saber o que é o diagrama de Vernes que eu 

já nem me lembro. (Arg 40.13) 

Como é evidente ninguém se lembra, a não ser o senhor professor de 

Matemática. (Arg 40.14) 

Ninguém se lembra. (Arg 40.15) 

E nós temos que ter uma consciência para fazer as coisas.(Arg 40.16) 

 Por exemplo, a Filosofia como é dada agora é um completo disparate. (Arg 

40.17) 

O que é que me interessa, a mim, que as pessoas estejam a discutir, a debater 

a obrigar as pessoas a debater os temas quatro, cinco, seis e sete? (Arg 40.18) 

Debater as coisas metafísicas, o que é a imaginação? (Arg 40.19) 

Mas o que é que isso interessa? (Arg 40.20)  

Dê-se ensino as pessoas, uma história do pensamento, como era mais ou 

menos dada antes e as pessoas que reflictam as coisas por si próprias. (Arg 

40.21) 

Não podemos ter essa tentação terrível, que há cada vez mais na Europa, de 

super proteger as pessoas. (Arg 40.22) 

É uma tendência muito… (Arg 40.23) 

Basta ler os artigos do Professor Eduardo Prado Coelho para ver isso, que é a 

tentativa de achar que as pessoas têm que ler isto porque acham que é 

essencial. (Arg 40.24) 

Mas é completamente absurdo achar que as pessoas para serem qualquer 

coisa na vida têm que ler os jornais ou qualquer coisa. (Arg 40.25) 

A pessoa escolhe o que deve ler. (Arg 40.26) 



Aliás houve, há uma história muito interessante, que foi o meu pai que me 

contou do meu padrinho que mora em Fátima e em Fátima mesmo em escolas 

públicas há um ambiente muito religioso, como se sabe.(Arg 40.27) 

 Então, em vez de se querer dar as crianças o gosto por desenhar, não, tiveram 

todos que desenhar um bocado de um desenho X de outro X que era um 

sacrifício. (Arg 40.28) 

Isso não pode ser. (Arg 40.29) 

Não pode ser. (Arg 40.30) 

Temos que ter uma perspectiva muito prática das coisas. (Arg 40.31) 

E as pessoas também têm que se saber safar por si próprias. (Arg 40.32) 

Como diz agora o mail que por ai anda, nós comemos bolos, bebemos 

refrigerantes e não ficamos obesos. (Arg 40.33) 

Não é como agora essas tentativas todas, estamos a entrar numa sociedade 

completamente castradora.(Arg 40.34) 

 Eu estive na Suécia há três anos e vim de lá horrorizado.(Arg 40.35)  

 

Segmento 41 (§41)  

Achei um país horrível. (Arg 41.1) 

Um país castrador.(Arg 41.2) 

 Um país onde tudo é proibido.(Arg 41.3) 

 Proíbe-se por proibir. (Arg 41.4) 

Se beber água, se eles chegam a conclusão que a água, eventualmente, pode 

ter bocados de bandeira e o bocado de bandeira faz mal, eles proíbem as 

pessoas de beber água. (Arg 41.5) 

 Isto aconteceu no caso de uma Rave. (Arg 41.6) 

Eles queriam proibir uma rave só porque pensaram que pudesse haver drogas 

lá dentro. (Arg 41.7) 

Eles controlam as entradas para verem se as pessoas têm drogas ou não, e 

queriam proibir porque poderia haver droga lá dentro. (Arg 41.8) 

Onde a rave é uma coisa completamente inofensiva, não faz mal a 

ninguém.(Arg 41.9) 

 Este é o tipo de espírito que há na Suécia, proibir por proibir. (Arg 41.10) 

Um espírito em que as pessoas divertirem-se é mau; que é mau. (Arg 41.11) 



 A lógica das pessoas tem que ser uma vida espartana e vê-se agora muita 

gente a defender esse tipo de coisas, o que é completamente absurdo e 

contrário ao nosso modo de vida e contrário a nossa cultura.(Arg 41.12) 

 

Segmento 42 (§42)  

Eu não estou zangado com os políticos.(Arg 42.1) 

 Se tivesse que estar zangado estaria comigo próprio.(Act 42.1) 

 Portanto, não estou zangado e acho, como diz o ex-presidente da JSD, num 

debate em que eu estive a representar a JS há cerca de dois anos na 

Universidade Nova de Lisboa, se dizem que os políticos estão afastados da 

pessoa, a culpa é vossa, e apontou para o público. (Arg 42.2) 

E tem uma grande parte de razão. (Arg 42.3) 

Porque as pessoas, designadamente, (por isso é que eu não excluo que 

tivesse alguma viabilidade o voto obrigatório, se bem que seja complicado para 

a mentalidade portuguesa de o implementar, porque é um bocado, se me 

obrigam a votar eu não voto em nenhum) porque entra-se numa situação em 

que as pessoas estão-se completamente nas tintas com medidas gerais que as 

afecte, inclusive aumentos de impostos, inclusive outras histórias, mas 

questões muito concretas e a CREL não é o melhor exemplo, mas poderia ser, 

as pessoas faziam logo um trinta e um e se calhar nem votam porque dizem 

que são todos iguais. (Arg 42.4) 

Isto como eu dizia, a seguir as eleições e que votaram no PSD, eu disse, vocês 

tenham cuidado que eu sei de pessoas que votaram em vocês e que nessa 

mesma noite diziam do piorio do Durão Barroso, e votaram nele e por ai 

adiante… isso qualquer dia é contra vocês. (Arg 42.5) 

 Isso é uma coisa que temos que lutar todos em conjunto, porque isto de que 

somos todos iguais, quando não somos, quando não somos iguais nem nada 

que se pareça, e o que calhou agora ser nós qualquer dia calha-vos a vocês. 

(Arg 42.6) 

 E não tem lógica nenhuma que seja assim que calhe. (Arg 42.7) 

Não tem lógica se seja assim que calhe, que calhe por outros motivos, agora 

por isto e por aquilo…(Arg 42.8) 

Ou porque são todos iguais ou porque, só. (Arg 42.9) 



Depois, quem tem a maior parte destes comportamentos são pessoas já com 

um certo nível de educação e financeiro, porque a grande maioria das classes 

mais favorecidas vota sempre no mesmo partido, quanto muito com evoluções, 

com evoluções que têm a ver com cortes.(Arg 42.10) 

 Que é isto que eu acho que é essencialmente que se nota. (Arg 42.11) 

Por exemplo, calhou-me nas autárquicas em ’97… em 2001, alguém estar a 

dizer que não sei quantas, se não fosse o Guterres até votava em nós.(Arg 

42.12) 

 Eu disse-lhe que não é o Engenheiro António Guterres que está a concorrer as 

eleições, “mas está ai a fazer campanha da mesma coisa” e eu, obviamente 

que lhe respondi olhe, mal estávamos nós se ele não participasse, era uma 

grande falta de solidariedade, quando nem foi ao nosso Concelho, por acaso. 

Isso foi um bocado contra aquilo… as conclusões que eu tinha tirado das duas 

outras eleições. (Arg 42.13) 

Pareceu-me que em ’93, ’97 não houve grandes influências nacionais nas 

eleições autárquicas, nas de 2001 houve, pode haver e pode não houve.(Arg 

42.14) 

 

Segmento 43 (§43)  

Eu sou deputado municipal. (S43.1 e Act 43.1) 

Agora, mesmo a minha própria estrutura concelhia do partido sabe que eu não 

tenho, não tenho tanta disponibilidade como eventualmente poderia ter, devido 

as funções que ocupo a nível nacional, essencialmente, e com as ramificações 

que se tem… (S 43.2 e Act 43.2) 

Mas pronto, estive na Assembleia de freguesia quatro anos em Carnaxide. 

(S43.3 e Act 43.3) 

Na última Assembleia Municipal, digamos que os meus conhecimentos de 

jurista foram muito úteis ao partido em si, porque apareceu lá uma proposta 

que o PSD, usando a força da maioria, sem necessidade nenhuma de o fazer e 

fez aprovar uma proposta que era uma ilegalidade. (Act 43.4) 

Uma proposta com um texto jurídico que não faz sentido e que é uma completa 

manta de retalhos. (Arg 43.1) 

Que é revisões atrás de revisões com o primeiro texto, com certeza, a ter para 

ai uns quarenta ou cinquenta anos. (Arg 43.2) 



 

Segmento 44 (§44)  

Pergunte-me qualquer coisa que veja, a Dr.ª é que sabe o que é que deseja. 

(Arg 44.1) 

Acho que já lhe disse o que parece ser essencial, em termos do que fiz, ainda 

por cima estive sempre numa situação estável e, em termos de perspectivas, 

como eu lhe digo, passam muito por algo que será… será excessivo dizer que 

é mais do que curto prazo. (S44.1 e Arg 44.2) 

 Não há que esticar a corda sem necessidade, porque eu também não posso 

fazer projecções sem saber, por exemplo, como é que me vai correr está pós-

graduação. ( S44.2 e Arg 44.3) 

Não vou ter essa ligeireza.(Arg 44.4) 

 Posso estar a pensar agora em A, B e Com e depois isso não se concretizar. 

(S44.3 e Arg 44.5) 

Pelo que eu deixo muito a esse nível, muito a espera de saber os resultados da 

pós-graduação. (S44.4 e Arg 44.6) 

Depois, poderei pensar em algo de mais concreto porque, até lá não vou 

pensar em algo mais concreto. (S44.5 e Arg 44.7) 

Uma coisa é certa, a pós-graduação fez-me, está-me a causar algumas 

limitações a minha actividade política.(Arg 44.8) 

Não por causa de estudar, mas por causa de ser aos sábados de manhã. (Arg 

44.9) 

O normal, muitas vezes, é eu arrancar de cá a sexta-feira para só voltar ao 

domingo, devido as funções. (S44.6 e Arg 44.10) 

Por exemplo, este sábado, vou sai de lá direitinho para o Algarve, para Vila 

Real de Santo António, porque tenho que estar as cinco da tarde numa 

actividade, e lá estarei.(S44.7) 

 

Segmento 45 (§45)  

Da pós-graduação actualmente, porque tem que ser e da política.(S45.1) 

 De tal maneira que eu até frequentava um ginásio ao fim da tarde só que eu 

cheguei a conclusão que eu já tenho vida tão condicionada que o ginásio me 

ajudava a condicionar ainda mais a minha vida, e por isso deixei. (Arg 45.1) 

Foi a melhor coisa que eu fiz. (Arg 45.2) 



Estava-me a condicionar ainda mais a vida. (Arg 45.3) 

Porque ir ao ginásio, porque estava inscrito, pagava e não sei o quê… e 

depois, obviamente com horário livre, não tinha dia fixo e por ai adiante… 

estava-me a condicionar completamente a minha vida. (Arg 45.4) 

Tinha tudo condicionado.(Arg 45.5) 

 Estava sem tempo para descansar. (Arg 45.6) 

Sinto-me melhor agora.(Arg 45.7) 

 Nos primeiros tempos do ginásio também me sentia muito bem, mas agora isto 

acalmou. (Arg 45.8) 

Tomei a decisão correcta. (Arg 45.9) 

E, neste caso, não tenho a mínima dúvida. (Arg 45.10) 

Eu desisti mesmo do ginásio, creio em Setembro ou Outubro. (Arg 45.11) 

Tomei a decisão mais correcta.(Arg 45.12) 

 Foi outro descanso, outra flexibilidade na organização. (Arg 45.13) 

Dá-me mais descanso, dá-me…(Arg 45.14)  

 

Segmento 46 (§46) 

Depende. (Arg 46.1) 

O fim de semana meu, actualmente…(S46.1) 

 Por acaso é giro. (Arg 46.2) 

Já tive várias ou algumas fases desde que vim trabalhar para aqui. (Arg 46.3) 

Mas, actualmente, pronto tenho… (Arg 46.4) 

Vá lá, excluindo esta altura, este ano lectivo em que estou a fazer a pós-

graduação, o fim de semana normal meu depende de várias coisas. (S 46.2 e 

Arg 46.5) 

Pode calhar pode ser eu arrancar de cá sexta feira ao fim da tarde directo, não 

sei para onde, para só voltar ao domingo. (S 46.3 e Arg 46.6) 

Eu, pessoalmente, nessas coisas de fim-de-semana, prefiro arrancar na 

sexta.(S46.4) 

 Também tenho fins de semana, sem ser políticos, para fora. (S46.5) 

Mas também as maiorias das saídas é por isso, é porque se gasta dinheiro e 

enfim, a estrutura não paga.(S46.6) 



 Os partidos não nadam em dinheiro, nem nada que se parece e agora, esta 

ida para o Algarve, quem vai pagar a gasolina e as portagens sou eu. (S46.6 e 

Arg 46.7) 

Portanto, e só ai vão ser quase vinte contos.(S46.7 e Arg 46.8) 

 

Segmento 47 (§47) 

É irrealista pensar que alguém vai ganhar dinheiro com a política. (Arg 47.1) 

Quem ganhe dinheiro com a política só se mete mesmo mão ao bolso, porque 

os ordenados que se têm são… (Arg 47.2) 

Eu continuo a dizer que acho que são escandalosamente baixos. (Arg 47.3) 

Eu acho que é vergonhoso como é que aqui o presidente da ANACOM ganha 

três vezes mais que um deputado. (Arg 47.4) 

É vergonhoso. (Arg 47.5) 

Um deputado deve, por natureza, ganhar mais do que qualquer gestor público. 

(Arg 47.6) 

Ah!... mas, não é por dinheiro, não vamos ter dúvidas em relação a isso. (Arg 

47.7) 

Ainda comentava há uns tempos por causa do suposto vestido de setecentos 

contos que o primeiro ministro deu a mulher. (Arg 47.8) 

Ele há-de ter algum dinheiro, também esteve a dar aulas nos Estados Unidos. 

(Arg 47.9) 

Mas, com certeza, não é rico e setecentos contos é dinheiro para ele, 

certamente.(Arg 47.10) 

 É para ele, não vou dizer que não os tenha para dar uma prenda a mulher, 

mas setecentos contos é dinheiro. (Arg 47.11) 

Eu não dava.(Arg 47.12) 

 

Segmento 48 (§48) 

E que apareceu de repente. (S48.1) 

Eu já estava a começar a maturar uma ideia de voltar a estudar, não este 

ano.(S48.2 e Arg 48.1) 

 Talvez para daqui a dois anos. (S48.3 e Arg 48.2) 

Mas apareceu isto e, por acaso, a minha chefe até ficou surpreendida de eu 

dizer que sim, porque ser ao sábado de manhã. (Arg 48.3) 



Aproveitei (S48.4 e Arg 48.4). 

É [paga pelo instituto] (S48.5) 

Esta é barata para o tempo lectivo que é.(Arg 48.5) 

 Barata em termos dos preços normais das coisas, entenda-se. (Arg 48.6) 

Tomei essa opção de condicionar um bocado a minha vida, inclusivamente a 

partidária para fazer a pós-graduação, e não estou minimamente arrependido. 

(Arg 48.7) 

Poderá ser a chave para evoluir profissionalmente e ir-me embora daqui. 

(Arg 48.8) 

Falando curto e grosso. (Arg 48.9) 

Poderá, depende de como aquilo correr (Arg 48.10). 

 

 

Segmento 49 (§49)  

Isto não tem que estar a correr porque só tem um exame final ou um 

trabalho.(Arg 49.1) 

 Mas, eu, para já, estou a gostar bastante e estou o mais interessado possível. 

(Arg 49.2) 

Chego, as vezes, a pegar aqui nos livros em alturas de menos trabalho, porque 

aqui o trabalho é de picos. (S49.1) 

 Portanto, eu posso estar ai, como aconteceu por acaso há cerca de duas 

semanas, aflitíssimo com o trabalho. (S49.2) 

É mesmo de picos, aqui o trabalho.(S49.3) 

 O volume de trabalho é muito diferente de colegas para colegas. (S49.4) 

Eu posso estar uma semana com muito trabalho e outra colega não ter quase 

nada para fazer e as vezes é ao contrário. (S49.5) 

Isso é por causa da evolução dos processos (S49.6). 

 

Segmento 50 (§50)  

Não. (S50.1) 

Já disse tudo.(Arg 50.1) 

 

  

 



Recodificação dos segmentos da entrevista 

 

Sequências-tipo 

 

S1: O estágio de advocacia 

Bom, na altura, eu meti logo os papéis para o estágio, para o estágio na Ordem 

dos Advogados. (S1.2) + O que se passa é que a Ordem dos Advogados 

recusou-me a inscrição porque dizem que as funções que eu aqui tenho são 

incompatíveis nos termos da lei.(S5.1) + Porque dizem que eu estou a exercer 

funções de autoridade, o que não é verdade.(S5.2) + Por exemplo, qualquer 

funcionário público, á partida, está incompatível.(S.6.1) + Não um trabalhador 

do Estado sujeito a contrato individual de trabalho, como é o caso da grande 

maioria das pessoas aqui na alta autoridade. (S6.2) + Não, eu não estou a 

exercer advocacia porque a Ordem dos Advogados não me deixa exercer, 

ponto. (S7.1) 

 

 

 

 

S2: O emprego como jurista 

Entretanto houve a possibilidade de eu vir para aqui.(S1.3) +  Entrei ao serviço 

no dia 29 de Outubro…(S1.4) + Estavam a precisar de juristas. (S2.1) + 

Respondi e aproveitei a oportunidade. (S2.2) + Entretanto, continuei com o 

estágio.(S2.3) + Vim para aqui para a divisão do contencioso, onde me 

mantenho. (S2.4) + Tive o privilégio de tomar conhecimento de que havia 

necessidade de juristas.(S3.1) + Eu sou jurista da divisão de contencioso. 

(S4.1) + Ou seja, eu tenho um trabalho que  implica não só pareceres sobre 

áreas que têm a ver com o próprio funcionamento desta autoridade, como 

também da própria análise e preparação da decisão e processo 

contraordacional. (S4.2) + Isto é, análise e preparação da decisão e não 

qualquer tipo de decisão, para o meu chefe decidir e tomar decisões em 

processos que podem ser muito diferentes.(S4.3) +  Podem ser sobre Rádios 

CB, podem ser sobre Rádio Telefones, ou serviços móveis terrestres, sobre 

rádio amadores, sobre infra-estruturas de telecomunicações em edifícios. 



(S4.4) + Toda esta área que corresponde as infracções que têm a ver com as 

competências legalmente atribuídas a esta autoridade.(S4.5) + Eu posso dizer, 

isto é para efeitos profissionais, o meu ordenado como técnico superior 

especialista do 3.º escalão são cerca, com tudo, são cerca de 260 contos 

limpos. (S10.1) + É o contrato individual de trabalho.(S21.1) + Não, não.(S21.2) 

Eu estou no quadro desde Outubro de ’99.(S21.3) + Eu, por exemplo, aqui, 

regra geral com raríssimas excepções, posso-me dar ao luxo de fazer o horário 

que eu quero, o trabalho que eu quero dentro dos limites… (S30.1) + Nós 

temos horário flexível com limites. (S30.2) + Normalmente o que faço é chego 

aqui antes das oito e meia e saio às cinco da tarde, porque gosto de entrar e 

sair cedo. (S30.3) + Chego, as vezes, a pegar aqui nos livros em alturas de 

menos trabalho, porque aqui o trabalho é de picos. (S49.1) + Portanto, eu 

posso estar ai, como aconteceu por acaso há cerca de duas semanas, 

aflitíssimo com o trabalho. (S49.2) + É mesmo de picos, aqui o trabalho.(S49.3) 

 O volume de trabalho é muito diferente de colegas para colegas. (S49.4) + Eu 

posso estar uma semana com muito trabalho e outra colega não ter quase 

nada para fazer e as vezes é ao contrário. (S49.5) + Isso é por causa da 

evolução dos processos (S49.6). 

 

S3: A pós-graduação 

Neste momento, a autoridade decidiu pagar a mim e a mais três juristas uma 

pós graduação em Contencioso Administrativo. (S22.2) + Eu que na altura 

quando fiz a licenciatura não me empenhei muito nessa área... (S22.3) + A 

autoridade decidiu para a mim e para mais três colegas uma pós-graduação 

em contencioso administrativo.(S23.1) +  Estou e vou fazer os possíveis para 

dar o meu melhor e a partir daí logo se vê (S23.2) + Pode ser que se aquilo 

correr bem eu comece a ter outro tipo de perspectivas, vamos a ver.(S23.2) + 

Porque é lá que eu estou a tirar a pós-graduação. (S28.1) + E que apareceu de 

repente. (S48.1) + Eu já estava a começar a maturar uma ideia de voltar a 

estudar, não este ano.(S48.2) +  Talvez para daqui a dois anos. (S48.3) + 

Aproveitei (S48.4) + É [paga pelo instituto] (S48.5) 

 

 

 



S4 :A política 

Essencialmente, sou membro da comissão nacional do PS, do Secretariado 

Nacional da JS e do Secretariado Concelhio do PS Oeiras, sem prejuízos de 

outros.(S13.1) +  E sou autarca na Assembleia Municipal de Oeiras.(S13.2) + 

Ocupa tempo. (S14.1) + Ocupa, de facto. (S14.2) + Se eu fui dirigente 

associativo? (S37.1) + Olhe, eu fiz parte de lista que concorreu, no ensino 

secundário, a Associação de Estudantes.(S37.2) +  Concorri três vezes e 

perdemos três vezes, com listas diferentes.(S37.3) +  No superior eu cheguei a 

ser membro da Assembleia de Representantes e do Conselho Directivo. 

(S37.4) + Depois fui candidato a mesa, mas não fui presidente. (S37.5) + Já 

numa outra fase, numa fase muito posterior. (S37.6) + Eu sou deputado 

municipal. (S43.1) + Agora, mesmo a minha própria estrutura concelhia do 

partido sabe que eu não tenho, não tenho tanta disponibilidade como 

eventualmente poderia ter, devido as funções que ocupo a nível nacional, 

essencialmente, e com as ramificações que se tem… (S 43.2) + Mas pronto, 

estive na Assembleia de freguesia quatro anos em Carnaxide. (S43.3) 

 

 

 

 

S5: Projectos  

S5a: Profissionais 

Mas esse caso não vai implicar que eu saia. (S27.1) + Não vai implicar que eu 

saia até porque eu já sei que o dinheiro que se recebe por isso e por aquilo é 

reduzido. (S27.2 ) + É outra disponibilidade com que eu fico até para alguma 

investigação que eu, eventualmente, queria fazer. (S27.3) + Porque dar aulas 

dá outro tipo, se houver possibilidade de oportunidades, dá outro tipo de 

disponibilidade, pelos próprios termos como funciona a actividade académica, 

para uma evolução eventual que eu possa ter. (S29.2) + Porque não é aqui 

que eu vou ter alguma evolução, vamos ser realistas.(S29.3) + Se a 

oportunidade surgisse, em termos de tempo inteiro, sem ficar a perder dinheiro, 

em termos da Universidade, já. (S33.2) + Garantir que haja uma mudança 

interna a nível da federação de Lisboa da JS.(S35.4) + Continuar o 

empenhamento a nível da concelhia do partido e fazermos o nosso trabalho 



com vista a ganharmos a Câmara de Oeiras em 2005. (S35.6) + Pronto, não 

estou a pensar mais do que no médio prazo de dois, três anos. (S35.7) + Não 

estou a pensar mais do que isso e penso nas coisas sempre dentro de uma 

lógica político-partidária. (S35.8) + Acho que já lhe disse o que parece ser 

essencial, em termos do que fiz, ainda por cima estive sempre numa situação 

estável e, em termos de perspectivas, como eu lhe digo, passam muito por algo 

que será… será excessivo dizer que é mais do que curto prazo. (S44.1) + Não 

há que esticar a corda sem necessidade, porque eu também não posso fazer 

projecções sem saber, por exemplo, como é que me vai correr está pós-

graduação. ( S44.2) +  Pelo que eu deixo muito a esse nível, muito a espera de 

saber os resultados da pós-graduação. (S44.4) + Depois, poderei pensar em 

algo de mais concreto porque, até lá não vou pensar em algo mais concreto. 

(S44.5) 

 

 

S5b: Políticos 

Os meus próximos projectos é fazer, é ajudar que X seja reeleita uma segunda 

vez secretária geral no ano 2004. (S35.1) + Será o terceiro e terá que ser o 

último mandato. (S35.2) + Fazer o resto do caminho até sair eu, por limite de 

idade. (S35.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os actuantes 

A Ordem dos advogados 

Entretanto, conclui o estágio, mas a Ordem dos Advogados com uma 

interpretação abusiva de um preceito legal, que se deve ao excesso de 

advogados que existem, certamente, faz uma interpretação abusiva de um 

preceito legal para impedir que quem trabalhe, mesmo sem quaisquer funções, 

mesmo sem ser funcionário público, sem ter lugares de direcção, para impedir 

que essas pessoas estejam a exercer advocacia também. (Arg 2.2 e Act 2.1) +  

É uma interpretação abusiva, só que, sabe como é que é?, é uma decisão do 

Conselho Geral.(Arg 2.3 e Act 2.2) + O que se passa é que a Ordem dos 

Advogados recusou-me a inscrição porque dizem que as funções que eu aqui 

tenho são incompatíveis nos termos da lei.(S5.1 e Act 5.1) 

Porque dizem que eu estou a exercer funções de autoridade, o que não é 

verdade.(S5.2 e Act 5.2) + Ainda por cima fala-se (e eu que estou envolvido na 

política, estou a vontade para falar) que não há coragem dos partidos políticos, 

nenhum que seja, para se opor às pretensões Ordem dos Advogados, em 

termos de estatuto.(Act 7.1) + A Ordem dos Advogados está cada vez pior. (Act 

8.1) + Nós, na altura, pagamos cerca de cem contos pelo estágio todo. (Act 

8.2) + Paga-se pelo estágio, pela frequência do estágio. (Act 8.3) + E agora 

ainda é pior. (Act 8.4) + Eles reduziram as cadeiras de seis para três e 

mantém-se a pagar o mesmo (Act 8.5) + Isto na primeira fase do estágio. (Act 

8.6) + E no fim tem-se que ir obrigatoriamente a umas conferências sobre as 

outras três matérias nas quais tem que se pagar cerca de oitenta ou cem 

contos.(Act 8.7) 

 

 

Politicos a tempo inteiro v políticos em part time 

Agora digo-lhe, a qualidade do trabalho, para quem o possa fazer a tempo 

inteiro, não tem comparação.(Act 14.2) + Por uma questão de disponibilidade 

física, mental e concentração completa naquilo. (Act 14.3) + Quem faz a tempo 

inteiro só tem que se preocupar com aquilo e dá outra qualidade ao 

trabalho.(Act 14.5) 

Nós estamos a trabalhar, temos que nos concentrar no nosso trabalho e ainda 

com as coisas lá fora. (Act 14.4) 



Políticos de profissão 

Se alguém, por exemplo, é assessor de um ministro, é certinho que se houver 

uma guerra interna, no próprio partido, a pessoa está condenada a optar pela 

mesma opção.(Act 16.1) + Não há liberdade, não tem uma verdadeira 

liberdade de escolha. (Act 16.2) + Está condenado.(Act 16.3) +  O mais normal 

é, se for assessor é para acostumar as mesmas escolhas e por ai adiante, mas 

está muito condicionado. (Act 16.4) 

 

Os profs universitários 

Até porque, muitas vezes, há a ideia de que os professores universitários não 

fazem rigorosamente nada, mas não é verdade, bem pelo contrário.(Act 33.1) 

Até não é as aulas.(Act 33.2) +  É as solicitações que têm a ver com a própria 

Universidade e com os convites que fazem a nível pessoal devido as funções 

que a pessoa tem, nem é as aulas em si.(Act 33.3) + Sabe isso melhor do que 

eu, com certeza.(Arg 33.4) 

 

 

Eu advogado 

Por exemplo, eu sei perfeitamente que não poderia, enquanto advogado, por 

uma questão de deontologia profissional, se tivesse a exercer, obviamente não 

faria qualquer tipo de trabalho, como advogado, na área da comunicações.(Act 

7.2) + Isso, com certeza, porque colidia automaticamente e poderia haver 

incompatibilidades em concreto. (Act 7.3) 

 

 

Eu político 

Nasci assim.(Arg 12.7 e Act 12.1) + Já lhe disse, nasci assim. (Arg 15.1) 

Quando foi da nomeação eu era o responsável. (Act 20.1) 

Era o número dois da federação de Lisboa. (Act 20.2) 

Se tivesse que estar zangado estaria comigo próprio.(Act 42.1) 

Eu sou deputado municipal. (S43.1 e Act 43.1) 

Agora, mesmo a minha própria estrutura concelhia do partido sabe que eu não 

tenho, não tenho tanta disponibilidade como eventualmente poderia ter, devido 

as funções que ocupo a nível nacional, essencialmente, e com as ramificações 



que se tem… (S 43.2 e Act 43.2) + Mas pronto, estive na Assembleia de 

freguesia quatro anos em Carnaxide. (S43.3 e Act 43.3) + Na última 

Assembleia Municipal, digamos que os meus conhecimentos de jurista foram 

muito úteis ao partido em si, porque apareceu lá uma proposta que o PSD, 

usando a força da maioria, sem necessidade nenhuma de o fazer e fez aprovar 

uma proposta que era uma ilegalidade. (Act 43.4) 

 

Eu jurista 

Aliás, eu devo-lhe dizer que eu sou muito melhor jurista como, vá lá, legislador. 

(Act 25.1) 

Por exemplo, as grandes alterações que houve nos estatutos da JS o ano 

passado, quem foi o redactor fui.(Act 25.2) 

 Eu estou numa comissão do regimento, a alteração do regimento da 

Assembleia Municipal, e vejo lá muita coisa que não está muito bem escrita e 

eu proponho alterações. (Act 25.3) 

Sou muito melhor jurista como legislador do que de outra coisa 

qualquer.(Act 25.4) 

 

 

Eu investigador 

Porque é algo que eu nunca tive muita paciência foi para grandes 

investigações, grandes coisas desse tipo de coisas.(Act 27.1) +  E, pelo menos 

ainda, se bem que esteja com vontade disso, não me vejo, pelo menos pelo 

enquanto, a fazer grandes trabalhos de teses de mestrado nem nada disso. 

(Act 27.2) + Não me vejo. (Act 27.3) + Não me estou a ver com paciência para 

fazer algo com trezentas páginas e a mais, ter que investigar para isso.(Act 

27.4) + Não é o não gostar.(Arg 27.7) +  Não me estou a ver. (Act 27.5) 

Não tenho paciência.(Act 27.6) + Portanto, eu não me estou a ver, pelo menos 

para já, com paciência para isso.(Act 27.7) 

  

 

 


