
 

Protocolo da Entrevista a Inês 

 

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

que terminou a licenciatura. 

Então, licencie-me em Junho de ’97. E, no verão de ’97, fiz duas tentativas de 

abordagem da vida profissional. A primeira foi junto do Banco de Portugal para 

ver se conseguia ser aprovada para um estágio curricular de seis meses. E a 

segunda foi preparar um trabalho, uma tese, como lhe quisermos chamar, para 

efeitos de concorrer a assistente estagiária na Faculdade de Direito. E 

consegui essas duas coisas. Portanto, em Outubro de ’97, comecei, por um 

lado, a fazer aqui um estágio curricular de seis meses, por outro lado, a dar 

aulas à noite na Faculdade. Aliás, eu já tinha dado aulas como monitora no 

meu 4.º ano. Depois no 5.º ano eu não quis… Não quis porque era bastante 

cansativo ter aulas e dar aulas. Mas, de facto, no ano lectivo de 97/98 voltei à 

Faculdade. O estágio aqui no banco terminou em Maio de ’98. E de Maio de 98 

a Maio de 99 fiquei ao serviço do banco como prestação de serviço. Portanto, 

trabalho individual. Em Maio de ’99 fui admitida nos quadros do banco e desde 

então para cá, mantenho-me ao serviço do banco. Quanto à Faculdade, 

interrompi as aulas… porque me pareceu que valia a pena, por um lado, 

valorizar-me mais em termos académicos e também por uma questão 

financeira. De facto, a Faculdade estava com muitos constrangimentos 

orçamentais e apesar de eu estar incluída na categoria de assistente 

estagiária, ganhava como monitora. E, portanto, eu pensei que… muito embora 

eu goste de dar aulas, se calhar, valia a pena investir um bocadinho mais em 

mim, na minha formação. De modo que, no ano lectivo de 98/99 fiz uma Pós-

Graduação junto do Instituto de Valores Imobiliários da Faculdade, uma Pós-

Graduação em Direito dos Valores Imobiliários. Depois, em Novembro de 2000, 

iniciei finalmente o meu estágio de advocacia, estágio esse que em termos 

escolares e práticos está, neste momento, concluído. Eu estou exactamente à 

espera que me marquem a data para a prova de agregação, que deverá 

ocorrer em Março. Portanto, se as coisas correrem bem, a partir de Março já 

sou advogada inscrita. Entretanto, neste momento, estou a fazer uma segunda 



Pós-Graduação, mas desta vez, na Universidade Católica em Direito 

Comercial. 

 

§2 Quando acabou o curso por que é que quis vir para aqui, para o Banco 

de Portugal? 

 

Precisamente porque eu não queria ser advogada.  

 

Porquê? 

 

Nunca tinha querido ser advogada porque não me achava talhada para o tipo 

de funções que essa actividade implica. O que eu gostava de fazer era algum 

tipo de investigação, algum tipo de estudo, parecerística, consultoria. Esse tipo 

de actividades que não se encaixam muito bem com a noção dos actos 

judiciais. E se me perguntar a seguir “então por que é que fez o estágio?”... 

 

§3 Exactamente. O que é que lhe fez mudar de ideias? 

 

Foi uma coisa engraçada que… Foi uma espécie de acaso no seguimento das 

actividades aqui junto do Banco. É que eu estou inserida precisamente no 

núcleo do contencioso, embora não faça só contencioso. E, no verão do 2000, 

os meus coordenadores conversaram comigo e disseram “oh! Inês por que é 

que não vai fazer estágio? Se calhar até ia gostar. Está incluída no 

contencioso, já sabe mais ou menos (se me permite a expressão) o que é que 

a casa gasta, se calhar até ia gostar.” De modo que eu comecei a pensar que o 

estágio… isto é, que a obtenção da cédula profissional de advogado seria 

sempre uma mais valia para mim, quer eu decidisse exercer ou não. E se o 

esforço era meu, o benefício também o seria e que, portanto, mais valia fazer o 

estágio tendo em vista especificamente o exercício da advocacia para o Banco. 

O Banco seria e é o meu cliente principal e portanto, já ficava um bocadinho 

posta de parte aquela ideia do exercício da advocacia sem rede. De modo que, 

considerando o fim específico a que se dirigia… E depois pensei, se não fizer 

antes dos trinta anos não é com certeza depois que faço e lá fiz. E acabei por 



descobrir que gosto muito mais da advocacia do que alguma vez tinha 

imaginado. 

 

§ 4 Então porquê?  

 É engraçado… Porque envolve uma espécie de teoria dos jogos. É o confronto 

de perspectivas, por um lado, e a tentativa da obtenção de um fim que é 

contrário ao da outra parte. O jogo de partes é agradável e estimulante e, para 

além disso, é preciso não esquecer que, efectivamente, a ausência de estágio 

até então amputava-me uma parte significativa da vida jurídica. Além disso, vai-

me permitir evoluir, não em termos salariais, mas vai-me permitir alargar o meu 

campo de acção. E, portanto, os conhecimentos que eu tenho vindo a obter até 

aqui são genéricos. Não se limitam ao exercício propriamente da advocacia, 

antes fazem ancorar e solidificar a aprendizagem do direito. 

 

§5 O seu trabalho aqui é o quê, exactamente? O que é que você faz? 

 

Faço o crédito a habitação para os bancários. O Banco de Portugal, embora 

não seja um Banco comercial, pode, ao abrigo do acordo colectivo de trabalho 

para o sector, conceder crédito a habitação aos seus próprios funcionários. Eu 

faço tudo o que tem a ver com isso. Depois, eu faço o contencioso, isto é, faço 

a parte ainda mais básica do contencioso. O meu coordenador toma conta dos 

casos mais exaustivos ou mais difíceis e faço a parecerística genérica. 

 

O que é isso? 

 

Neste momento estou a dar parecer ou estou a elaborar um parecer sobre uma 

questão quer do direito administrativo, quer do direito processual, quer… que 

tem a ver com a supervisão do Banco de Portugal em relação às demais 

instituições bancárias do sistema. Portanto, no fundo, eu tenho um trabalho 

generalista, que é o de dar pareceres sobre qualquer questão que ocorra; 

tenho um trabalho específico que é o do contencioso e tenho outro trabalho 

específico que é o do crédito a habitação. 

 



§6 Esse tipo de trabalho você só poderia fazer aqui no Banco de Portugal 

ou poderia fazer noutro sítio? Por que é que quis vir mesmo para aqui 

quando acabou o curso? 

 

Porque… Não foi quando acabei o curso, foi antes de acabar o curso. Foi em 

Abril de ’97. 

 

Porque era um estágio curricular. Mas foi você que escolheu? 

 

Fui eu que escolhi. Porque eu simplesmente li o Expresso e estava lá um 

anúncio e eu pensei “vou concorrer”, foi isto. Porque me pareceu ser adequado 

às minhas expectativas e que, eventualmente… Aliás, nas entrevistas que os 

candidatos fizeram com as pessoas do Banco a nota foi sempre a de que o 

estágio era um estágio curricular e que não se deveria criar expectativas 

quanto ao ficar. Aliás, de todos os estagiários que ingressaram nessa altura eu 

suponho bem que só quatro ou cinco é que vieram efectivamente para ficar, 

num universo de cerca de vinte. E, aliás, tal facto deveu-se a um ajustamento 

de pessoal que o Banco tinha nessa altura. Toda a gente que fez estágio a 

seguir saiu ao fim dos seis meses, porque já estava completo o quadro de 

pessoal. No fim foi uma sorte de timing. Mas foi por isso, li o anúncio e disse “é 

mesmo isso” e pronto. 

 

§7 E qual é que é o papel da docência no meio disso tudo? Você disse 

que quando começou ainda era estudante e que era monitora. 

 

Foi uma actividade super interessante. Ía apaixonada e não me enganei. No 4.º 

ano gostei da experiência mas, como já disse, era cansativa e no ano a seguir 

não o quis fazer. Sendo certo que quando acabou o curso sabia que tinha boas 

perspectivas de tornar a ingressar na Faculdade… e a minha ideia era, se eu 

não conseguisse ficar no Banco de Portugal, e estava preparada para isso, 

sabia que era mais ou menos uma vaga para mil… Era mais ou menos essa a 

proporção. Penso que eram três mil ou quatro mil pessoas a concorrer as três 

vagas para este departamento… era muita gente. Mas, de qualquer maneira, 

sendo que a perspectiva mais sólida era a de não conseguir, eu estava mais ou 



menos preparada para tentar ficar a dar aulas na Faculdade e, ao mesmo 

tempo, iniciar ou uma Pós-Graduação ou o mestrado. Era mais ou menos essa 

a perspectiva que eu tinha, visto que não me agradava a advocacia e também 

a magistratura me parecia demasiado fechada, no sentido que não se pode 

fazer mais nada se não aquilo. E eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. 

 

§8 Mas, depois, quando ficou aqui, você optou por aqui e não por tentar a 

carreira académica. 

 

Não, eu no primeiro ano que aqui estive dava aulas à noite na Faculdade. 

 

E desistiu porquê? 

 

Precisamente por aqueles motivos que já lhe falei, constrangimentos 

orçamentais na Faculdade e a minha vontade de evoluir um bocado. Dava 

aulas à noite. Dava aulas às quartas-feiras das 6h30 às 8h30 e às segundas e 

sextas das 8h30 às10h30 para não colidir com o horário no banco. Mas, de 

facto, se eu visse que havia boas perspectivas de evolução na Faculdade, se 

calhar, até nem me tinha preocupado em ir fazer aquela Pós-Graduação. Mas, 

lidando como lidava com assuntos que se prendiam, também um bocadinho, 

com os valores imobiliários aqui dentro e sendo certo que 50 contos por mês é 

manifestamente exíguo, achei que mais valia pagar para estudar do que 

receber para dar aulas. As coisas não estavam famosas para a Faculdade, 

naquela altura. 

 

§9 A opção por essa Pós-Graduação, que foi feita lá na Faculdade de 

Direito, foi precisamente porque isso lhe permitia o quê? 

 

Aprofundar os conhecimentos e lidar com mais facilidade com questões que se 

levantam com frequência. Porque enquanto entidade supervisora do sistema 

bancário, o Banco é chamado a responder a um determinado número de 

questões que envolve, por vezes, parceria com a Comissão de Mercados 

Imobiliários que é a entidade reguladora da bolsa, digamos assim, como um 

dos mercados organizados bolsitas e não organizados. Portanto, era útil, assim 



como esta outra Pós-Graduação que eu estou agora a fazer em Direito 

Comercial. 

 

§10 E essa foi para a Católica, porquê? 

 

Porque me pareceu um excelente plano de estudo. Recebi o prospecto e 

pareceu-me um excelente plano de estudo. O Banco aposta bastante na 

formação das pessoas. 

 

Portanto, é financiada? 

 

Esta é paga pelo Banco, sim. A anterior não foi precisamente porque eu nessa 

fase estava como prestadora de serviços, portanto, paguei-a eu. Mas esta é 

financiada pelo Banco, que aliás financia cursos de um a dois, quer aqui quer 

no estrangeiro a todos os seus técnicos de forma mais ou menos equitativa. Há 

um certo orçamento para cada departamento e isso é distribuído de forma mais 

ou menos equitativa para que todos tenham oportunidade de avançar um 

pedacinho. 

 

§11 O que é que a leva a optar pelas Pós-Graduações, por exemplo, já vai 

na segunda… Põe a hipótese de um mestrado, por exemplo? 

 

Ponho, ponho. Não a descarto, mas… Se esta é por que… Quando acabei a 

licenciatura, teria olhado para um mestrado com mais facilidade se não 

estivesse a fazer mais nada profissionalmente se não dar aulas. Hoje em dia, 

acho que é muito mais vantajoso ter, por um lado, a prática profissional bem 

solidificada e por outro lado, um acompanhamento do tipo mais académico 

através das Pós-Graduações antes de avançar para o mestrado. Porque, não 

me apetece muito estar a fazer uma tese para encher prateleira. Preferia 

escolher um tema que tivesse ligação directa com a prática, que espelhasse as 

dificuldades sentidas por quem está no terreno do que estar ai a escrever sobre 

assuntos vagos e teóricos e depois aquilo ficar a apodrecer na prateleira. Não 

gosto dessa ideia. 

 



§12 Mas põe a hipótese de poder vir a fazer? 

 

Ponho essa hipótese, ponho essa hipótese, definitivamente. Mas, para já não. 

Por agora, acho que ainda não amadureci suficientemente. Daqui a cinco anos 

talvez… se podermos pôr as coisas em termos de anos, é quando se levantam 

problemas iniciais sem resposta, pelo menos na minha perspectiva e na minha 

experiência. Por outro lado, quero definitivamente acabar primeiro o estágio de 

advocacia. Uma coisa de cada vez. E considerando que a oral será em Março 

e que há boas possibilidades de eu chumbar (não tenho assim tempo para 

estudar), o resultado é que, se calhar, em Setembro eu tenho que ir repetir, 

veremos. 

 

§13 Então, como é que você concilia o estágio? Fez o estágio aqui? 

 

Não, num escritório. Tenho um patrono, mas o estágio, para todos os efeitos 

em relação ao meu patrono, tem sido bastante formal. Formal, isto é, ele dá-me 

o nome, faz-me acompanhar determinado tipo de questões que eu acho mais 

ou menos relevantes para a minha formação. Mas, em todo o caso, eu vou 

poucas, muitas poucas vezes ao escritório. Não faço quase nenhum trabalho 

de escritório e as coisas resultam porque o meu patrono é o marido de uma 

das minhas melhores amigas. Portanto, está tudo em família. Ele já sabia, à 

partida, que ia ser meu patrono em termos formais e que eu ia ser estagiária 

dele em termos formais. Na verdade, a aprendizagem faz-se aqui, quer aqui 

através do contencioso do Banco, quer através das oficiosas que eu recebo. 

 

§14 Como assim? 

 

As oficiosas? 

 

Sim. O que é que faz? 

 

A constituição prevê que toda a gente tem direito a patrocínio do estado. 

Portanto… 

 



E você pode fazer isso sem ter o estágio de advocacia? 

 

Não só posso, como devo. É um dever legal os estagiários patrocinarem 

causas que não envolvam penas de prisão superiores a cinco anos ou que não 

tenham valor superior na alçada da primeira estância que é de 750 contos, 

falando em contos. Portanto, para essas causas os estagiários têm 

competência. Portanto, faço muito tribunal porque tenho muitos oficiosos, 

muitos significam quase cem. 

 

§15 Como é que você consegue fazer isso tudo com o trabalho aqui? 

 

Tenho os julgamentos marcados. Os julgamentos são sempre ou às 9h30 ou 

as 2h30 da tarde. Vou a tribunal para fazer os julgamentos e o trabalho do 

Banco faz-se depois dos julgamentos. Por exemplo, ontem e antes de ontem e 

antes, portanto, segunda, terça e quarta tive sempre julgamentos de manhã, 

isso significa que saio daqui mais tarde. 

 

§16 Porque não tem horário… 

 

Fixo. É semi-flexível. É suposto entrarmos até às duas… não, perdão, é 

suposto entrarmos até às 10 da manhã, almoçarmos algures entre o meio-dia e 

as duas (temos uma hora para o almoço) e não sairmos antes das cinco. A 

pessoa que entra às 8h30 e faça tudo de seguida, por exemplo, pode sair as 

cinco. Portanto, cada um gere o seu horário dentro destes parâmetros. O que 

eu faço é, tenho a obrigação legal de ir a julgamento, portanto, vou a 

julgamento. Aqui no departamento a situação é conhecida e aceite, até porque 

n técnicos daqui são também advogados e sabem o que é que está em causa. 

Portanto, não me levantam obstáculos nesse sentido, sendo certo que eu tenho 

uma obrigação de fazer o trabalho. Se eu levo para casa, se faço ao fim-de-

semana, se fico aqui até mais tarde, isso é comigo. Eu escolhi fazer o 

estágio… beneficiando indirectamente o departamento. Mas é um beneficio 

imediato para mim, portanto, agora eu que me desenvencilhe. É essa a 

perspectiva. 

 



§17 Estava a dizer que em relação ao estágio as coisas funcionam porque 

há assim um acordo tácito que foge um bocado as normas. 

Sim, de alguma forma… É suposto que o estagiário trabalhe no escritório com 

o patrono. Admitindo que eu era uma estagiária regular, que tinha saído dos 

bancos da Faculdade de Direito indo logo para as aulas da Ordem e a seguir 

fazia a parte prática do estágio. É suposto, o estagiário estar no escritório do 

seu patrono, ir com ele as diligências judiciais, para se ir familiarizando com a 

prática forense. É suposto fazer ou ajudar a fazer o trabalho de escritório… É 

suposto ser assim que as coisas funcionam. Não é exacto que isso não se 

tenha passado comigo. O que acontece é que o nome do meu patrono é um e, 

na prática, recebo trabalhos de outros. Precisamente porque os meus 

coordenadores aqui no Banco são também advogados e advogam para o 

Banco. Portanto, resumindo e concluindo, o meu nome está num sitio e a 

minha prática está noutro. Como é que a Ordem lidaria com esse tipo de 

questões? A Ordem não está insensível. E tanto que não está insensível que 

dia 23 de Novembro do ano passado teve lugar o primeiro encontro nacional de 

advogados de empresas. A figura de advogado de empresa era uma figura 

desprezada para não dizer escorraçada pela maioria dos advogados, até há 

bem pouco tempo  atrás. Porque se entendia que não pode haver liberdade de 

advogar se se estiver sujeito a um contrato de trabalho e portanto, com a 

possibilidade de receber ordens em termos hierárquicos. Mas, essa ideia tem 

vindo a ser contestada e a forma de encarar isso tem vindo a mudar, 

felizmente. Tanto assim é que já existe o Instituto de Advogados de Empresa, 

no seio da Ordem, e dependendo nacional e hierarquicamente do Bastonário. 

Portanto, suponho que se na minha oral de agregação a questão for levantada, 

eu tenho bons argumentos para provar que fiz um estágio, sim senhor, e já que 

tinha que ter formalmente um patrono, foi aquele ali que se disponibilizou para 

ser o meu patrono. 

 

§18 Por que é que você acha que vai chumbar? 

 

Eu não acho nada disso. Eu acho é que há cinquenta por cento de hipóteses 

para cada lado. Eu não acho nada disso. Se eu achasse não me teria proposto 

a fazer a oral agora, tinha proposto para Setembro. Eu acho que temos que ser 



racionais. Não vale a pena irmos para lá muito optimistas mas também não 

vale a pena irmos para lá pessimistas, porque se não mais vale não ir. Temos é 

que ser realistas e tudo pode acontecer. Eu sei que, o facto de eu me sentir 

avaliada, numa oral, traz-me uma grande carga de nervos. 

 

§19 Mas também já está habituada a isso. 

 

Aparentemente. Eu sempre preferi fazer três exames escritos que um oral e 

sempre dei tudo por tudo para não ir a uma oral. E uma coisa é, por exemplo, 

estar num julgamento e ter que fazer alegações finais. E ali ninguém está 

propriamente a avaliar-me em termos curriculares, porque toda a gente espera 

a justiça. Em geral espera que os advogados se portem bem, tal como espera 

que os juízes se portem bem… Mas, ninguém me está ali a avaliar. Enquanto 

que, naquela situação sim. Há um júri, três pessoas que já são advogados e 

que vão dizer se eu sirvo ou não para ser advogada. E isso causa-me nervos. 

Eu sei que sou assim. 

 

§20 Essa prova é o quê, é teórica? 

 

É uma prova em que se tem que discutir uma série de aspectos. 

Nomeadamente o trabalho escrito sobre um tema de deontologia, que já foi 

entregue. Um trabalho escrito, também já foi entregue, sobre um tema a 

escolha do candidato e depois  temos perguntas genéricas sobre a prática da 

advocacia. Portanto, é vasto e pode ser tão vasto quanto o júri entenda, pois o 

júri não tem propriamente constrangimentos a nível das perguntas que pode 

fazer. Admito que não façam muitas perguntas do foro do direito substantivo, a 

menos que seja esse o tema escolhido pelo candidato. Quer dizer, isso faz 

parte do currículo da Faculdade, agora a prática está em aberto. 

 

§21 E em termos de futuro, como é que você pensa o seu futuro 

profissional? 

 



… … Acho que a opção da evolução na continuidade é uma boa opção. Porque 

eu, francamente gosto de trabalhar aqui. Gosto muito de trabalhar aqui. Para 

já… 

 

Porque os assuntos a tratar actualizam-me sempre. Não me sinto minimamente 

defraudada nas expectativas que tinha, bem pelo contrário. Em segundo lugar 

o ambiente é excelente, quer o ambiente humano quer o ambiente ao nível das 

condições físicas de trabalho. É, de facto,… Cada um tem o seu gabinete. 

Temos um bom equipamento informático, temos um bom serviço de apoio, a 

nível do secretariado, temos uma biblioteca exclusiva do nosso departamento 

com onze mil volumes catalogados, fora a outra que é a biblioteca geral do 

Banco que está nos Anjos. Portanto, a este nível é compensador estar aqui a 

trabalhar. Isto poderia ser assim tão giro mas o trabalho ser uma seca ou muito 

burocrático, mas nem sequer é isso. É estimulante intelectualmente e, para 

além do mais, agora que eu descobri que gosto de advocacia.... Acho que a 

expressão é realmente a mais adequada, a evolução na continuidade. 

 

§22 E há possibilidades de progredir na carreira aqui dentro ou como é 

que é? 

 

A progressão é lenta. A progressão aqui é lenta… … … E isso implica, para já, 

um certo número de anos até se atingir o meio da tabela e, por outro lado, 

implica também que os ordenados, os salários não são de grande monta. Aliás, 

em termos da banca, penso que o Banco de Portugal está classificado como 

dos que paga menos. Só que, o dinheiro não é tudo e eu prefiro estar aqui e 

ganhar menos do que uma colega minha, que eu sei. Ela trabalha num banco 

privado e começou dois anos depois de mim e já ganha mais do que eu. Mas, 

se calhar, não se sente tão bem quanto eu. E isso é um tipo de coisas que 

pode não ter um conteúdo económico mas tem um conteúdo emocional e de 

estabilidade. 

 

Portanto, evolução na continuidade. 

 

Acho que sim. 



 

§23 E se lhe oferecessem… Se a convidassem para dar aulas na 

Faculdade como é que você faria? Mas como assistente e com 

possibilidade de carreira. 

 

Bem, em primeiro lugar aquilo é sempre por concurso público. Depois, só se 

fossem aulas à noite, como eu já fiz. Acho que tanto quanto possível há que 

conciliar e não excluir. Portanto, se existem aulas á noite é para alguma coisa. 

É para os estudantes trabalhadores e é para os docentes trabalhadores. Seria 

a única perspectiva que eu viria por bons olhos. Afinal, o que é que a 

Faculdade traz? Traz o ensejo de abrir horizontes em termos teóricos e de 

formação. É isso, na minha perspectiva é isso. Ora, esse ensejo também está 

presente aqui. Todos os dias se aprende uma coisa nova. Portanto, se possível 

conciliaria, se não paciência. Talvez já tenha havido tempo… Talvez já tenha 

sido o tempo de passar por isso. Este trabalho tem um conteúdo prático. Faz 

qualquer coisa para dar resposta a um problema. Na Faculdade faz qualquer 

coisa para formar pessoas para o futuro, mas o conteúdo é muito mais teórico. 

Não se está lá para resolver um problema em concreto a alguém e eu gosto 

desse aspecto de resolver um problema em concreto. 

 

§24 E é isso que a atrai no seu trabalho? 

 

É muito isso, de tal forma que acabei por gostar da advocacia, precisamente. 

Porque… Por exemplo, a nível das nomeações oficiosas em processos crimes, 

a maioria das pessoas que aparecem, estou desejosa que sejam condenadas. 

 

§25 Então como é que faz isso? 

 

A defesa ai passa não por se disser “ah! coitadinha é inocente”, mas por 

verificar se os direitos do arguido foram respeitados, porque 75% dos meus 

casos são de pessoas que ou conduzem com excesso de álcool ou conduzem 

sem carta e eu desejo que eles sejam condenados. Eu nunca digo “deixe lá o 

senhor em paz”, claro que não. O que eu verifico é se a acusação, isto é, o 

Ministério Público se portou bem, entre ásperas. E, a partir dai, tento descobrir 



se há alguma atenuante para aquilo que o senhor fez “conduziu com excesso 

de álcool porquê?” Dizia-me ainda, antes ontem, um num julgamento “porque 

recebi uma chamada, estava numa festa. Era 1 e tal da manhã, estava numa 

festa, recebi uma chamada da minha mãe a dizer que o meu pai estava 

doente”. Pronto, isso é uma atenuante. Agora, não vou dizer que o senhor é 

inocente, coitadinho. O que eu quero é que ele seja condenado, porque eu 

quando ando na estrada quero ter a certeza que não há nenhum maluco que 

vem para cima de mim. Portanto, é como eu digo, 75% dos casos… esse tipo 

de casos, eu desejo que as pessoas sejam condenadas para ver se aprendem 

uma lição. Os outros 25% são casos mais dúbios e efectivamente, se eu poder, 

tento resolver um problema as pessoas. 

 

§26 Pois, você ficou conquistada pela advocacia. 

 

Eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu diria que foi engraçado. Mas também lhe 

digo que, se calhar, se tivesse feito o estágio logo após terminar o curso não 

teria lucrado com ele metade do que lucrei. 

 

§27 Porque? 

 

Porque eu quando fiz as aulas na Ordem, nós temos uma parte escolar no 

estágio, eu era a mais velha. Os meus colegas eram todos alunos saídos 

fresquinhos da Faculdade. E eu posso garantir-lhe que eles acharam as aulas 

uma grandessíssima seca e que eu as achei refrescantes. Porque, entretanto 

naqueles quatros anos já tinha havido alterações. Eu já tinha uma certa 

perspectiva da prática, porque já trabalhava há quatro anos. E eu gostei das 

aulas e eles acharam uma seca tremenda. 

 

§28Porque, eventualmente, eles foram ouvir aquilo que já tinham ouvido 

durante o curso. 

 

Em parte sim e em parte não. E a parte não era aquela em que eles já estavam 

dessensibilizados, era uma seca ir as aulas ou que bom o formador hoje faltou. 



Comigo não. Comigo não foi assim, eu gostei. Quer perguntar mais alguma 

coisa? 

 

§29 Perguntar não. Você quer-me dizer mais alguma coisa? 

 

Não. Assim o mais importante, já disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codificação dos segmentos da entrevista 

 

Segmento 1 (§1)  

Então, licencie-me em Junho de ’97. (S1.1) 

E, no verão de ’97, fiz duas tentativas de abordagem da vida profissional. 

(S1.2) 

A primeira foi junto do Banco de Portugal para ver se conseguia ser aprovada 

para um estágio curricular de seis meses. (S1.3) 

E a segunda foi preparar um trabalho, uma tese, como lhe quisermos chamar, 

para efeitos de concorrer a assistente estagiária na Faculdade de Direito. 

(S1.4) 

 E consegui essas duas coisas.(S1.5) 

 Portanto, em Outubro de ’97, comecei, por um lado, a fazer aqui um estágio 

curricular de seis meses, (S1.6) 

por outro lado, a dar aulas à noite na Faculdade. (S1.7) 

Aliás, eu já tinha dado aulas como monitora no meu 4.º ano. (S1.8) 

Depois no 5.º ano eu não quis… (S1.9, Arg 1.1) 

Não quis porque era bastante cansativo ter aulas e dar aulas. (Arg 1.2) 

Mas, de facto, no ano lectivo de 97/98 voltei à Faculdade.(S1.10) 

 O estágio aqui no banco terminou em Maio de ’98. (S1.11) 

E de Maio de 98 a Maio de 99 fiquei ao serviço do banco como prestação de 

serviço. (S1.12) 

Portanto, trabalho individual. (S1.13) 

Em Maio de ’99 fui admitida nos quadros do banco e desde então para cá, 

mantenho-me ao serviço do banco. (S1.14) 

Quanto à Faculdade, interrompi as aulas… (S1.15) 

porque me pareceu que valia a pena, por um lado, valorizar-me mais em 

termos académicos e também por uma questão financeira (Arg 1.3).  

De facto, a Faculdade estava com muitos constrangimentos orçamentais e 

apesar de eu estar incluída na categoria de assistente estagiária, ganhava 

como monitora. (S1.16) 

E, portanto, eu pensei que…(Act 1.1) 

muito embora eu goste de dar aulas, se calhar, valia a pena investir um 

bocadinho mais em mim, na minha formação. (Arg 1.4).  



De modo que, no ano lectivo de 98/99 fiz uma Pós-Graduação junto do Instituto 

de Valores Imobiliários da Faculdade, uma Pós-Graduação em Direito dos 

Valores Imobiliários. (S1.17) 

Depois, em Novembro de 2000, iniciei finalmente o meu estágio de advocacia, 

estágio esse que em termos escolares e práticos está, neste momento, 

concluído.(S1.18). 

 Eu estou exactamente à espera que me marquem a data para a prova de 

agregação, que deverá ocorrer em Março. (S1.19) 

Portanto, se as coisas correrem bem, a partir de Março já sou advogada 

inscrita. (S1.20) 

Entretanto, neste momento, estou a fazer uma segunda Pós-Graduação, mas 

desta vez, na Universidade Católica em Direito Comercial.(S1.21) 

 

Segmento 2 (§2)  

Precisamente porque eu não queria ser advogada (Act 2.1, Arg. 2.1) 

Nunca tinha querido ser advogada porque não me achava talhada para o tipo 

de funções que essa actividade implica.(Act 2.2 e Arg 2.2) 

O que eu gostava de fazer era algum tipo de investigação, algum tipo de 

estudo, parecerística, consultoria. (Act 2.3 eArg 2.3) 

Esse tipo de actividades que não se encaixam muito bem com a noção dos 

actos judiciais.(Arg 2.4) 

E se me perguntar a seguir “então por que é que fez o estágio?”... (Arg 2.5) 

 

Segmento 3 (§3)  

 

Foi uma coisa engraçada que… (Arg 3.1) 

Foi uma espécie de acaso no seguimento das actividades aqui junto do 

Banco.(Arg 3.2)  

É que eu estou inserida precisamente no núcleo do contencioso, embora não 

faça só contencioso.(S 3.1) 

E, no verão do 2000, os meus coordenadores conversaram comigo e disseram 

“oh! Inês por que é que não vai fazer estágio? Se calhar até ia gostar. Está 

incluída no contencioso, já sabe mais ou menos (se me permite a expressão) o 

que é que a casa gasta, se calhar até ia gostar.” (Act 3.1) 



De modo que eu comecei a pensar que o estágio… (Act 3.2) 

isto é, que a obtenção da cédula profissional de advogado seria sempre uma 

mais valia para mim, quer eu decidisse exercer ou não. (Arg 3.3) 

E se o esforço era meu, o benefício também o seria e que, portanto, mais valia 

fazer o estágio tendo em vista especificamente o exercício da advocacia para o 

Banco. (Arg 3.4) 

O Banco seria e é o meu cliente principal e portanto, já ficava um bocadinho 

posta de parte aquela ideia do exercício da advocacia sem rede. (Arg 3.5) 

De modo que, considerando o fim específico a que se dirigia… (Arg 3.6) 

E depois pensei, se não fizer antes dos trinta anos não é com certeza depois 

que faço e lá fiz. (Act 3.3) 

E acabei por descobrir que gosto muito mais da advocacia do que alguma vez 

tinha imaginado. ( Arg 3.4 e Arg 3.7) 

 

Segmento 4 (§ 4)  

 É engraçado… (Arg 4.1) 

Porque envolve uma espécie de teoria dos jogos.(Arg 4.2) 

É o confronto de perspectivas, por um lado, e a tentativa da obtenção de um 

fim que é contrário ao da outra parte. (Arg 4.3) 

O jogo de partes é agradável e estimulante e, para além disso, é preciso não 

esquecer que, efectivamente, a ausência de estágio até então amputava-me 

uma parte significativa da vida jurídica. (Arg. 4.4) 

Além disso, vai-me permitir evoluir, não em termos salariais, mas vai-me 

permitir alargar o meu campo de acção. (Arg 4.5) 

E, portanto, os conhecimentos que eu tenho vindo a obter até aqui são 

genéricos. (S4.1) 

Não se limitam ao exercício propriamente da advocacia, antes fazem ancorar e 

solidificar a aprendizagem do direito. (S4.2) 

 

Segmento 5 (§5)  

Faço o crédito a habitação para os bancários. (S5.1). 

O Banco de Portugal, embora não seja um Banco comercial, pode, ao abrigo 

do acordo colectivo de trabalho para o sector, conceder crédito a habitação aos 

seus próprios funcionários. (S5.2) 



Eu faço tudo o que tem a ver com isso. (S5.3) 

Depois, eu faço o contencioso, isto é, faço a parte ainda mais básica do 

contencioso. (S5.4) 

O meu coordenador toma conta dos casos mais exaustivos ou mais difíceis e 

eu faço a pareceristica genérica. (S5.4 e Act 5.1) 

Neste momento estou a dar parecer ou estou a elaborar um parecer sobre uma 

questão quer do direito administrativo, quer do direito processual, quer… que 

tem a ver com a supervisão do Banco de Portugal em relação às demais 

instituições bancárias do sistema. (S5.5) 

Portanto, no fundo, eu tenho um trabalho generalista, que é o de dar pareceres 

sobre qualquer questão que ocorra; tenho um trabalho específico que é o do 

contencioso e tenho outro trabalho específico que é o do crédito a habitação 

(S5.6). 

 

Segmento 6 (§6)  

Porque… Não foi quando acabei o curso, foi antes de acabar o curso. (S.6.1) 

Foi em Abril de ’97.(S6.2) 

Fui eu que escolhi. (Arg 6.1) 

Porque eu simplesmente li o Expresso e estava lá um anúncio e eu pensei “vou 

concorrer”, foi isto. (S6.3 e Act 6.1) 

Porque me pareceu ser adequado às minhas expectativas e que, 

eventualmente… (Arg 6.2) 

Aliás, nas entrevistas que os candidatos fizeram com as pessoas do Banco a 

nota foi sempre a de que o estágio era um estágio curricular e que não se 

deveria criar expectativas quanto ao ficar. (Act 6.2 e Act 6.3) 

Aliás, de todos os estagiários que ingressaram nessa altura eu suponho bem 

que só quatro ou cinco é que vieram efectivamente para ficar, num universo de 

cerca de vinte. (Act 6.4) 

E, aliás, tal facto deveu-se a um ajustamento de pessoal que o Banco tinha 

nessa altura. (Arg 6.3) 

Toda a gente que fez estágio a seguir saiu ao fim dos seis meses, porque já 

estava completo o quadro de pessoal. (Act 6.5) 

 No fim foi uma sorte de timing. (Arg 6.4) 

Mas foi por isso, li o anúncio e disse “é mesmo isso” e pronto. (Arg 6.5) 



 

Segmento 7 (§7)  

Foi uma actividade super interessante [as aulas]. (Arg 7.1) 

Ía apaixonada e não me enganei. (Arg 7.2) 

No 4.º ano gostei da experiência mas, como já disse, era cansativa e no ano a 

seguir não o quis fazer. (Arg 7.3) 

Sendo certo que quando acabou o curso sabia que tinha boas perspectivas de 

tornar a ingressar na Faculdade… (Arg 7.4) 

e a minha ideia era, se eu não conseguisse ficar no Banco de Portugal, e 

estava preparada para isso, sabia que era mais ou menos uma vaga para 

mil…(Act 7.1 e Arg 7.5) 

Era mais ou menos essa a proporção. (S7.5) 

Penso que eram três mil ou quatro mil pessoas a concorrer as três vagas para 

este departamento… (Act 7.1) 

era muita gente. (Arg 7.6) 

Mas, de qualquer maneira, sendo que a perspectiva mais sólida era a de não 

conseguir, eu estava mais ou menos preparada para tentar ficar a dar aulas na 

Faculdade e, ao mesmo tempo, iniciar ou uma Pós-Graduação ou o 

mestrado.(Arg 7.7) 

Era mais ou menos essa a perspectiva que eu tinha, visto que não me 

agradava a advocacia e também a magistratura me parecia demasiado 

fechada, no sentido que não se pode fazer mais nada se não aquilo. (Arg 7.8) 

E eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa.(Arg 7.9) 

 

Segmento 8 (§8)  

Não, eu no primeiro ano que aqui estive dava aulas à noite na 

Faculdade.(S8.1) 

Precisamente por aqueles motivos que já lhe falei, constrangimentos 

orçamentais na Faculdade e a minha vontade de evoluir um bocado. (S8.1 e 

Arg 8.1) 

Dava aulas à noite. (S 8.2) 

 Dava aulas às quartas-feiras das 6h30 às 8h30 e às segundas e sextas das 

8h30 às10h30 para não colidir com o horário no banco.(S8.3) 



 Mas, de facto, se eu visse que havia boas perspectivas de evolução na 

Faculdade, se calhar, até nem me tinha preocupado em ir fazer aquela Pós-

Graduação. (Arg 8.2) 

Mas, lidando como lidava com assuntos que se prendiam, também um 

bocadinho, com os valores imobiliários aqui dentro e sendo certo que 50 contos 

por mês é manifestamente exíguo, achei que mais valia pagar para estudar do 

que receber para dar aulas. (S8.4 e Arg 8.3) 

As coisas não estavam famosas para a Faculdade, naquela altura. (Arg 8.4) 

 

Segmento 9 (§9)  

Aprofundar os conhecimentos e lidar com mais facilidade com questões que se 

levantam com frequência.(Arg 9.1)  

Porque enquanto entidade supervisora do sistema bancário, o Banco é 

chamado a responder a um determinado número de questões que envolve, por 

vezes, parceria com a Comissão de Mercados Imobiliários que é a entidade 

reguladora da bolsa, digamos assim, como um dos mercados organizados 

bolsitas e não organizados. (S9.1) 

Portanto, era útil, assim como esta outra Pós-Graduação que eu estou agora a 

fazer em Direito Comercial.(Arg 9.2 e S9.2) 

 

Segmento 10 (§10)  

 

Porque me pareceu um excelente plano de estudo.(Arg 10.1) 

 Recebi o prospecto e pareceu-me um excelente plano de estudo. (Arg 10.2) 

O Banco aposta bastante na formação das pessoas.(Arg 10.3) 

Esta é paga pelo Banco, sim. (S10.1) 

A anterior não foi precisamente porque eu nessa fase estava como prestadora 

de serviços, portanto, paguei-a eu. (S10.2) 

Mas esta é financiada pelo Banco, que aliás financia cursos de um a dois, quer 

aqui quer no estrangeiro a todos os seus técnicos de forma mais ou menos 

equitativa. (S10.3 e Arg 10.4) 

 Há um certo orçamento para cada departamento e isso é distribuído de forma 

mais ou menos equitativa para que todos tenham oportunidade de avançar um 

pedacinho.(S10.4 e Arg 10.5) 



 

Segmento11 (§11)  

Ponho, ponho [a hipótese de fazer um mestrado]. (S11.1) 

Não a descarto, mas… (S11.3) 

Se esta é por que… (Arg 11.1) 

Quando acabei a licenciatura, teria olhado para um mestrado com mais 

facilidade se não estivesse a fazer mais nada profissionalmente se não dar 

aulas. (Arg 11.2 e Act 11.1) 

Hoje em dia, acho que é muito mais vantajoso ter, por um lado, a prática 

profissional bem solidificada e por outro lado, um acompanhamento do tipo 

mais académico através das Pós-Graduações antes de avançar para o 

mestrado. (Arg 11.3) 

Porque, não me apetece muito estar a fazer uma tese para encher prateleira. 

(Arg 11.4) 

Preferia escolher um tema que tivesse ligação directa com a prática, que 

espelhasse as dificuldades sentidas por quem está no terreno do que estar ai a 

escrever sobre assuntos vagos e teóricos e depois aquilo ficar a apodrecer na 

prateleira.(Arg 11.5) 

 Não gosto dessa ideia.(Arg 11.6) 

 

Segmento 12 (§12)  

 

Ponho essa hipótese, ponho essa hipótese, definitivamente. (S12.1 e Arg 12.1) 

Mas, para já não. (Arg 12.2) 

Por agora, acho que ainda não amadureci suficientemente. (Act 12.1 e Arg 

12.3) 

Daqui a cinco anos talvez… (S 12.1 e Arg 12.4) 

se podermos pôr as coisas em termos de anos, é quando se levantam 

problemas iniciais sem resposta, pelo menos na minha perspectiva e na minha 

experiência. (Act 12.2 e Arg 12.5) 

Por outro lado, quero definitivamente acabar primeiro o estágio de 

advocacia.(Arg 12.6) 

 Uma coisa de cada vez. (Arg 12.7) 



E considerando que a oral será em Março e que há boas possibilidades de eu 

chumbar (não tenho assim tempo para estudar), o resultado é que, se calhar, 

em Setembro eu tenho que ir repetir, veremos. (Arg 12.8) 

 

Segmento 13 (§13)  

 

Não, num escritório. (S13.1) 

Tenho um patrono, mas o estágio, para todos os efeitos em relação ao meu 

patrono, tem sido bastante formal. (Act 13.2) 

Formal, isto é, ele dá-me o nome, faz-me acompanhar determinado tipo de 

questões que eu acho mais ou menos relevantes para a minha formação. (Act 

13.3 e Act 13.4) 

Mas, em todo o caso, eu vou poucas, muitas poucas vezes ao escritório. 

(S13.2) 

Não faço quase nenhum trabalho de escritório e as coisas resultam porque o 

meu patrono é o marido de uma das minhas melhores amigas. (S13.3 e Act 

13.5) 

Portanto, está tudo em família. (Arg 13.1) 

 Ele já sabia, à partida, que ia ser meu patrono em termos formais e que eu ia 

ser estagiária dele em termos formais. (Act 13.6 e Act 13.7) 

Na verdade, a aprendizagem faz-se aqui, quer aqui através do contencioso do 

Banco, quer através das oficiosas que eu recebo.(S13.4) 

 

Segmento 14 (§14)  

As oficiosas? (S14.1) 

A constituição prevê que toda a gente tem direito a patrocínio do estado. 

(S14.2) 

Portanto…(Arg 14.1) 

Não só posso, como devo. (S14.3) 

É um dever legal os estagiários patrocinarem causas que não envolvam penas 

de prisão superiores a cinco anos ou que não tenham valor superior na alçada 

da primeira estância que é de 750 contos, falando em contos.(S14.4) 

Portanto, para essas causas os estagiários têm competência. (Act 14.1) 



Portanto, faço muito tribunal porque tenho muitos oficiosos, muitos significam 

quase cem.(S14.5) 

 

Segmento 15 (§15)  

Tenho os julgamentos marcados. (S15.1) 

Os julgamentos são sempre ou às 9h30 ou as 2h30 da tarde. (S15.2) 

Vou a tribunal para fazer os julgamentos e o trabalho do Banco faz-se depois 

dos julgamentos. (S15.3) 

Por exemplo, ontem e antes de ontem e antes, portanto, segunda, terça e 

quarta tive sempre julgamentos de manhã, isso significa que saio daqui mais 

tarde.(S15.4) 

 

Segmento 16 (§16)  

 

[não tem horário]Fixo. (S16.1) 

É semi-flexível. (S16.2) 

É suposto entrarmos até às duas… não, perdão, é suposto entrarmos até às 10 

da manhã, almoçarmos algures entre o meio-dia e as duas (temos uma hora 

para o almoço) e não sairmos antes das cinco. (S16.3) 

A pessoa que entra às 8h30 e faça tudo de seguida, por exemplo, pode sair as 

cinco.  (16.4) 

Portanto, cada um gere o seu horário dentro destes parâmetros. (S16.5) 

O que eu faço é, tenho a obrigação legal de ir a julgamento, portanto, vou a 

julgamento. (S16.6) 

Aqui no departamento a situação é conhecida e aceite, até porque n técnicos 

daqui são também advogados e sabem o que é que está em causa. (Act 16.1) 

Portanto, não me levantam obstáculos nesse sentido, sendo certo que eu tenho 

uma obrigação de fazer o trabalho. (Act 16.2 e Arg 16.1 e S 16.7) 

Se eu levo para casa, se faço ao fim-de-semana, se fico aqui até mais tarde, 

isso é comigo. (S16.8 e Arg 16.2) 

Eu escolhi fazer o estágio… beneficiando indirectamente o departamento. (Arg 

16.3 e Act 16.3) 

Mas é um beneficio imediato para mim, portanto, agora eu que me 

desenvencilhe. (Arg 16.4) 



É essa a perspectiva. (Arg 16.5) 

 

Segmento 17 (§17)  

Sim, de alguma forma… (Arg 17.1) 

É suposto que o estagiário trabalhe no escritório com o patrono. (Act 17.1) 

Admitindo que eu era uma estagiária regular, que tinha saído dos bancos da 

Faculdade de Direito indo logo para as aulas da Ordem e a seguir fazia a parte 

prática do estágio. (Act 17.2) 

É suposto, o estagiário estar no escritório do seu patrono, ir com ele as 

diligências judiciais, para se ir familiarizando com a prática forense. (Act 17.3) 

É suposto fazer ou ajudar a fazer o trabalho de escritório…(Act 17.4) 

É suposto ser assim que as coisas funcionam. (Arg 17.2) 

Não é exacto que isso não se tenha passado comigo. (Arg 17.2 e Act 17.5) 

O que acontece é que o nome do meu patrono é um e, na prática, recebo 

trabalhos de outros. (Act 17.6) 

Precisamente porque os meus coordenadores aqui no Banco são também 

advogados e advogam para o Banco.(Act 17.7) 

 Portanto, resumindo e concluindo, o meu nome está num sitio e a minha 

prática está noutro. (Arg 17.3) 

Como é que a Ordem lidaria com esse tipo de questões? (Act 17.8) 

A Ordem não está insensível.(Act 17.9) 

 E tanto que não está insensível que dia 23 de Novembro do ano passado teve 

lugar o primeiro encontro nacional de advogados de empresas. (Act 17.10) 

A figura de advogado de empresa era uma figura desprezada para não dizer 

escorraçada pela maioria dos advogados, até há bem pouco tempo  atrás.(Arg 

17.4) 

Porque se entendia que não pode haver liberdade de advogar se se estiver 

sujeito a um contrato de trabalho e portanto, com a possibilidade de receber 

ordens em termos hierárquicos. (Arg 17.5) 

Mas, essa ideia tem vindo a ser contestada e a forma de encarar isso tem 

vindo a mudar, felizmente. (Arg 17.6) 

Tanto assim é que já existe o Instituto de Advogados de Empresa, no seio da 

Ordem, e dependendo nacional e hierarquicamente do Bastonário. (Act 17.11) 



Portanto, suponho que se na minha oral de agregação a questão for levantada, 

eu tenho bons argumentos para provar que fiz um estágio, sim senhor, e já que 

tinha que ter formalmente um patrono, foi aquele ali que se disponibilizou para 

ser o meu patrono.(Act 17.12 e Arg 17.7) 

 

Segmento 18 (§18)  

 

Eu não acho nada disso [que vai chumbar]. (Arg 18.1) 

Eu acho é que há cinquenta por cento de hipóteses para cada lado. (Arg 18.2) 

Eu não acho nada disso. (Arg 18.3) 

Se eu achasse não me teria proposto a fazer a oral agora, tinha proposto para 

Setembro. (Arg 18.4) 

Eu acho que temos que ser racionais. (Arg 18.4). 

Não vale a pena irmos para lá muito optimistas mas também não vale a pena 

irmos para lá pessimistas, porque se não mais vale não ir. (Arg 18.5) 

Temos é que ser realistas e tudo pode acontecer.(Arg 18.6) 

Eu sei que, o facto de eu me sentir avaliada, numa oral, traz-me uma grande 

carga de nervos. (Act 18.1) 

 

Segmento 19 (§19)  

 

Aparentemente.(Arg 19.1) 

Eu sempre preferi fazer três exames escritos que um oral e sempre dei tudo 

por tudo para não ir a uma oral. (Arg 19.2) 

E uma coisa é, por exemplo, estar num julgamento e ter que fazer alegações 

finais. (Arg 19.3) 

E ali ninguém está propriamente a avaliar-me em termos curriculares, porque 

toda a gente espera a justiça. (Arg 19.4) 

Em geral espera-se que os advogados se portem bem, tal como espera que os 

juízes se portem bem…(Arg 19.5) 

Mas, ninguém me está ali a avaliar. (Arg19.6) 

Enquanto que, naquela situação sim. (Arg 19.7) 

Há um júri, três pessoas que já são advogados e que vão dizer se eu sirvo ou 

não para ser advogada. (Act 19.1) 



E isso causa-me nervos. (Act 19.2)  

Eu sei que sou assim. (Act 19.3) 

 

Segmento 20 (§20)  

 

É uma prova em que se tem que discutir uma série de aspectos. (S20.1) 

Nomeadamente o trabalho escrito sobre um tema de deontologia, que já foi 

entregue. (S20.2) 

Um trabalho escrito, também já foi entregue, sobre um tema a escolha do 

candidato e depois temos perguntas genéricas sobre a prática da 

advocacia.(S20.3) 

Portanto, é vasto e pode ser tão vasto quanto o júri entenda, pois o júri não tem 

propriamente constrangimentos a nível das perguntas que pode fazer.( Act 

20.1) 

Admito que não façam muitas perguntas do foro do direito substantivo, a 

menos que seja esse o tema escolhido pelo candidato. (Act 20.2) 

Quer dizer, isso faz parte do currículo da Faculdade, agora a prática está em 

aberto.(S20.4) 

 

Segmento 21 (§21)   

Acho que a opção da evolução na continuidade é uma boa opção. (S21.1 e Arg 

21.1) 

Porque eu, francamente gosto de trabalhar aqui. (Arg 21.2) 

Gosto muito de trabalhar aqui. (Arg 21.3) 

Para já…(Arg 21.4) 

Porque os assuntos a tratar actualizam-me sempre. (S 21.2 e Arg 21.5) 

Não me sinto minimamente defraudada nas expectativas que tinha, bem pelo 

contrário. (Arg 21.6) 

Em segundo lugar o ambiente é excelente, quer o ambiente humano quer o 

ambiente ao nível das condições físicas de trabalho. (Arg 21.7) 

É, de facto,… (Arg 21.8) 

Cada um tem o seu gabinete. (S21.3) 

Temos um bom equipamento informático, temos um bom serviço de apoio, a 

nível do secretariado, temos uma biblioteca exclusiva do nosso departamento 



com onze mil volumes catalogados, fora a outra que é a biblioteca geral do 

Banco que está nos Anjos. (S21.4) 

Portanto, a este nível é compensador estar aqui a trabalhar. (Arg 21.9) 

Isto poderia ser assim tão giro mas o trabalho ser uma seca ou muito 

burocrático, mas nem sequer é isso.(Arg 21.10) 

É estimulante intelectualmente e, para além do mais, agora que eu descobri 

que gosto de advocacia .... 

Acho que a expressão é realmente a mais adequada, a evolução na 

continuidade.(S 21.4 eArg 21.13) 

 

Segmento 22 (§22)  

A progressão é lenta.(S22.1 e Arg 22.1) 

 A progressão aqui é lenta… … … (S22.2 e Arg 22.2) 

E isso implica, para já, um certo número de anos até se atingir o meio da tabela 

e, por outro lado, implica também que os ordenados, os salários não são de 

grande monta.(S22.3 e Arg 22.3) 

Aliás, em termos da banca, penso que o Banco de Portugal está classificado 

como dos que paga menos. (S22.4) 

Só que, o dinheiro não é tudo e eu prefiro estar aqui e ganhar menos do que 

uma colega minha, que eu sei. (Arg 22.4 e Act 22.1) 

Ela trabalha num banco privado e começou dois anos depois de mim e já 

ganha mais do que eu. (Act 22.2) 

Mas, se calhar, não se sente tão bem quanto eu. (Act 22.3) 

E isso é um tipo de coisas que pode não ter um conteúdo económico mas tem 

um conteúdo emocional e de estabilidade.(Arg 22.5) 

Acho que sim [a evolução na continuidade] (Arg 22.3) 

 

Segmento 23 (§23)   

Bem, em primeiro lugar aquilo é sempre por concurso público [docente 

unversitária] (S23.1) 

Depois, só se fossem aulas à noite, como eu já fiz. (Arg 23.1 e S23.2) 

Acho que tanto quanto possível há que conciliar e não excluir. (Arg 23.2) 

Portanto, se existem aulas á noite é para alguma coisa. (Arg 23.3) 



É para os estudantes trabalhadores e é para os docentes trabalhadores. (Arg 

23.4) 

Seria a única perspectiva que eu viria por bons olhos.(Arg 23.5) 

Afinal, o que é que a Faculdade traz? (Arg 23.6) 

Traz o ensejo de abrir horizontes em termos teóricos e de formação.(Arg 23.7) 

É isso, na minha perspectiva é isso. (Arg 23.8) 

Ora, esse ensejo também está presente aqui. (Arg 23.9) 

Todos os dias se aprende uma coisa nova. (S23.3) 

Portanto, se possível conciliaria, se não paciência. (Arg 23.10) 

Talvez já tenha havido tempo…(Arg 23.11) 

Talvez já tenha sido o tempo de passar por isso. (Arg 23.12) 

Este trabalho tem um conteúdo prático. (S23.4 e Arg 23.13) 

Faz qualquer coisa para dar resposta a um problema. (S23.5 e Arg 23.14) 

Na Faculdade faz qualquer coisa para formar pessoas para o futuro, mas o 

conteúdo é muito mais teórico.(S23.6 e Arg 23.15) 

 Não se está lá para resolver um problema em concreto a alguém e eu gosto 

desse aspecto de resolver um problema em concreto. (Arg 23.16) 

 

Segmento 24 (§24)  

É muito isso, de tal forma que acabei por gostar da advocacia, precisamente. 

(Arg 24.1) 

Porque…  (Arg 24.2) 

Por exemplo, a nível das nomeações oficiosas em processos crimes, a maioria 

das pessoas que aparecem, estou desejosa que sejam condenadas.(Act 24.2 e 

Arg 24.3) 

 

Segmento 25 (§25)  

A defesa aí passa não por se disser “ah! coitadinha é inocente”, mas por 

verificar se os direitos do arguido foram respeitados. (Act 25.1) 

porque 75% dos meus casos são de pessoas que ou conduzem com excesso 

de álcool ou conduzem sem carta e eu desejo que eles sejam condenados. 

(Act 25. 2) 

Eu nunca digo “deixe lá o senhor em paz”, claro que não. (Arg 25.1) 



O que eu verifico é se a acusação, isto é, o Ministério Público se portou bem, 

entre ásperas. (S 25.1) 

E, a partir dai, tento descobrir se há alguma atenuante para aquilo que o 

senhor fez “conduziu com excesso de álcool porquê?” (S 25.2) 

Dizia-me ainda, antes ontem, um num julgamento “porque recebi uma 

chamada, estava numa festa. Era 1 e tal da manhã, estava numa festa, recebi 

uma chamada da minha mãe a dizer que o meu pai estava doente”. (Act 25.3) 

Pronto, isso é uma atenuante. (S25.3) 

Agora, não vou dizer que o senhor é inocente, coitadinho. (Arg 25.2) 

O que eu quero é que ele seja condenado, porque eu quando ando na estrada 

quero ter a certeza que não há nenhum maluco que vem para cima de 

mim.(Arg 25.3) 

Portanto, é como eu digo, 75% dos casos… esse tipo de casos, eu desejo que 

as pessoas sejam condenadas para ver se aprendem uma lição.(Act 25.4 e Arg 

25.4) 

Os outros 25% são casos mais dúbios e efectivamente, se eu poder, tento 

resolver um problema as pessoas.(S25. 5 e Act 25.5) 

 

Segmento 26 (§26)   

 

Eu diria que sim [que foi conquistada para a advocacia]. (Arg 26.1) 

Eu diria que sim. (Arg 26.2) 

Eu diria que foi engraçado. (Arg 26.3) 

Mas também lhe digo que, se calhar, se tivesse feito o estágio logo após 

terminar o curso não teria lucrado com ele metade do que lucrei (Arg 26.4). 

 

Segmento 27 (§27)  

Porque eu quando fiz as aulas na Ordem, nós temos uma parte escolar no 

estágio, eu era a mais velha. (Act 27.1 e Act 27.2) 

 Os meus colegas eram todos alunos saídos fresquinhos da Faculdade. (Act 

27.3) 

E eu posso garantir-lhe que eles acharam as aulas uma grandessíssima seca e 

que eu as achei refrescantes. (Act 27.2 e Act 27.3) 

Porque, entretanto naqueles quatros anos já tinha havido alterações. (Arg 27.1) 



Eu já tinha uma certa perspectiva da prática, porque já trabalhava há quatro 

anos. (S 27.1)  

E eu gostei das aulas e eles acharam uma seca tremenda.(Act 27.4 e Act 27.5) 

 

Segmento 28 (§28)  

Em parte sim e em parte não. (Arg 28.1) 

E a parte não era aquela em que eles já estavam dessensibilizados, era uma 

seca ir as aulas ou que bom o formador hoje faltou. (Act 28.1) 

Comigo não.(Act 28.2)  

Comigo não foi assim, eu gostei. (Act 28.3) 

Quer perguntar mais alguma coisa?(Arg 28.2) 

 

§29 Perguntar não. Você quer-me dizer mais alguma coisa? 

 

Não. Assim o mais importante, já disse.(Arg 29.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recodificação da entrevista de Inês 

As sequências tipo 

 

S0: Monitora da Faculdade 

Aliás, eu já tinha dado aulas como monitora no meu 4.º ano. (S1.8) + Depois no 

5.º ano eu não quis… (S1.9) 

 

S1: O Estágio no Banco 

Então, licencie-me em Junho de ’97. (S1.1) + E, no verão de ’97, fiz duas 

tentativas de abordagem da vida profissional. (S1.2) + A primeira foi junto do 

Banco de Portugal para ver se conseguia ser aprovada para um estágio 

curricular de seis meses. (S1.3) + E consegui essas duas coisas.(S1.5) +  

Portanto, em Outubro de ’97, comecei, por um lado, a fazer aqui um estágio 

curricular de seis meses, (S1.6) + O estágio aqui no banco terminou em Maio 

de ’98. (S1.11) + Porque… Não foi quando acabei o curso, foi antes de acabar 

o curso. (S.6.1) + Foi em Abril de ’97.(S6.2) + Porque eu simplesmente li o 

Expresso e estava lá um anúncio e eu pensei “vou concorrer”, foi isto. (S6.3) 

 

 

S2: A Docência na Faculdade 

E a segunda foi preparar um trabalho, uma tese, como lhe quisermos chamar, 

para efeitos de concorrer a assistente estagiária na Faculdade de Direito. 

(S1.4) + por outro lado, a dar aulas à noite na Faculdade. (S1.7) + Mas, de 

facto, no ano lectivo de 97/98 voltei à Faculdade.(S1.10) + Quanto à 

Faculdade, interrompi as aulas… (S1.15) + De facto, a Faculdade estava com 

muitos constrangimentos orçamentais e apesar de eu estar incluída na 

categoria de assistente estagiária, ganhava como monitora. (S1.16) + Não, eu 

no primeiro ano que aqui estive dava aulas à noite na Faculdade.(S8.1) + 

Precisamente por aqueles motivos que já lhe falei, constrangimentos 

orçamentais na Faculdade e a minha vontade de evoluir um bocado. (S8.1) + 

Dava aulas à noite. (S 8.2) +  Dava aulas às quartas-feiras das 6h30 às 8h30 e 

às segundas e sextas das 8h30 às10h30 para não colidir com o horário no 

banco.(S8.3) + Mas, lidando como lidava com assuntos que se prendiam, 

também um bocadinho, com os valores imobiliários aqui dentro e sendo certo 



que 50 contos por mês é manifestamente exíguo, achei que mais valia pagar 

para estudar do que receber para dar aulas. (S8.4) 

 

 

S3: O emprego no banco 

E de Maio de 98 a Maio de 99 fiquei ao serviço do banco como prestação de 

serviço. (S1.12) + Portanto, trabalho individual. (S1.13) + Em Maio de ’99 fui 

admitida nos quadros do banco e desde então para cá, mantenho-me ao 

serviço do banco. (S1.14) + Faço o crédito a habitação para os bancários. 

(S5.1) + O Banco de Portugal, embora não seja um Banco comercial, pode, ao 

abrigo do acordo colectivo de trabalho para o sector, conceder crédito a 

habitação aos seus próprios funcionários. (S5.2) + Eu faço tudo o que tem a 

ver com isso. (S5.3) + Depois, eu faço o contencioso, isto é, faço a parte ainda 

mais básica do contencioso. (S5.4) + O meu coordenador toma conta dos 

casos mais exaustivos ou mais difíceis e eu faço a pareceristica genérica. 

(S5.4) + Neste momento estou a dar parecer ou estou a elaborar um parecer 

sobre uma questão quer do direito administrativo, quer do direito processual, 

quer… que tem a ver com a supervisão do Banco de Portugal em relação às 

demais instituições bancárias do sistema. (S5.5) + Portanto, no fundo, eu tenho 

um trabalho generalista, que é o de dar pareceres sobre qualquer questão que 

ocorra; tenho um trabalho específico que é o do contencioso e tenho outro 

trabalho específico que é o do crédito a habitação (S5.6) + [não tem 

horário]Fixo. (S16.1) + É semi-flexível. (S16.2) + É suposto entrarmos até às 

duas… não, perdão, é suposto entrarmos até às 10 da manhã, almoçarmos 

algures entre o meio-dia e as duas (temos uma hora para o almoço) e não 

sairmos antes das cinco. (S16.3) + A pessoa que entra às 8h30 e faça tudo de 

seguida, por exemplo, pode sair as cinco.  (16.4) + Portanto, cada um gere o 

seu horário dentro destes parâmetros. (S16.5) + O que eu faço é, tenho a 

obrigação legal de ir a julgamento, portanto, vou a julgamento. (S16.6) + 

Portanto, não me levantam obstáculos nesse sentido, sendo certo que eu tenho 

uma obrigação de fazer o trabalho. (S16.7) + Porque os assuntos a tratar 

actualizam-me sempre. (S 21.2) + Cada um tem o seu gabinete. (S21.3) + 

Temos um bom equipamento informático, temos um bom serviço de apoio, a 

nível do secretariado, temos uma biblioteca exclusiva do nosso departamento 



com onze mil volumes catalogados, fora a outra que é a biblioteca geral do 

Banco que está nos Anjos. (S21.4) + Todos os dias se aprende uma coisa 

nova. (S23.3) + Este trabalho tem um conteúdo prático. (S23.4) + Faz qualquer 

coisa para dar resposta a um problema. (S23.5) 

Na Faculdade faz qualquer coisa para formar pessoas para o futuro, mas o 

conteúdo é muito mais teórico.(S23.6 e Arg 23.15) 

 

S4: A formação pós-graduada 

De modo que, no ano lectivo de 98/99 fiz uma Pós-Graduação junto do Instituto 

de Valores Imobiliários da Faculdade, uma Pós-Graduação em Direito dos 

Valores Imobiliários. (S1.17) + Entretanto, neste momento, estou a fazer uma 

segunda Pós-Graduação, mas desta vez, na Universidade Católica em Direito 

Comercial.(S1.21) + Portanto, era útil, assim como esta outra Pós-Graduação 

que eu estou agora a fazer em Direito Comercial.(S9.2) + A anterior não foi 

precisamente porque eu nessa fase estava como prestadora de serviços, 

portanto, paguei-a eu. (S10.2) + Mas esta é financiada pelo Banco, que aliás 

financia cursos de um a dois, quer aqui quer no estrangeiro a todos os seus 

técnicos de forma mais ou menos equitativa. (S10.3) + Há um certo orçamento 

para cada departamento e isso é distribuído de forma mais ou menos equitativa 

para que todos tenham oportunidade de avançar um pedacinho.(S10.4) 

 

 

S5: O estágio de advocacia 

Depois, em Novembro de 2000, iniciei finalmente o meu estágio de advocacia, 

estágio esse que em termos escolares e práticos está, neste momento, 

concluído.(S1.18) +  Eu estou exactamente à espera que me marquem a data 

para a prova de agregação, que deverá ocorrer em Março. (S1.19) + Portanto, 

se as coisas correrem bem, a partir de Março já sou advogada inscrita. (S1.20) 

+ E, portanto, os conhecimentos que eu tenho vindo a obter até aqui são 

genéricos. (S4.1) + Não se limitam ao exercício propriamente da advocacia, 

antes fazem ancorar e solidificar a aprendizagem do direito. (S4.2) + Não, num 

escritório. (S13.1) + Mas, em todo o caso, eu vou poucas, muitas poucas vezes 

ao escritório. (S13.2) + Não faço quase nenhum trabalho de escritório e as 

coisas resultam porque o meu patrono é o marido de uma das minhas 



melhores amigas. (S13.3) + Na verdade, a aprendizagem faz-se aqui, quer aqui 

através do contencioso do Banco, quer através das oficiosas que eu 

recebo.(S13.4) + As oficiosas? (S14.1) + A constituição prevê que toda a gente 

tem direito a patrocínio do estado. (S14.2) + Não só posso, como devo. (S14.3) 

É um dever legal os estagiários patrocinarem causas que não envolvam penas 

de prisão superiores a cinco anos ou que não tenham valor superior na alçada 

da primeira estância que é de 750 contos, falando em contos.(S14.4) + 

Portanto, faço muito tribunal porque tenho muitos oficiosos, muitos significam 

quase cem.(S14.5) + Tenho os julgamentos marcados. (S15.1) + Os 

julgamentos são sempre ou às 9h30 ou as 2h30 da tarde. (S15.2) + Vou a 

tribunal para fazer os julgamentos e o trabalho do Banco faz-se depois dos 

julgamentos. (S15.3) + Por exemplo, ontem e antes de ontem e antes, portanto, 

segunda, terça e quarta tive sempre julgamentos de manhã, isso significa que 

saio daqui mais tarde.(S15.4) + É uma prova em que se tem que discutir uma 

série de aspectos. (S20.1) + Nomeadamente o trabalho escrito sobre um tema 

de deontologia, que já foi entregue. (S20.2) + Um trabalho escrito, também já 

foi entregue, sobre um tema a escolha do candidato e depois temos perguntas 

genéricas sobre a prática da advocacia.(S20.3) + Quer dizer, isso faz parte do 

currículo da Faculdade, agora a prática está em aberto.(S20.4) + O que eu 

verifico é se a acusação, isto é, o Ministério Público se portou bem, entre 

ásperas. (S 25.1) + E, a partir dai, tento descobrir se há alguma atenuante para 

aquilo que o senhor fez “conduziu com excesso de álcool porquê?” (S 25.2) + 

Os outros 25% são casos mais dúbios e efectivamente, se eu poder, tento 

resolver um problema as pessoas.(S25. 5) 

 

 

 

 

S6: O futuro 

S6a: O Mestrado 

Ponho, ponho [a hipótese de fazer um mestrado]. (S11.1) + Não a descarto, 

mas… (S11.3) + Ponho essa hipótese, ponho essa hipótese, definitivamente. 

(S12.1) + Daqui a cinco anos talvez… (S 12.1) 

 



 

S6b: O trabalho 

Acho que a opção da evolução na continuidade é uma boa opção. (S21.1) + 

Acho que a expressão é realmente a mais adequada, a evolução na 

continuidade.(S 21.4) 

+ A progressão é lenta.(S22.1) +  A progressão aqui é lenta… … … (S22.2) + E 

isso implica, para já, um certo número de anos até se atingir o meio da tabela 

e, por outro lado, implica também que os ordenados, os salários não são de 

grande monta.(S22.3) + Aliás, em termos da banca, penso que o Banco de 

Portugal está classificado como dos que paga menos. (S22.4) 

 

S6c: Voltar à docência 

Bem, em primeiro lugar aquilo é sempre por concurso público [docente 

unversitária] (S23.1) + Depois, só se fossem aulas à noite, como eu já fiz. 

(S23.2) + Na Faculdade faz qualquer coisa para formar pessoas para o futuro, 

mas o conteúdo é muito mais teórico.(S23.6) 

 

 

 


