
Protocolo da Entrevista de Diogo 

 

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

que terminou o curso 

 

Ok! Então vamos lá começar. Quer também o início do nome? Nuno Miguel 

Piedade Silvério, idade 31 anos, licenciado em Ciências Farmacêuticas em 

1995-96. Já agora ficamos com o quadro. Depende um bocadinho talvez do 

quando é que consideramos acabar o curso, eu explico porquê. Eu quando 

acabei o curso… A licenciatura em Ciências farmacêuticas divide-se, tem duas 

componentes: a componente curricular e, em seguida, faz-se um estágio que 

demora cerca de 6 meses. E eu no final do estágio fiz um programa ERASMUS 

de 5 meses. Portanto, depende se incluirmos o programa ERASMUS como 

experiência ainda de licenciatura ou pós. Na realidade, é pós porque foi feita a 

seguir. 

 

§2 Mas isso é estranho, porque não é costume ser. O ERASMUS costuma 

ser no curso, não é? 

 

Eu respondo, acabou por ser. Basicamente foram 5 meses, em Londres, na 

School of Pharmacy da Universidade de Londres. Fiz só trabalho de 

investigação não tive a parte académica. Fiz essencialmente trabalho de 

investigação. Quando eu vou… pá! Eu lembro-me que andei à procura de 

emprego… Ciências Farmacêuticas é um curso um bocadinho pobre, mas não 

um pouco diferente da maioria porque dá para muita coisa ao mesmo tempo. 

Portanto, quando se volta ou quando se acaba o curso pode-se fazer muita 

coisa diferente e, às vezes... É a critica que eu faço um pouco ao curso. Acho 

que a maior parte dos recém licenciados não tem sequer uma visão correcta de 

tudo o que pode fazer a seguir. É problemático. De qualquer maneira, a 

verdade é que quando cheguei não consegui arranjar emprego com terrível 

facilidade, não havia… Fiz duas ou três entrevistas e o meu perfil não 

encaixava, na opinião dos entrevistadores… Pronto, isso é relativo. 

 

§3 Mas concorreu para quê? 



 

Concorri para monitores de ensaios clínicos. Concorri para a área de produção 

e controlo da qualidade/garantia de qualidade para a SOFARIMEX que é uma 

firma de carácter nacional e ambos não deram em nada. E, como não deram 

em nada, acabei por ir fazer trabalho de investigação para a Faculdade. Fui, no 

fundo trabalhar para a mesma pessoa que me tinha mandado para a Inglaterra. 

Estive lá dois anos, como experiência não me posso queixar, pois o ambiente 

era bom. 

 

§4 Esteve com bolsa? 

 

Estive com bolsa de investigação durante dois anos, privada, não estatal. Tinha 

vantagens e inconvenientes, obviamente… Liberdade de horário, o trabalho era 

engraçado, o ambiente era bom, o salário era miserável, à boa maneira… Não 

tenho razões de queixa. Foi um trabalho muito giro. Foi talvez um choque, pois 

acabado de vir de Inglaterra, tinha acabado de fazer investigação em 

Inglaterra…Fazer investigação em Portugal é um inferno! Penso que toda a 

gente sabe isso, já é algo perfeitamente constatado, mas é uma verdade. 

Quando há equipamento não há outra coisa qualquer e quando há outra coisa 

qualquer, não há equipamento. E pronto, andamos sempre naquela espiral de 

infortúnios que para conseguirmos fazer alguma coisa demoramos o triplo ou o 

quádruplo. Para além disso, temos uma diferença substancial que é: em 

Inglaterra, quando alguém desenha um estudo, desenha o estudo de maneira 

que qualquer que seja o resultado obtido o estudo seja publicado. Ou seja, é 

desenhado de tal maneira que apostam numa questão central do estudo. Se os 

resultados derem sim, eles fazem um artigo; se os resultados derem não, eles 

fazem um artigo; se os resultados forem inconclusivos, eles fazem um artigo. 

Cá, se nós não tivermos uns resultados brilhantes não publicamos em lado 

nenhum, guardamos na gaveta. 

 

§5 Mas isso tem a ver com critérios editoriais ou com lógicas internas da 

comunidade científica? 

 



Da própria comunidade cientifica. Por exemplo, eu, em Inglaterra, vi alguém 

doutorar-se com uma tese, podemos dizer, negativa. Ou seja, a pessoa tinha 

tentado fazer, obter um tipo de produto e nunca o conseguiu durante 3 anos.  

Depois o que fez foi o descrever de todos os métodos que não resultam. 

Alguém que tentasse cá doutorar-se a explicar todos os métodos que não 

resultam tem um chumbo redondo. Portanto, quer dizer, a mentalidade é 

diferente. É claramente diferente. Se calhar, é por isso que somos o que somos 

e os outros países são o que são. De qualquer maneira, foram 2 anos de 

investigação. Deu para publicar uns posterezinhos e para fazer outras coisas. 

Depois mudei de profissão, quase por acidente. Uma vez, estava numa 

apresentação de material de laboratório. Estava a conversar com um colega 

meu que trabalhava na área da industria farmacêutica e caiu-me um bocado o 

desabafo “se houvesse alguma coisa na área da industria, principalmente na 

área de registos e regulamento das farmacêuticas, eu não me importava 

absolutamente nada mesmo de experimentar”. E pronto, conversamos mais um 

bocado, trocámos telefones... Acho que simpatizámos. Ainda hoje nos damos 

muito bem um com o outro. Passados alguns dias, ele telefona-me. “Olhe, eu 

não tenho, na minha empresa não há, mas conheço alguém que está à 

procura.” E eu disse “vamos lá.” E como eu costumo a dizer, foi uma situação 

um bocado ridícula porque… (suspiros) Eu até já tinha concorrido para esse 

lugar. Eu esqueci-me de dizer que ao final de 2 anos de investigação, comecei 

a procurar emprego noutra área porque, francamente, já estava assim de 

saída, por assim dizer. 

 

§6 Como assim? 

 

A investigação, a investigação andava, mas andava muito devagar. Para fazer 

o doutoramento, eu estava a ver qualquer coisa como 7 a 8 anos de vida 

miserável à frente. Quer dizer, aos 24, nós ainda achamos piada; aos 26, se 

calhar, já não achamos tanto e aos 27 começamos a ter os cabelos em pé. 

 

Mas o problema era fundamentalmente o quê? 

 



Em termos de investigação, era, era o salário. Vamos lá ver, viver na altura, 

era, era há 5 anos atrás. Mas há 5 anos atrás, viver com qualquer coisa, como 

hoje em dia 750,00 Euros, não é propriamente fácil. Dá para viver quando 

vivemos em casa dos pais e não temos compromissos, mas a partir daí 

começa a ser complicado. Na altura, eu tinha concorrido a uma série de coisas. 

Concorri a um lugar para registos numa empresa nacional. Eu fartei-me de rir, 

nessa altura. Eu concorri. As senhoras que fizeram as entrevistas eram muito 

simpáticas. A minha colega que ia abandonar o cargo e a directora de recursos 

humanos estavam a entrevistar candidatos. Eu mal lá cheguei, elas olharam 

para mim “você pode ser muito simpático, poder muito competente, mas tem 

experiência?” 

- “Absolutamente nenhuma. Tenho umas noções do quê que é.” 

- “Ah! pois, sem experiência não pode ser.” 

- “Sem experiência não pode ser? Paciência, vamos à vida.” 

Ah!... E recebi, entretanto, alguns dias depois, uma carta a dizer que apesar do 

meu elevado mérito e do meu excelente currículo tinham muita pena, mas não 

poderiam aceitar a minha candidatura. Pronto. O pobre do José dá-me o 

contacto da outra pessoa. Eu telefono para a outra pessoa. A outra pessoa é 

muita simpática, chama-me lá… Como são vários laboratórios, até a morada do 

sítio era diferente e então falei directamente com o dono. Ele achou que sim, 

como não tinha mais ninguém. Ele também estava a pagar um bocadinho 

melhor que os outros, mas igualmente miseravelmente. Achou que eu servia 

perfeitamente e contratou-me para o lugar que eu tinha uma carta a dizer que 

eu não era… Exactamente para o mesmo cargo, para o cargo que eu não 

servia. Excelente! Portanto, situação perfeitamente ridícula que mostra como é 

que é a realidade nacional. Portanto, entrei pela porta de cavalo, como se 

costuma dizer. Foram 9 meses de registos. Acho que aprendi muito. 

 

§7 O que é isso? 

 

É toda a parte de gestão burocrática, no fundo, de um laboratório farmacêutico. 

Ou seja, o que é que acontece? Os laboratórios para poderem ter 

medicamentos no mercado têm, no fundo, que pedir autorizações ao Estado 

Português. Tudo isso tem uma grande parte documental associada e alguém 



tem que tomar conta disso. No fundo é isso. É talvez dos cargos com mais 

saída para um farmacêutico, dentro da indústria, hoje em dia. Porque, a maior 

parte dos laboratórios cá são só distribuidores e não têm laboratório de 

produção. Portanto, a única coisa que têm é a parte documental. Realmente a 

parte documental toda a gente tem, toda a gente precisa. É algo que dá 

emprego a muito farmacêutico. Não é um trabalho muito interessante. Alguém 

no passado já os classificou com tradutores de luxo e é verdade, em parte. 

Porque, no fundo, é pegar em algo que está em Inglês, traduzi-lo para 

Português e submetê-lo as autoridades portuguesas. Mas, pronto, são 

tradutores de luxo bem pagos. E não só, tem componentes… É quase como ter 

tirado um curso de farmácia e não o exercer bem. Mas tem o seu quê de 

engraçado. Não vou dizer que seja uma profissão fabulosa, mas tem o seu 

quê… 

 

§8 Mas era uma coisa de que você gostava? 

 

Era algo que eu achava que gostava e concordo ainda hoje que gostava, 

embora não o faça. Eu estive lá 9 meses… Voltei a ter o mesmo problema. 

Eles estavam a pagar miseravelmente mal. Quer dizer, a diferença salarial 

aumentou o quê? 30 mil escudos, o que equivale hoje a 150,00 Euros. 

Portanto… Simplesmente para o currículo era diferente, porque eu agora já 

podia dizer que tinha experiência. Entretanto, no final de ’99, o INFARMED, 

que é o instituto público que é responsável pela parte do medicamente, abriu 

vagas, eu concorri e fiquei. Para o meu grande espanto, pois a entrevista foi 

um desastre. Mas acho que era para toda a gente. O entrevistador é que era 

agressivo por natureza, mas pelos vistos gostou de mim. Ofereceram-me o 

cargo, já com condições perfeitamente aceitáveis dentro daquilo que se pode… 

O salário equivalente a um técnico superior de saúde do Estado. Não é mais 

nem menos do que isso. Mudei-me no final de ’99 princípio de 2000. No 

princípio de 2000 mudei-me para o INFARMED. 

 

§9 Para fazer? 

 



Para uma coisa que não tem nada outra vez nada a ver, centro de 

documentação e informação. Basicamente responder a perguntas e enviar 

respostas. O serviço era novo, não existia na altura. Eu e uma colega minha 

entrámos só para isso. Estive lá 6 meses. No final dos 6 meses, a minha chefe 

disse à chefe dela que eu era competente. Três dias depois, estava transferido 

para outro lado, onde a chefe dela era a chefe e ela tinha necessidade de 

pessoas que despachassem papel… 

 

Despachar papel é? 

 

Neste caso era a comparticipação de medicamentos. É o serviço do 

INFARMED que define o que é o que não é comparticipado pelo Estado 

Português, um tema quente. Não posso dizer que tenha sido um mau sítio, pois 

eu aprendi imenso. Tenho pena que o Estado Português, às vezes, não saiba 

tratar da melhor forma os quadros que tem. Isso é algo que o Estado Português 

tem que aprender. 

 

§10 O INFARMED é uma empresa pública? 

 

É um instituto público. Nessa altura tinha um estatuto diferente do que tem 

hoje. Tinha menos liberdade do que tem hoje. Hoje em dia, tem a liberdade de 

dizer qualquer coisa que quiser… Hoje não tem é dinheiro. Na altura, tinham 

dinheiro, não tinham era liberdade. Ainda por cima, apanhámos a altura de 

mudança do conselho de administração. O conselho de administração que já lá 

estava há bastantes anos saiu e veio um novo completamente diferente. As 

coisas, em parte… Foi uma a altura de expansão. Passámos de cerca de 250 

pessoas para 500. Duplicaram o staff. Mas, de qualquer maneira, foi, em 

termos de experiência profissional, o sítio mais enriquecedor em menos tempo. 

Aprendi imenso. Dei-me muito bem com o meu colega… Aquilo é um 

bocadinho complicado, pois é uma igreja de economistas com meia dúzia de 

farmacêuticos la´ dentro. Portanto, é obvio que há atritos. Ainda por cima, a 

chefe era economista, a directora do serviço era economista, os chefes 

também eram economistas e depois os farmacêuticos estavam ali um bocado 

entrincheirados. O problema é que de medicamentos, os economistas não 



percebem absolutamente e portanto, há ali um certo atrito. Atrito que resultou 

no facto de, no espaço de ano e meio, por desgaste de pessoas… Acho que 

também é uma área em que as pessoas não devem estar demasiado tempo. 

Eu estive lá 1 ano e achei que tinha sido tempo suficiente. Não aconselho as 

pessoas a estarem lá durante muito tempo ou então as pessoas têm um 

ambiente muito melhor do que neste momento realmente têm… Portanto, 

desgastam-se fisicamente, as pessoas. 

 

Porquê?  

É muita coisa. É preciso gerir peritos externos, que são como crianças 

endiabradas. É uma verdade! 

 

§11 O que é que isso quer dizer? 

 

Quer dizer que fazem o que querem e que não respondem perante ninguém. É 

uma coisa que o Estado Português tem de giríssimo! Tem meia dúzia de 

professores universitários como peritos externos que podem dizer o que 

querem e nunca são chamados à razão. 

 

Mas eles são só consultivos não têm poder deliberativo. 

 

Não têm poder deliberativo, mas vamos lá ver, no fundo o que é que temos? 

Temos alguém que é um gestor que está entrincheirado entre as chefias e os 

consultores. Tem que agradar a todos, porque senão está desgraçado. Porque 

se não agrada aos consultores, os consultores dizem mal dele e ele é que é 

transferido, é certinho; se não agrada aos chefes também está sempre a levar 

em cima. Portanto, quer dizer, é um bocado estar ali no meio a apanhar bolas. 

De qualquer maneira, é giro! Aprende-se muito. Nomeadamente, aprende-se a 

gerir pessoas e a conseguir controlar problemas e, às vezes, a chegar a 

consensos. Não digo que não se aprenda muito, mas é desgastante. E por 

motivos de… Nomeadamente da pessoa que está a frente do serviço. 

 

§12 Da sua chefe? 

 



Da minha chefe que, por acaso, foi a pessoa que me fez a minha entrevista 

inicial e foi a pessoa que me tinha escolhido para entrar para lá. Digo-lhe isso 

e… Mas também não lhe devo favor noutras coisas. De qualquer maneira, 

houve uma série de pegas e o primeiro farmacêutico a sair foi um colega que 

tinha o mestrado pela Universidade de York. Entrou e saiu em 7 meses. Ele 

sabia mais que os economistas e sabia mais que os consultores. Não podia dar 

bom resultado. Ele foi posto num gabinete sem nada para fazer. 

Seguidamente, por motivos de atrito, não particularmente comigo até, mas com 

outras pessoas… Não suporto situações que se gritem. O gritar para mim não 

é admissível. O chamar estúpido a alguém em voz alta, não é admissível. Há 

coisas que eu não admito. A mim nunca me fizeram… Só uma vez é que  

estive quase a pensar “isto não tarda nada, a minha chefe está a levar na cara 

e pronto, eu tenho que me ir embora.” E foi assim que eu decidi que ia sair do 

INFARMED. Um dia, no meio de uma discussão, que não era comigo, era com 

a minha colega da frente, que estava a minha frente, eu disse “ou eu me vou 

embora daqui ou um dia desgraço-me, passo-me na cabeça e dou um tabefe 

na chefe e depois não sei como é que resolvo.” E portanto, pensei “bem, vou-

me embora”… Depois é também aquela situação, não é um sítio fácil de sair 

porque o Estado é o Estado. A gente estamos ali…Cuidado, não era 

funcionário, era contratado. Se fosse funcionário do Estado, estava mais preso 

ainda do que estava na altura. Mas tive a sorte, na altura, de uma colega minha 

da industria… Ah! outra coisa, também temos os colegas da indústria a chatear 

a perguntar como é que estão os produtos deles, se serão comparticipados ou 

não. É a pressão da chefia, dos peritos e da indústria.  

 

§13 Mas isso são decisões…? 

Politicas. Politicas tomadas em suporte técnico. Ou seja, posso explicar, não há 

problema nenhum. Perante um novo medicamento, o que fazem é avaliar o que 

é que ele traz de novo, ou não. Em seguida, com base na legislação que 

existe, uma legislação de ’92 mais remendada… Foi aprovada no Conselho de 

Ministros no passado dia 22, se não me engano. Não, no passado dia 11 e 

depois no dia 18 mais uma série de remendos a esta lei. É uma lei… Hoje já 

ninguém sabe exactamente o que é que aquela lei diz, porque aquilo tem uma 

série de diplomas todos empilhados que temos que andar (suspiros) a passar 



as folhas de um lado para o outro. De qualquer maneira, faz-se uma avaliação. 

Vê-se o que é que traz a mais. Vê-se as diferenças de peso entre o que já é 

pago pelo estado e aquilo que este novo medicamento traz. Com base nisso, o 

Estado, portanto, os serviços onde eu trabalhava dão um parecer conjunto de 

um avaliador externo, que normalmente é médico ou farmacologista, e dos 

economistas, da parte de comparação de preços com outro produto. 

Basicamente o que acontece é que, o farmacologista ou o médico decide “bem, 

este produto é para comparar a outro qualquer”. Qual deles é que é mais 

eficaz? Quanto é que ambos custam? Vale a pena ou não vale a pena 

pagarmos esse preço por ele? E com base nisso, aceita-se ou não se aceita o 

pedido da empresa ou diz-se à empresa que àquele preço não mas a outro 

preço sim. Portanto, a partir dai cria-se uma base de negociação. No final, o 

que o INFARMED faz é pôr tudo isso no mercado, sob uma forma de proposta 

que é assinada pelos avaliadores e é avaliada pelo conselho de administração 

e a seguir é enviada ao secretário de estado da saúde que é quem assina. 

Tirando casos muito raros, normalmente, a única coisa que vem inscrito é um 

corte com a assinatura do secretário de estado. Ele não pode avaliar. Ele, 

basicamente, acredita que os serviços fizeram o trabalho deles. Digo quase 

sempre, porque houve casos em que assim não foi, em que o secretário de 

estado não concordou com tudo o que estava à frente. Pode acontecer! Em 

última análise, o secretário de estado é, neste processo, o responsável por 

essa decisão que, na realidade cabe ao ministro. Mas o ministro delega, mal 

toma posse. Por motivos de atrito, eu, realmente pensei em sair. Na altura, 

houve uma colega minha que ao telefone… Estávamos a falar sobre um 

produto da empresa dela, ela perguntou “conheces alguém que queira um 

emprego em registos? É que eu ando a procura de uma pessoa.” 

- E eu “levas-me a mim?” 

- “Levo.” 

- “Está bem.” 

- Então pronto. Vem cá para uma entrevista.” 

E mudei para a PHFIZER. Hoje em dia, número um mundial. Pagavam-me pior 

que no INFARMED, estranhamente. Fiquei chocado quando eles me disseram 

quanto é que eles pagavam. Mas na altura eu morava no Barreiro, tinha 

acabado de casar há pouco tempo… 



 

§14 É aquela ali da Moita onde está também…? 

 

Exactamente. Mais precisamente, Estrada Nacional n.º 10 em Coina. Eu tinha 

acabado de casar há pouco tempo. Estava a morar no Barreiro, o que eu 

poupava em dinheiro na gasolina, para vir para Lisboa. Compensava a 

diferença. Para baixo salário, mudei. Ainda hoje tenho imensas…  

Já agora, só para dar uma ideia, nos 3 meses a seguir a eu me ter vindo 

embora, o meu colega que era funcionário público pediu transferência de 

serviço e foi-se embora de lá. Hoje em dia trabalha num hospital. A principal 

economista da equipa em termos da parte de matemática, que não era chefe, 

despediu-se e foi trabalhar com o farmacêutico que só lá tinha estado 7 meses. 

Portanto, tivemos… 

 

A equipa desmembrou-se. 

 

A equipa desmembrou-se completamente. Ficaram lá só os economistas mais 

antigos que já lá estavam antes de nós. O resto da equipa desmembrou-se… 

Se calhar por isso, gostávamos de trabalhar uns com os outros e à medida que 

fomos saindo, se calhar, os outros também perderam motivos para lá estar.  

 

§15 Você no INFARMED não pôs a hipótese de passar para outro 

departamento. Portanto, fartou-se mesmo e quis mesmo ir embora, é? 

 

Porque mudar de departamento era pior a emenda que o soneto. Porque 

primeiro eles não aceitam e em seguida temos o chefe a querer se vingar de 

nós por termos dito que não queremos trabalhar com ele. Portanto, também 

não funciona. É um bocadinho como pedir aumento e ameaçar que nos vamos 

embora e em seguida não irmos. Quer dizer, quando se faz a ameaça ou se 

pode cumpri-la ou… É um bocado querer ser triturado, não é? Portanto, a 

decisão ali é quando se diz que vamos embora, já não voltamos atrás. 

 

§16 Portanto, lá vai você para a PFIZER. 

 



Para a PFIZER, número um mundial. É, confesso, acreditei que a minha vida ia 

estabilizar, que ia ser diferente, que ia acalmar, ia tudo. Cheguei à P., uma 

empresa extremamente fechada, extremamente conservadora, sem ser 

conservadora naquela linha… Acho que não respiram sem perguntar aos 

Estados Unidos se podem respirar. Desconfortável! De qualquer maneira, eu 

não acho que me tenha dado mal, eu e outro colega meu que estávamos lá. 

Não éramos… Voltamos à mesmo história! Não era nada de brilhante, o 

salário, mas dava para viver. Apertadinho, mas dava para viver. Estava lá 

calmamente…  

A chefe é um amor. Aliás, ainda ontem estive com ela. Ela é uma daquelas 

pessoas que adoro. Acho que é o sonho de qualquer pessoa trabalhar com 

aquela pessoa como chefe. Muito agradável como pessoa. Basicamente o que 

é que aconteceu? Aconteceu que eu estava lá há 3 meses… Há 3 meses não, 

há 3 semanas (isso é que é horrível na situação), recebo um telefonema de 

outra pessoa que eu conhecia do tempo do INFARMED, com quem eu tinha 

feito uma entrevista antes de ir para o INFARMED. A pessoa não me tinha 

querido porque eu não tinha experiência (a velha história de se temos 

experiência ou não temos). Mas, entretanto, no tempo em que eu estava no 

INFARMED, e ele era utente dos meus serviços, estávamo-nos a dar bem. A 

pessoa perguntou-me se eu queria ir jantar com ele e eu disse “ir vou, não vejo 

problema nenhum vamos só jantar”. No meio do jantar disse-me “é que eu 

tenho uma vaga para fármaco-vigilância”. Essa é a área que qualquer empresa 

farmacêutica se preocupa com a notificação quer ao Estado Português quer a 

própria casa mãe de reacções adversas com o medicamento. Voltamos à velha 

história. “Eu nunca fiz isso na minha vida.” 

- “Pois, mas isto é fácil e eu também preciso de ajuda na parte económica do 

medicamento.” 

Quer dizer, na parte das comparticipações. Ninguém percebia nada daquilo e 

eu tinha acabado de vir do serviço onde aquilo era feito. Tinha o know how 

todo. Ah! “preciso também disso” 

- “Pois, está bem. Mas eu acabei de mudar para a PFIZER há 3 semanas. A 

PFIZER contratou-me. Não faz sentido estar a mudar de empresa.” 

- “Ah! mas, é uma vaga nova. É uma vaga para o quadro da empresa, abrimos 

já uma vaga para o quadro, não há contrato…” 



Aì a conversa começou a soar ligeiramente melhor. 

 

§17 Estava a contrato na PFZIER? 

 

Porque estava a contrato na P. A P. não deixa entrar ninguém e a H., em 

princípio, também não. Era uma situação muito peculiar porque eles foram 

obrigados a abrir aquela vaga de repente, por motivos de uma inspecção. De 

qualquer maneira, eu fui dizendo sempre que não. Ele foi descrevendo a 

história e chegamos ao final e eu disse que não. Na P. estou lá há 3 semanas. 

Eu até gosto da chefe. O ambiente, não sendo brilhante, não é mau. Não vejo 

motivos para sair. E pronto, nessa altura, o director médico da H. disse-me qual 

era o pacote salarial. Pronto, no final eu perguntei-lhe “então, está bem, 

quando é que assinamos?” Vamos lá ver, é isto que é um bocado chocante, em 

relação ao que eu fazia na P. Eu mudei para a H. para ganhar mais do dobro. 

Salarialmente mais do dobro e se contarmos com as regalias… E lá estou. 

Estou há 2 anos e meio e, para ser franco, não tenho vontade de sair. Há uma 

coisa que é verdade, todas as entrevistas até hoje, tirando a do INFARMED, a 

que eu fui, estranhamente nunca ninguém me contratou. Estranhamente hoje, 

por outras formas diferentes, acabaram por me ir contratar. E este é outro 

exemplo. A mesma pessoa que me contratou e que me pediu para eu ir para lá, 

foi a mesma pessoa que 2 anos antes tinha dito que eu não servia para um 

cargo que até era inferior ao que eu tenho hoje. Portanto… 

 

§18 Lá você faz o quê, exactamente? 

 

Faço a fármaco-vigilância e faço avaliação em fármica do medicamento. No 

fundo, sou um gestor de documentação.  

 

Na prática foi o que você acabou por fazer, tirando a parte da 

investigação… 

 

Foi o que eu fiz a minha vida toda. Eu, aliás, de farmácia tenho muito pouco. 

Hoje em dia eu sou um burocrata puro. 

 



§19 E gosta? 

 

Gosto. Francamente gosto. Não, não sinto falta nenhuma de uma componente 

mais técnica… Entretanto, fiz uma pós graduação em Avaliação em fármica de 

medicamentos. Não sendo brilhante… Tem defeitos e hoje em dia posso 

criticá-la à vontade pois tenho a noção do que é que na pós graduação foi bom 

e o que não foi lá muito bom. Tem algumas cadeiras que estão lá, à boa 

maneira do portuguesa, para justificar a existência do professor e não para 

justificar, não que o currículo justifique. Pronto, é o mal das nossas faculdades 

que fazem revisões curriculares e é a revisão que encaixa no quadro e não é o 

quadro que encaixa na revisão. É assim, não vale a pena fugirmos. E é algo 

que ali a Faculdade de Farmácia está a precisar, é de uma revisão curricular 

que não seja para encaixar o quadro que tem mas que faça ao contrário. Como 

é que o quadro… Por exemplo, a área de Biologia é muito grande. Portanto 

tem que haver cadeiras de Biologia mesmo que depois haja 4 cadeiras a dar 

exactamente a mesma coisa. Portanto, praticamente é isso. Hoje eu sou um 

burocrático. 

 

E gosta do que faz? 

 

Gosto, gosto. 

 

§20 E em termos de projectos futuros? 

 

Ai! Esse é o único defeito que a indústria tem. Não temos propriamente grande 

progressão na carreira, porque não há progressão na carreira. Começamos 

mal pagos, passamos para um lugar de manager mais ou menos bem pagos, 

chegamos a um lugar de manager sénior bastante bem pagos. 

 

§21 Que é onde você está? 

 

Eu estou… Ainda não estou… Ainda posso subir um bocadinho. O meu salário 

provavelmente não sobe muito, o carro é que pode melhorar substancialmente. 

Vou ser franco ai, quer dizer, ainda há, ainda há uma margem de incremento 



salarial ai de 50%. Ainda pode subir mais 50% até ao fim da carreira. Mas não 

sendo médico também não posso passar dai. Não sendo médico, porque 

geralmente os departamentos onde nós nos integramos são departamentos 

médicos. Os directores são sempre médicos. Os médicos exigem, geralmente, 

salários mais elevados que os farmacêuticos. E, por outro lado, entre médicos 

eles entendem-se melhor. Então, o director de um médico é um médico. 

Embora, eu possa dizer que, se calhar, há áreas em que um médico é mais 

incompetente que um farmacêutico, também há áreas em que, claramente, um 

médico é mais competente que um farmacêutico. Eu não tento escamotear 

isso. Eu compreendo a lógica que um departamento médico seja dirigido por 

um médico, faz sentido. Se calhar, gostava muito de dizer o contrário, mas a 

verdade é que faz sentido. Portanto, temos que ser um bocado realistas. 

Portanto, ou se muda para o marketing e realmente ainda há uma infinidade de 

hipóteses, ou se vai para a mesma companhia para o estrangeiro ou então não 

existe uma série de oportunidades, porque há lugares de coordenação sénior e 

cargos de direcção nas áreas especificas que aqui reportam a um director 

médico ou então mais nada. Quer dizer, não há muito mais saídas, no fundo é 

isto. 

 

§22 Mas como são os seus projectos em termos profissionais? O que é 

que você gostava de fazer? 

 

Eu basicamente gosto disto que eu faço. É assim, se daqui para a frente me 

derem autonomia… Eu quando digo autonomia, neste momento já não é em 

termos de trabalho, queria autonomia financeira. Se me deixarem ter uma série 

de projectos quer na área farmacológica quer na área económica, 

desenvolvidos por mim, criados por mim, por exemplo, como acontece com o 

meu colega do Reino Unido que embora coordene com o marketing e com o 

departamento médico, no fundo gere a parte dele a vontade, acho que estou 

realizado. Evidente se me disser, se algum dia me dessem um lugar de 

direcção, eu não diria que não. Mas quer dizer, é raro. É raro que um 

farmacêutico suba muito acima daquilo que eu já sou neste momento. A menos 

que eu mude claramente de funções. Ou seja, aos 31 anos de idade… 

 



§23 Você está praticamente no topo, não é? 

 

Aos 31 anos, eu estou no topo da minha carreira. Eu ontem estive com uma 

série de colegas minhas de curso que aos 31 anos estão no topo das carreiras 

delas. Não podem subir mais também porque não há lugar. Ontem estive com 

uma colega minha que é directora técnica do laboratório onde estava e não 

pode subir mais. Acima daquilo não há. Estive com outra que também é 

directora técnica de outro laboratório. No meu não é o topo é uma área 

ligeiramente diferente da que eu faço, mas também podia ser. Ela está lá há 

mais anos, mas não há uma diferença salarial. Eu ontem, num grupo de 6 

pessoas do mesmo curso, uma ainda não está num lugar de topo da carreira, 

porque ainda tem uma chefe farmacêutica, por isso falta-lhe subir um degrau, 

todos os outros estão no topo da carreira. 

 

Com 31 anos? 

 

Com 31 anos. 

 

§24 Então e depois? Está-se no topo da carreira com 31 anos e depois? 

 

Faz-se a mesma coisa durante os próximos 30 até a reforma. Não há como 

fugir. Não há mesmo como fugir. Eu tenho colegas minhas que fazem a mesma 

coisa há 20 anos. Tenho uma colega minha que é da área de registos e que 

trabalha há 20 anos em registos… Também é verdade, ela chegou ao máximo 

que podia não há nada acima, pois ela reporta directamente ao director 

médico. Dali já não passa. 

 

Portanto, você já está praticamente nessa posição. 

 

Estou nessa posição. Não faço o que ela faz, faço é farmacologia. Ou seja, 

faço uma coisa diferente mas o cargo é o mesmo. Acabou, não é mais. 

 

§25 E vê-se a continuar a trabalhar ai até… durante os próximos 30 anos? 

 



Posso mudar ligeiramente de área. Posso-me preocupar mais com uma área 

de garantia de qualidade. Posso-me dedicar mais à área económica, que é 

algo que eu descobri há 4 anos. Posso passar a ter mais responsabilidades em 

coordenação de projectos, eventualmente trazer para Portugal alguns projectos 

internacionais que cá neste momento não são feitos porque não há ninguém 

que os coordene. Agora, acima disso, cargos de topo de direcção estão quase 

vedados por natureza. 

 

§26 Por causa de ser farmacêutico? 

 

Não há como fugir à coisa. Eu não sou médico. Praticamente nunca poderei 

ser director médico. Eu só conheci até hoje, na industria portuguesa, um colega 

meu que foi director médico e já não é. Foi durante algum tempo, mas depois a 

empresa cresceu e eles arranjaram um médico para ocupar o cargo dele e 

deram-lhe um cargo diferente, melhor até, mas de qualquer forma diferente. 

Realmente, se eu alguma vez quiser mudar claramente de nível, para poder 

subir mais, tenho que enveredar por uma área comercial. O que me parece que 

é que aos 31 anos talvez não seja uma escolha muito acertada. 

 

§27 Porquê? 

 

Porque a área comercial pressupõe também alguma experiência de vendas 

desde o início. Quer dizer, é um bocado começar por baixo para depois ir 

subindo. O entrar a dois terços do topo causa anticorpos. Quer dizer, ou 

sabemos muito bem o que é que estamos a fazer ou então temos muitas 

pessoas por baixo de nós que estão com muito desejo de nos ver cair. Isso é 

algo que é transversal a toda a indústria farmacêutica. Farmacêuticos na 

indústria farmacêutica, alguns na casa dos trinta e poucos estão no fim da 

carreira. Eu tenho uma colega minha que entrou a trabalhar connosco há um 

ano. Aos 27 anos não está no topo, mas daqui a um ano, se a vaga for criada, 

como nós esperamos, ela chega ao topo da carreira. Portanto, aos 28 anos ela 

estará no topo da carreira e parou ali, não sobe mais. 

 



§28 Isso é extraordinário porque isso implica depois salários altamente 

condizentes e regalias sociais também. 

 

Sim. O altamente condizente é sempre muito relativo. Como eu costumo dizer, 

temos sempre coisas que nos irritam. Por exemplo, em Portugal o que é feito 

por um português com salário português, na Bélgica, um país do 1.º mundo 

com um volume de vendas igual ao nosso ou menos, é feito por 3 belgas que 

ganham 3 salários belgas. O nosso problema não é falta de produtividade, é a 

falta de organização. Porque produtividade, nós trabalhamos que nos fartamos. 

Agora o problema também é outro, é que eles lá… Depois dizem, “o trabalho 

de um belga fica mais bem feito”, obrigado! No fundo, são comparações um 

bocado díspares… Agora, é verdade, trinta e poucos anos e a carreira 

basicamente terminou! O que é que se faz, normalmente, depois na indústria 

farmacêutica? 

 

§29 Isso, o que é que se faz depois? 

 

As chefias, quando são espertas, tentam criar-nos ou competências novas e 

integrar-nos em projectos um bocadinho mais internacionais para nos dar um 

bocadinho de ar fresco, ou então fazem uma coisa que é muito tipo, 

principalmente a indústria Americana faz isso, mudam-nos os nomes dos 

cargos mas mantêm as funções. Portanto, outro dia alguém me propôs a deixar 

de ser senior officer e passar a ser senoir manager. E eu ri às gargalhadas 

porque é exactamente a mesma coisa o Officer e o manager. Em Portugal, na 

cabeça das pessoas, tem conotações diferentes. Portanto, o officer seria 

alguém que é o assistente e o manager seria o cargo de chefia. Eu ri-me 

porque não é verdade. Na nomenclatura da companhia internacional não existe 

o senior manager. Como eu costumo dizer, há outro officer na companhia e  eu 

não me importo de ganhar como ele, que é o director financeiro mundial. Quer 

dizer, não vamos brincar só com o nome. Mas pronto, isso faz-se 

cosmeticamente. Troca-se ligeiramente os nomes, arranja-se um nome mais 

pomposo para eles quando saírem do carro ficarem felizes, mas as pessoas 

vão fazer o mesmo. 

 



§30 E você está contente com aquilo que está a fazer neste momento? 

 

Tenho trabalho a mais. 

 

Tem trabalho a mais? 

 

Claramente. 80% das pessoas que trabalham na indústria farmacêutica têm 

trabalho a mais. E não é um bocadinho a mais. Nós costumamos brincar que 

quando eles nos dão o telemóvel é mais ou menos, quando eles nos dão o 

carro já é mau e quando eles nos dão um portátil estamos completamente 

desgraçados. Eu já estou na fase em que tenho as 3 coisas. Portanto, estou 

completamente desgraçado. O passo terrível é o portátil. Geralmente, quando 

uma empresa decide dar um computador portátil quer dizer que espera que nos 

trabalhemos fora de horas, em casa. Começamos a trabalhar para a 

companhia, não é tipo escravo, mas é quase. 

 

§31 E você trabalha...? 

 

Tipo escravo? (suspiros)… Trabalho. Se quisermos ser francos… Está a ver o 

que é que é chegar às 8 ou às 9 à empresa, sair por volta das 6, 7 horas, mas 

depois trazer coisas para casa. Depois, põe-se na conversa à noite com a 

mulher no sofá. Ela tem o computador dela aberto e eu tenho o meu. Ás vezes 

conversamos, às vezes vemos televisão e trabalhamos. Ela trabalha na 

indústria farmacêutica em marketing, é tão mau ou pior. A única diferença é 

que ela tem, talvez, a possibilidade de ganhar mais. 

 

§32 Portanto, trabalha fins-de-semana e etc.? 

 

As vezes trabalhamos fins-de-semana, e as vezes é muito difícil. Vamos lá, o 

trabalhar, o estar a trabalhar propriamente não. O difícil é chegar a casa e 

desligar do problema, quando a cabeça continua a trabalhar em vez de estar 

em actividade recreativa. É mais às vezes isso do que propriamente trabalho 

físico. Mas às vezes sim, não é? Hoje não tenho duvidas que hoje são, pelo 



menos, duas pastas para casa. Porque ontem passei o dia fora e o trabalho 

ficou em cima da secretária acumulado. Ninguém faz por nós. 

 

§33 No seu caso, por exemplo, o seu trabalho é controlado pela chefia, 

tem objectivos que tem que cumprir ou isso é…? 

 

Tenho. 

 

E é um controlo… 

 

Apertado? No meu caso não é porque eu e o meu chefe damo-nos bem o 

suficiente para ambos sabermos exactamente o que é que temos que fazer. 

Ele só me define o que é que quer e eu cumpro, dentro do possível, e quando 

não cumpro explico-lhe por que é que está atrasado. Portanto, tenho muito boa 

relação com o meu director. Acabo por não ter talvez, alguém em cima de mim 

a perguntar-me constantemente porque é que não está feito. Aliás, porque a 

resposta quase que era, e as vezes fazemos isso, “o que é que quer em 

primeiro?”. Ás vezes pedem-nos 3 ou 4 coisas e nós levantamos a cabeça e 

perguntamos “o que é que é primeiro?”. E pronto, depois eles definem o que é 

que é primeiro. Às vezes pegamos numa resma de coisas que ontem era 

importante e pomos de lado e pegamos numa outra resma que ontem não era 

importante mas que hoje passou a ser prioritário. Mas basicamente é isso, não 

me posso queixar nesse aspecto. Mas trabalho há. Há uma coisa que também 

é verdade, na indústria farmacêutica… toda, eu ia dizer que as multinacionais, 

mas não, são todas, há prémios anuais de produtividade, se a avaliação for 

acima da média há bónus. É verdade, pronto. 

 

§34 O esforço compensa? 

 

Compensa muito. Há dias em que não compensa, pois às vezes também nos 

sentimos cansados. Mas, a verdade é que se a pessoa também é um bom 

profissional acaba por tentar cumprir o objectivo. Às vezes, eu acho que em 

Portugal, os empresários ou as empresas, às vezes abusam um bocadinho do 

brio profissional de alguns dos quadros que têm. As pessoas tentam ser o mais 



cumpridoras possível e portanto, (tal como no INFARMED)… Como eu 

costumo dizer, quem era incompetente tinha uma vantagem, tinha a secretária 

vazia porque ninguém lhe dava trabalho para fazer. Quem era competente a 

única coisa que ganhava como recompensa era ter mais trabalho em cima de 

si. Nas empresas é igual. Se nós trabalhamos bem, eles vão pedindo cada vez 

mais. Os que trabalham eventualmente mal, é verdade que lhes cortam numa 

série de coisas, mas, normalmente, também não os despedem. 

 

No carro, no telemóvel. 

Geralmente o carro e o telemóvel têm e o computador também. Não têm é os 

bónus ao final do ano ou têm os bónus mais pequeninos. 

 

§35 E os bónus são compensadores? Isso é uma motivação para 

trabalhar assim tanto? 

 

Não, não. Eu, pessoalmente, não acho que seja. Mesmo porque o bónus é 

incerto. O bónus depende da nossa avaliação, depende dos resultados finais 

da companhia em termos de vendas. Portanto, não é algo que nós possamos 

dizer que é uma coisa bem definida. No marketing sim. Eles sabem 

exactamente o que é que vão ganhar se conseguiram X, nós não. Nós é um 

prémio um bocado nublado que só em Fevereiro de cada ano é que nós 

sabemos quanto a verdadeiramente ascende. Isto é uma comunidade 

relativamente fechada onde todos conhecem todos. São umas centenas, mas 

quer dizer, são pelo menos 3 a 4 empresas assim grandes. Depois as pessoas 

não têm muito bem a noção, mas há muitas empresas pequeninas. As grandes 

são poucas mas as pequeninas são muitas. Mas, de qualquer maneira… E 

pronto, basicamente é isso. Não faço tensões de mudar de emprego. Não 

estou convencido que também vá, neste momento, ter alguma ascensão 

meteórica. Confesso que se não estivesse casado equacionava sair do país. 

Casado, não equaciono francamente sair. A minha mulher claramente fala 

muito dificilmente inglês e portanto, na área de trabalho dela que é marketing 

tem que falar inglês… 

 

§36 Mas isso também se aprende. 



 

Aprende-se, mas é mais difícil. E, nomeadamente, é mais difícil ao contrario de 

Portugal, por exemplo, em Inglaterra era inviável. Mas, por exemplo, nos 

Estados Unidos... Eu, neste momento, equaciono ir trabalhar para a casa mãe. 

O problema é que as empresas farmacêuticas estão um bocado separadas, o 

que, no caso obrigava, por exemplo, a minha mulher se quisesse trabalhar em 

marketing farmacêutico trabalhar na mesma empresa que eu, o que 

normalmente nunca é boa ideia. 

 

§37 Ai não? 

 

Não porque as empresa, às vezes, têm coisas como fusões e reestruturações e 

de repente vai tudo para a rua sem saber como. Portanto, vários ovos no 

mesmo cesto não convém. É algo que, normalmente, se tenta nunca fazer. 

Portanto, basicamente, por isso, neste momento não equaciono sair. Há 

tempos foi-me perguntado especificamente se eu estava disponível para um 

cargo internacional e eu disse: “estar, estou. Agora, se a H. me pagar por um 

cargo internacional o suficiente para eu ir e poder tomar a decisão que a minha 

mulher arrisque largar o emprego dela, ficar sem emprego e depois logo se 

vê… Se der para vivermos os dois, tudo bem.” Nesse caso. a HEWITT também 

tem que oferecer algo que valha a pena. E fazer o mesmo que faço aqui, se for 

lá para sozinho, francamente não vou. Acho que não vale a pena. Mas se 

disserem logo que estou despedido, se calhar, equaciono, não digo que não, 

enquanto não arranjar outra coisa em Portugal. Se calhar, podia equacionar. 

 

§38 Mas seduzia-o uma carreira internacional? 

 

Sim, no aspecto… Por estranho que pareça, eu acho que nós somos tão bons 

ou melhores do que alguns dos chefes que depois vêm. Ou seja, às vezes vem 

para ai a hierarquia toda e vemos colegas nossos, de outros países, em cargos 

de chefia bastante elevados que são perfeitamente incompetentes. Temos 

aquela ideia que o português é eventualmente pior que os outros e não é. O 

português tem trabalho, pedem-lhe coisas que aos outros só pedem. Temos, e 

isso por falta de organização, somos desorganizados por natureza… Acho que 



é um defeito crónico do país. Não sei porquê, mas somos… Eu próprio sou 

desorganizado a trabalhar. Por exemplo, se eu tivesse um acidente e alguém 

tivesse que pegar na secretaria, dava em louco. Eu sei perfeitamente onde é 

que as coisas estão, mas alguém que vá lá, coitadinho, desgraçado. Demorava 

8 dias para descobrir o que é que estava e em quê que eu estava a trabalhar. 

Agora, que claramente vemos muito bom trabalho a nível de projectos, não 

tenho dúvidas nenhumas. Acho que temos pessoas perfeitamente aptas para 

isso. Agora também é verdade, à medida que a pessoa vai estabelecendo uma 

vida… Neste momento estou casado… 

 

§39 Tem filhos? 

 

Neste momento não, mas em Agosto deste ano já não posso dizer o mesmo. 

Portanto, cada vez se complica mais… Embora, fazer a mala com a mulher e 

um filho de meia dúzia de meses ou fazer a mala só com a mulher é quase a 

mesma coisa. Se for logo de início, é completamente… Crescido é mais 

complicado, agora... É tudo uma questão de conversar. Eu tenho, por exemplo, 

um amigo meu que tem um trabalho que eu não quereria. Eu gosto de viajar, 

mas ele... Ele é responsável por montar uma empresa farmacêutica no Brasil. 

Portanto, ele, geralmente, à segunda e à terça está com o director geral da 

empresa em Portugal. Á terça à noite vai para Marrocos e terça e quarta está 

em Marrocos. No final de quarta voa para o Brasil e volta na sexta à noite. 

Sábado e domingo está com a mulher e segunda-feira está na empresa. 

 

E isso é sempre assim? 

 

Todas as semanas. Ele vê a mulher dele 3 dias por semana e 4 dias por 

semana está em viajam. Como eu costumo dizer, o cartão de milhas dele tem 

montes de milhas acumuladas. Agora, é uma vida infernal. 

 

E deve receber uma fortuna para ter uma vida destas. 

É extremamente bem pago. É barbaramente pago, agora... Ele é um pouco 

mais velho do que eu. Ele tem 35 anos. 

 



§40 Mas a si não o seduzia uma vida destas? 

 

Dependendo do trabalho. Vamos lá ver, eu acho que todos nós temos 

experiências para viver e há coisas que eu não digo que não. Mas depende 

das condições. Repare é uma vida muito agitada. O meu anterior director geral 

foi nomeado vice-presidente para a Europa, Médio Oriente e África. 

Basicamente o que ele faz é Europa – Médio Oriente e África em triângulo 

todas as semanas viaja. Está 2 ou 3 dias em cada um dos escritórios principais 

de um dos países a tomar conta do que se passa em termos de opções de 

vendas. Portanto, ele tem 64 anos de idade. Agora, eu também não tenho 

dúvidas que ele é barbaramente bem pago, muito para além do que eu consigo 

imaginar. Basta olhar para o carro parado na garagem. Só o carro é 

barbaramente caro. Portanto, pressuponho que há condições em que as 

pessoas, eventualmente, podem ser coagidas a dizer que sim. Depende do que 

se oferece. Compreendo porque é que ele diz que tem o gozo de ser vice-

presidente. O gosto de mandar e o poder, as vezes, leva-nos a aceitar muita 

coisa. Portanto, acredito que aceite porque há ali uma série de coisas que 

interessam. Não digo um cargo tão alto, mas um cargo desse género… 

depende do que é que oferecem. Eu acho que ninguém pode dizer, 

verdadeiramente, nem que sim nem que não sem olhar bem… Eu também 

disse que não há 2 anos e meio, mas quando me disseram qual era o package 

eu disse “onde é que assino”. Portanto, é sempre relativo. 

 

§41 Nessa altura foi complicado sair da PHASER? Criou-se uma situação 

chata ou não? 

 

Bastante. Ainda hoje quando o director médico quando me encontra range um 

bocado os dentes. Tive a sorte com a minha chefe, na altura, que tinha sido 

quem me tinha arranjado o lugar e, no fundo, para quem eu trabalhava… Foi 

menos mau, porque ela, por motivos parcialmente idênticos, 3 meses depois 

também saiu. Ela tinha 10 anos de carreira na PHASER e era daquelas 

pessoas que eles julgavam que pudessem fazer-lhe tudo o que quisessem que 

ela nunca saia. E houve um dia que click, ela saiu. Por isso, com ela dou-me 

muito bem porque ela também acabou por sair e compreende. 



 

§42 Mas ao fim de 3 semanas… 

 

Até a mim me custou. Quer dizer, é preciso uma lata terrível. A única coisa que 

eu poderia dizer na altura ao Carlos Macedo, que era o meu director médico, 

era “eles oferecem-me mais do dobro do que vocês, é só isso…”. Ele olhou 

para mim… Também não estava disposto a pagar mais. Não há como 

contornar isso. Desconfortável foi. Até para mim foi muito desconfortável fazê-

lo. Não é algo que se faça de ânimo leve. Alguém que nos acabou de contratar 

e nós dizemos “bem, obrigadinho que eu agora vou-me embora.” 

Objectivamente, eu não tinha nenhum motivo para dizer que queria sair. O 

lugar era bom. O trabalho era perfeitamente o que eu estava a espera. Não 

tenho nada que os pudesse acusar como desculpa para me vir embora. Ao 

passo que eu, no INFARMED, poderia fazer um tratado sobre os motivos para 

me vir embora, na PHASER não tive. Portanto é assim: tenho trinta e um anos, 

estou no topo da carreira, quanto ao futuro, logo se vê! 

 

§43 Diga-me só mais uma coisa, há alguma coisa mais que gostasse de 

contar e que se tenha esquecido? 

 

Não. Já lhe contei tudo de importante. 

 

Então obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Codificação dos segmentos da Entrevista de Diogo 

 

Segmento 1 (§1)  

Ok! Então vamos lá começar. (S1.1) 

Quer também o início do nome? (S1.2) 

Nuno Miguel Piedade Silvério, idade 31 anos, licenciado em Ciências 

Farmacêuticas em 1995-96. (S1.3) 

Já agora ficamos com o quadro. (S1.4) 

Depende um bocadinho talvez do quando é que consideramos acabar o curso, 

eu explico porquê. (S1.5) 

Eu quando acabei o curso… (S1.6) 

A licenciatura em Ciências farmacêuticas divide-se, tem duas componentes: a 

componente curricular e, em seguida, faz-se um estágio que demora cerca de 

6 meses. (S1.7) 

E eu no final do estágio fiz um programa ERASMUS de 5 meses. (S1.8) 

Portanto, depende se incluirmos o programa ERASMUS como experiência 

ainda de licenciatura ou pós. (S1.9) 

Na realidade, é pós porque foi feita a seguir.(S1.10) 

 

Segmento 2 (§2)  

Eu respondo, acabou por ser. (S2.1) 

Basicamente foram 5 meses, em Londres, na School of Pharmacy da 

Universidade de Londres. (S2.2) 

Fiz só trabalho de investigação não tive a parte académica. Fiz essencialmente 

trabalho de investigação. (S2.3) 

Quando eu vou… pá! (S2.4) 

Eu lembro-me que andei à procura de emprego…(S2.5) 

Ciências Farmacêuticas é um curso um bocadinho pobre, mas não um pouco 

diferente da maioria porque dá para muita coisa ao mesmo tempo.(S2.6) 

 Portanto, quando se volta ou quando se acaba o curso pode-se fazer muita 

coisa diferente e, às vezes... (S2.7 e Arg 2.1) 

É a critica que eu faço um pouco ao curso.(S2.8 e Arg 2.2) 



Acho que a maior parte dos recém licenciados não tem sequer uma visão 

correcta de tudo o que pode fazer a seguir. (S2.9 e Arg 2.3) 

É problemático. (Arg 2.4) 

De qualquer maneira, a verdade é que quando cheguei não consegui arranjar 

emprego com terrível facilidade, não havia… (S2.10) 

Fiz duas ou três entrevistas e o meu perfil não encaixava, na opinião dos 

entrevistadores… (S2.11) 

Pronto, isso é relativo (Arg 2.5). 

 

Segmento 3 (§3) 

Concorri para monitores de ensaios clínicos.(S3.1) 

Concorri para a área de produção e controlo da qualidade/garantia de 

qualidade para a SOFARIMEX que é uma firma de carácter nacional e ambos 

não deram em nada. (S3.3) 

E, como não deram em nada, acabei por ir fazer trabalho de investigação para 

a Faculdade. (S3.4) 

Fui, no fundo trabalhar para a mesma pessoa que me tinha mandado para a 

Inglaterra.(S3.5) 

Estive lá dois anos. (S3.6) 

Como experiência não me posso queixar, pois o ambiente era bom (S3.7 e Arg 

3.1). 

 

Segmento 4 (§4) 

Estive com bolsa de investigação durante dois anos, privada, não estatal. 

(S4.1) 

Tinha vantagens e inconvenientes, obviamente…(S4.2 e Arg 4.1) 

 Liberdade de horário, o trabalho era engraçado, o ambiente era bom, o salário 

era miserável, à boa maneira… (S4.3) 

Não tenho razões de queixa. (Arg 4.2) 

Foi um trabalho muito giro.(Arg 4.3) 

Foi talvez um choque, pois acabado de vir de Inglaterra, tinha acabado de fazer 

investigação em Inglaterra…(S4.4 e Arg 4.4) 

Fazer investigação em Portugal é um inferno! (S4.5 e Arg 4.5) 



Penso que toda a gente sabe isso, já é algo perfeitamente constatado, mas é 

uma verdade.(Arg 4.6) 

Quando há equipamento não há outra coisa qualquer e quando há outra coisa 

qualquer, não há equipamento. (S4.6) 

E pronto, andamos sempre naquela espiral de infortúnios que para 

conseguirmos fazer alguma coisa demoramos o triplo ou o quádruplo. (S4.7 e 

Arg 4.7) 

Para além disso, temos uma diferença substancial que é: em Inglaterra, 

quando alguém desenha um estudo, desenha o estudo de maneira que 

qualquer que seja o resultado obtido o estudo seja publicado. (S4.8) 

Ou seja, é desenhado de tal maneira que apostam numa questão central do 

estudo. (S4.9) 

Se os resultados derem sim, eles fazem um artigo; se os resultados derem não, 

eles fazem um artigo; se os resultados forem inconclusivos, eles fazem um 

artigo. (S4.10) 

Cá, se nós não tivermos uns resultados brilhantes não publicamos em lado 

nenhum, guardamos na gaveta.(S4.11) 

 

Segmento 5 (§5)  

Da própria comunidade cientifica. (S5.1) 

Por exemplo, eu, em Inglaterra, vi alguém doutorar-se com uma tese, podemos 

dizer, negativa. (Act 5.1) 

Ou seja, a pessoa tinha tentado fazer, obter um tipo de produto e nunca o 

conseguiu durante 3 anos. (Act 5.2) 

 Depois o que fez foi o descrever de todos os métodos que não resultam.(Act 

5.3) 

Alguém que tentasse cá doutorar-se a explicar todos os métodos que não 

resultam tem um chumbo redondo.(Act 5.3) 

 Portanto, quer dizer, a mentalidade é diferente. (Arg 5.1) 

É claramente diferente. (Arg 5.2) 

Se calhar, é por isso que somos o que somos e os outros países são o que 

são. (Arg 5.3) 

De qualquer maneira, foram 2 anos de investigação. (S5.2) 

Deu para publicar uns posterezinhos e para fazer outras coisas. (S5.3) 



Depois mudei de profissão, quase por acidente. (S5.4) 

Uma vez, estava numa apresentação de material de laboratório.(S5.5) 

 Estava a conversar com um colega meu que trabalhava na área da industria 

farmacêutica e caiu-me um bocado o desabafo “se houvesse alguma coisa na 

área da industria, principalmente na área de registos e regulamento das 

farmacêuticas, eu não me importava absolutamente nada mesmo de 

experimentar”. (S5.6 e Act 5.4) 

E pronto, conversamos mais um bocado, trocámos telefones... (S5.6 e Act 5.5) 

Acho que simpatizámos. (Act 5.6) 

Ainda hoje nos damos muito bem um com o outro. (Act 5.7 ) 

Passados alguns dias, ele telefona-me. “Olhe, eu não tenho, na minha empresa 

não há, mas conheço alguém que está à procura.” (S5.7 e Act 5.5) 

E eu disse “vamos lá.” (S5.8) 

E como eu costumo a dizer, foi uma situação um bocado ridícula porque… 

(suspiros) (Arg 5.4) 

Eu até já tinha concorrido para esse lugar. (S5.9) 

Eu esqueci-me de dizer que ao final de 2 anos de investigação, comecei a 

procurar emprego noutra área porque, francamente, já estava assim de saída, 

por assim dizer.(S5.10) 

 

Segmento 6 (§6) 

A investigação, a investigação andava, mas andava muito devagar. (S6.1 e Arg 

6.1) 

Para fazer o doutoramento, eu estava a ver qualquer coisa como 7 a 8 anos de 

vida miserável à frente (S6.2 e Arg 6.2) 

Quer dizer, aos 24, nós ainda achamos piada; aos 26, se calhar, já não 

achamos tanto e aos 27 começamos a ter os cabelos em pé (Arg 6.3). 

Em termos de investigação, era, era o salário.(S6.4) 

Vamos lá ver, viver na altura, era, era há 5 anos atrás. (S6.5) 

Mas há 5 anos atrás, viver com qualquer coisa, como hoje em dia 750,00 

Euros, não é propriamente fácil.(S6.6 e Arg 6.4) 

Dá para viver quando vivemos em casa dos pais e não temos compromissos, 

mas a partir daí começa a ser complicado. (S6.7 e Arg 6.5)  

Na altura, eu tinha concorrido a uma série de coisas. (S6.8) 



Concorri a um lugar para registos numa empresa nacional. (S6.9) 

Eu fartei-me de rir, nessa altura. (S6.10) 

Eu concorri. (S6.11) 

As senhoras que fizeram as entrevistas eram muito simpáticas. (Act 6.1) 

A minha colega que ia abandonar o cargo e a directora de recursos humanos 

estavam a entrevistar candidatos. (Act 6.2 ) 

Eu mal lá cheguei, elas olharam para mim “você pode ser muito simpático, 

pode ser  muito competente, mas tem experiência?” (Act 6.3) 

- “Absolutamente nenhuma. Tenho umas noções do quê que é.”(Act 6.4) 

- “Ah! pois, sem experiência não pode ser.”(Act 6.5) 

- “Sem experiência não pode ser? Paciência, vamos à vida.”(Act 6.6) 

Ah!... E recebi, entretanto, alguns dias depois, uma carta a dizer que apesar do 

meu elevado mérito e do meu excelente currículo tinham muita pena, mas não 

poderiam aceitar a minha candidatura. (S6.12) 

Pronto. O pobre do José dá-me o contacto da outra pessoa. (Act 6.3 e S6.17) 

Eu telefono para a outra pessoa. (S6.18 e Act 6.4) 

A outra pessoa é muita simpática, chama-me lá…(S6.19 e Act 6.5) 

 Como são vários laboratórios, até a morada do sítio era diferente e então falei 

directamente com o dono. (S6.20 e Act 6.6) 

Ele achou que sim, como não tinha mais ninguém. (S6.21 e Act 6.7) 

Ele também estava a pagar um bocadinho melhor que os outros, mas 

igualmente miseravelmente. (S6.22 e Act 6.8) 

Achou que eu servia perfeitamente e contratou-me para o lugar que eu tinha 

uma carta a dizer que eu não era…(S6.23 e Act 6.9) 

Exactamente para o mesmo cargo, para o cargo que eu não servia. (S6.24) 

Excelente! Portanto, situação perfeitamente ridícula que mostra como é que é a 

realidade nacional. (Arg 6.6) 

Portanto, entrei pela porta de cavalo, como se costuma dizer. (S6.25) 

Foram 9 meses de registos.(S6.26) 

Acho que aprendi muito.(Arg 6.7) 

 

Segmento 7 (§7) 

É toda a parte de gestão burocrática, no fundo, de um laboratório 

farmacêutico.(S7.1) 



Ou seja, o que é que acontece?(S7.2) 

 Os laboratórios para poderem ter medicamentos no mercado têm, no fundo, 

que pedir autorizações ao Estado Português. (S7.2) 

Tudo isso tem uma grande parte documental associada e alguém tem que 

tomar conta disso.(S7.3) 

No fundo é isso. (S7.4) 

É talvez dos cargos com mais saída para um farmacêutico, dentro da indústria, 

hoje em dia. (S7.5 e Arg 7.1) 

Porque, a maior parte dos laboratórios cá são só distribuidores e não têm 

laboratório de produção. (S7.6) 

Portanto, a única coisa que têm é a parte documental. (S7.7) 

Realmente a parte documental toda a gente tem, toda a gente precisa.(S7.8) 

É algo que dá emprego a muito farmacêutico. (S7.9) 

Não é um trabalho muito interessante. (Arg 7.2) 

Alguém no passado já os classificou com tradutores de luxo e é verdade, em 

parte. (S7.10 e Arg 7.3) 

Porque, no fundo, é pegar em algo que está em Inglês, traduzi-lo para 

Português e submetê-lo as autoridades portuguesas (S7.11 e Arg 7.4) 

Mas, pronto, são tradutores de luxo bem pagos. (S7.11 e Arg 7.5) 

E não só, tem componentes… (S7.12) 

É quase como ter tirado um curso de farmácia e não o exercer bem. ( Arg 7.6) 

Mas tem o seu quê de engraçado. (Arg 7.7) 

Não vou dizer que seja uma profissão fabulosa, mas tem o seu quê…(Arg 7.8) 

 

Segmento 8 (§8) 

Era algo que eu achava que gostava e concordo ainda hoje que gostava, 

embora não o faça. (Arg 8.1) 

Eu estive lá 9 meses… (S8.2) 

Voltei a ter o mesmo problema. (S8.3 e Arg 8.2) 

Eles estavam a pagar miseravelmente mal. (S8.4 e Arg 8.3) 

Quer dizer, a diferença salarial aumentou o quê? 30 mil escudos, o que 

equivale hoje a 150,00 Euros, portanto... (S8.5) 

Simplesmente para o currículo era diferente, porque eu agora já podia dizer 

que tinha experiência.(S8.6 e Arg 8.4) 



 Entretanto, no final de ’99, o INFARMED, que é o instituto público que é 

responsável pela parte do medicamente, abriu vagas, eu concorri e 

fiquei.(S8.7) 

Para o meu grande espanto, pois a entrevista foi um desastre.(Arg 8.5) 

 Mas acho que era para toda a gente. (Arg 8.4) 

O entrevistador é que era agressivo por natureza, mas pelos vistos gostou de 

mim. (Arg 8.5) 

Ofereceram-me o cargo, já com condições perfeitamente aceitáveis dentro 

daquilo que se pode…(S8.8) 

 O salário equivalente a um técnico superior de saúde do Estado. Não é mais 

nem menos do que isso.(S8.9) 

 Mudei-me no final de ’99 princípio de 2000. (S8.10) 

No princípio de 2000 mudei-me para o INFARMED.(S8.11) 

 

Segmento (§9) 

Para uma coisa que não tem nada outra vez nada a ver, centro de 

documentação e informação. (S9.1) 

Basicamente responder a perguntas e enviar respostas.(S9.2) 

 O serviço era novo, não existia na altura.(S9.3) 

Eu e uma colega minha entrámos só para isso. (S9.4) 

Estive lá 6 meses.(S9.5) 

Depois fui transferido para outro lado, onde tinham necessidade de pessoas 

que despachassem papel…(S9.6) 

Neste caso era a comparticipação de medicamentos. (S9.7) 

É o serviço do INFARMED que define o que é o que não é comparticipado pelo 

Estado Português, um tema quente. (S9.8) 

Não posso dizer que tenha sido um mau sítio, pois eu aprendi imenso. (S9.9 e 

Arg 9.1) 

Tenho pena que o Estado Português, às vezes, não saiba tratar da melhor 

forma os quadros que tem. (Arg 9.2) 

Isso é algo que o Estado Português tem que aprender.(Arg 9.3) 

 

Segmento 10 (§10) 

É um instituto público.(S10.1) 



 Nessa altura tinha um estatuto diferente do que tem hoje.(S10.2) 

 Tinha menos liberdade do que tem hoje. (S10.3) 

Hoje em dia, tem a liberdade de dizer qualquer coisa que quiser… (S10.4) 

Hoje não tem é dinheiro. (S10.5) 

Na altura, tinham dinheiro, não tinham era liberdade. (S10.6) 

Ainda por cima, apanhámos a altura de mudança do conselho de 

administração. (S10.7) 

O conselho de administração que já lá estava há bastantes anos saiu e veio um 

novo completamente diferente.(S10.8) 

 As coisas, em parte… (Arg 10.1) 

Foi uma a altura de expansão.(S10.9) 

 Passámos de cerca de 250 pessoas para 500. (S10.10) 

Duplicaram o staff. (S10.11) 

Mas, de qualquer maneira, foi, em termos de experiência profissional, o sítio 

mais enriquecedor em menos tempo. (S10.12 e Arg 10.1) 

Aprendi imenso (S10.13 e Arg 10.2) 

Dei-me muito bem com o meu colega… (Arg 10.3) 

Aquilo é um bocadinho complicado, pois é uma igreja de economistas com 

meia dúzia de farmacêuticos la´ dentro. (Act10.1) 

Portanto, é obvio que há atritos.(Arg 10.3) 

 Ainda por cima, a chefe era economista, a directora do serviço era economista, 

os chefes também eram economistas e depois os farmacêuticos estavam ali 

um bocado entrincheirados.(Act 10.2 ) 

 O problema é que de medicamentos, os economistas não percebem 

absolutamente e portanto, há ali um certo atrito. (Act 10.3) 

Atrito que resultou no facto de, no espaço de ano e meio, por desgaste de 

pessoas…(S10.14) 

Acho que também é uma área em que as pessoas não devem estar demasiado 

tempo. (Arg 10.4) 

Eu estive lá 1 ano e achei que tinha sido tempo suficiente (S10.15 e Arg 10.5) 

Não aconselho as pessoas a estarem lá durante muito tempo ou então as 

pessoas têm um ambiente muito melhor do que neste momento realmente 

têm…(Arg 10.6) 

 Portanto, desgastam-se fisicamente, as pessoas(Arg 10.7). 



É muita coisa. (Arg 10.11) 

É preciso gerir peritos externos, que são como crianças endiabradas. (Act 10.1) 

É uma verdade!(Arg 10.12) 

 

Segmento 11 (§11) 

Quer dizer que fazem o que querem e que não respondem perante ninguém. 

(Act 11.1) 

É uma coisa que o Estado Português tem de giríssimo! (Arg 11.1) 

Tem meia dúzia de professores universitários como peritos externos que 

podem dizer o que querem e nunca são chamados à razão (Act 11.2). 

Não têm poder deliberativo, mas vamos lá ver, no fundo o que é que 

temos?(Act 11.3) 

Temos alguém que é um gestor que está entrincheirado entre as chefias e os 

consultores. (Act 11.4) 

Tem que agradar a todos, porque senão está desgraçado. (Act 11.5) 

Porque se não agrada aos consultores, os consultores dizem mal dele e ele é 

que é transferido, é certinho; se não agrada aos chefes também está sempre a 

levar em cima. (Act 11.6) 

Portanto, quer dizer, é um bocado estar ali no meio a apanhar bolas.(Arg 11.2) 

De qualquer maneira, é giro! (Arg 11.3) 

Aprende-se muito. (S11.1 e Arg 12.4) 

Nomeadamente, aprende-se a gerir pessoas e a conseguir controlar problemas 

e, às vezes, a chegar a consensos. (S11.2 e Arg 11.5) 

Não digo que não se aprenda muito, mas é desgastante. (S11.3 e Arg 11.6) 

Nomeadamente da pessoa que está a frente do serviço.(Act11.7) 

 

Segmento 12 (§12)  

Da minha chefe que, por acaso, foi a pessoa que me fez a minha entrevista 

inicial e foi a pessoa que me tinha escolhido para entrar para lá. (Act 12.1) 

Devo-lhe isso e…(Act 12.2) 

 Mas também não lhe devo favor noutras coisas.(Act 12.3) 

De qualquer maneira, houve uma série de pegas e o primeiro farmacêutico a 

sair foi um colega que tinha o mestrado pela Universidade de York. (Act 12.4) 

Entrou e saiu em 7 meses.(Act 12.5) 



 Ele sabia mais que os economistas e sabia mais que os consultores. (Act 12.6) 

Não podia dar bom resultado.(Arg 12.1) 

 Ele foi posto num gabinete sem nada para fazer. (Act 12.7) 

Seguidamente, por motivos de atrito, não particularmente comigo até, mas com 

outras pessoas…(Arg 12.3) 

 Não suporto situações que se gritem. (Act 12.8) 

O gritar para mim não é admissível. (Act 12.9) 

O chamar estúpido a alguém em voz alta, não é admissível.(Act 12.10) 

 Há coisas que eu não admito. (Act 12.11) 

A mim nunca me fizeram… (Arg 12.4) 

Só uma vez é que estive quase a pensar “isto não tarda nada, a minha chefe 

está a levar na cara e pronto, eu tenho que me ir embora.” (Arg 12.5) 

 E foi assim que eu decidi que ia sair do INFARMED. (Arg 12.6) 

 Um dia, no meio de uma discussão, que não era comigo, era com a minha 

colega da frente, que estava a minha frente, eu disse “ou eu me vou embora 

daqui ou um dia desgraço-me, passo-me na cabeça e dou um tabefe na chefe 

e depois não sei como é que resolvo.” (S12.1 e Arg 12.7) 

E portanto, pensei “bem, vou-me embora”…(S12.2 e Arg 12.8) 

Depois é também aquela situação, não é um sítio fácil de sair porque o Estado 

é o Estado. (S12.3 e Arg 12.9) 

A gente estamos ali…(S12.4) 

Cuidado, não era funcionário, era contratado. (S12.5) 

Se fosse funcionário do Estado, estava mais preso ainda do que estava na 

altura. (S12.6 e Arg 12.10) 

Mas tive a sorte, na altura, de uma colega minha da industria…(Act 12.12) 

Ah! outra coisa, também temos os colegas da indústria a chatear a perguntar 

como é que estão os produtos deles, se serão comparticipados ou não (Arg 

12.11).  

É a pressão da chefia, dos peritos e da indústria (S12.7 e Arg 12.12).  

 

Segmento 13 (§13) 

Politicas.(S13.1) 

 Politicas tomadas em suporte técnico.(S13.2) 

 Ou seja, posso explicar, não há problema nenhum. (S13.4) 



Perante um novo medicamento, o que fazem é avaliar o que é que ele traz de 

novo, ou não. (S13.5) 

Em seguida, com base na legislação que existe, uma legislação de ’92 mais 

remendada… (S13.6) 

Foi aprovada no Conselho de Ministros no passado dia 22, se não me 

engano(S13.7) 

. Não, no passado dia 11 e depois no dia 18 mais uma série de remendos a 

esta lei. (S13.8) 

É uma lei… (S13.9) 

Hoje já ninguém sabe exactamente o que é que aquela lei diz, porque aquilo 

tem uma série de diplomas todos empilhados que temos que andar (suspiros) a 

passar as folhas de um lado para o outro.(S13.10) 

 De qualquer maneira, faz-se uma avaliação. (S13.11) 

Vê-se o que é que traz a mais. (S13.12) 

Vê-se as diferenças de peso entre o que já é pago pelo estado e aquilo que 

este novo medicamento traz. (S13.13) 

Com base nisso, o Estado, portanto, os serviços onde eu trabalhava dão um 

parecer conjunto de um avaliador externo, que normalmente é médico ou 

farmacologista, e dos economistas, da parte de comparação de preços com 

outro produto.(S13.14) 

 Basicamente o que acontece é que, o farmacologista ou o médico decide 

“bem, este produto é para comparar a outro qualquer”. (S13.15) 

Qual deles é que é mais eficaz? (S13.16) 

Quanto é que ambos custam? (S13.17) 

Vale a pena ou não vale a pena pagarmos esse preço por ele? (S13.18) 

E com base nisso, aceita-se ou não se aceita o pedido da empresa ou diz-se à 

empresa que àquele preço não mas a outro preço sim.(S13.19) 

 Portanto, a partir dai cria-se uma base de negociação. (S13.20) 

No final, o que o INFARMED faz é pôr tudo isso no mercado, sob uma forma de 

proposta que é assinada pelos avaliadores e é avaliada pelo conselho de 

administração e a seguir é enviada ao secretário de estado da saúde que é 

quem assina.(S13.21) 

Tirando casos muito raros, normalmente, a única coisa que vem inscrito é um 

corte com a assinatura do secretário de estado. (S13.22) 



Ele não pode avaliar. (S13.23) 

Ele, basicamente, acredita que os serviços fizeram o trabalho deles.(S13.24) 

Digo quase sempre, porque houve casos em que assim não foi, em que o 

secretário de estado não concordou com tudo o que estava à frente. (S13.25) 

Pode acontecer! Em última análise, o secretário de estado é, neste processo, o 

responsável por essa decisão que, na realidade cabe ao ministro. (S13.26) 

Mas o ministro delega, mal toma posse. (S13.27) 

Por motivos de atrito, eu, realmente pensei em sair. (S13.28 e Arg 13.1) 

Na altura, houve uma colega minha que ao telefone…(Act 13.1) 

 Estávamos a falar sobre um produto da empresa dela  ela perguntou 

“conheces alguém que queira um emprego em registos? É que eu ando a 

procura de uma pessoa.”(Act 13.2) 

- E eu “levas-me a mim?” (Act 13.3) 

- “Levo.”(Act 13.4) 

- “Está bem.”(Act 13.5) 

- Então pronto. Vem cá para uma entrevista.”(Act 13.6) 

E mudei para a PHFIZER, hoje em dia, número um mundial. (S13.29) 

Pagavam-me pior que no INFARMED, estranhamente. (S13.30) 

Fiquei chocado quando eles me disseram quanto é que eles pagavam. (Arg 

13.2) 

Mas na altura eu morava no Barreiro, tinha acabado de casar há pouco 

tempo…(S13.31) 

 

Segmento 14 (§14) 

Exactamente. Mais precisamente, Estrada Nacional n.º 10 em Coina. (S14.1) 

Eu tinha acabado de casar há pouco tempo.(S14.2) 

 Estava a morar no Barreiro, o que eu poupava em dinheiro na gasolina, para 

vir para Lisboa. (S14.3 e Arg 14.1) 

Compensava a diferença (S14.4 e Arg 14.2) 

Para baixo salário, mudei. (S14.5) 

Já agora, só para dar uma ideia, nos 3 meses a seguir a eu me ter vindo 

embora, o meu colega que era funcionário público pediu transferência de 

serviço e foi-se embora de lá. (Act 14.1) 

Hoje em dia trabalha num hospital. (Act 14.2) 



A principal economista da equipa em termos da parte de matemática, que não 

era chefe, despediu-se e foi trabalhar com o farmacêutico que só lá tinha 

estado 7 meses. (Act 14.3) 

Portanto, tivemos…(Arg 14.3) 

A equipa desmembrou-se completamente. (Arg 14.6) 

Ficaram lá só os economistas mais antigos que já lá estavam antes de nós. 

(Act 14.4 e Arg 14.7) 

O resto da equipa desmembrou-se…(Arg 14.8)  

Se calhar por isso, gostávamos de trabalhar uns com os outros e à medida que 

fomos saindo, se calhar, os outros também perderam motivos para lá estar(Arg 

14.9).  

 

Segmento 15 (§15)  

Porque mudar de departamento era pior a emenda que o soneto.(Arg 15.1) 

Porque primeiro, eles não aceitam e em seguida temos o chefe a querer se 

vingar de nós por termos dito que não queremos trabalhar com ele.(Arg 15.2) 

Portanto, também não funciona. (Arg 15.3) 

É um bocadinho como pedir aumento e ameaçar que nos vamos embora e em 

seguida não irmos.(Arg 15.4) 

 Quer dizer, quando se faz a ameaça ou se pode cumpri-la ou… (Arg 15.5) 

É um bocado querer ser triturado, não é?(Arg 15.5) 

 Portanto, a decisão ali é quando se diz que vamos embora, já não voltamos 

atrás.(Arg 15.6) 

 

Segmento 16 (§16) 

Para a PFIZER, número um mundial.(S16.1) 

É, confesso, acreditei que a minha vida ia estabilizar, que ia ser diferente, que 

ia acalmar, ia tudo. (Arg 16.1) 

Cheguei à P., uma empresa extremamente fechada, extremamente 

conservadora, sem ser conservadora naquela linha… (S16.2 e Arg 16.2) 

 Acho que não respiram sem perguntar aos Estados Unidos se podem respirar. 

(Arg 16.3) 

Desconfortável!(Arg 16.4) 



 De qualquer maneira, eu não acho que me tenha dado mal, eu e outro colega 

meu que estávamos lá. (Arg 16.5) 

Não éramos…(Arg 16.6)  

Voltamos à mesmo história!(Arg 16.7) 

Não era nada de brilhante, o salário, mas dava para viver. (Arg 16.8) 

Apertadinho, mas dava para viver. (Arg 16.9) 

Estava lá calmamente… (Arg 16.10) 

A chefe é um amor. (Act 16.1) 

Aliás, ainda ontem estive com ela.(Act 16.2) 

 Ela é uma daquelas pessoas que adoro.(Act 16.3) 

 Acho que é o sonho de qualquer pessoa trabalhar com aquela pessoa como 

chefe.(Act 16.4) 

 Muito agradável como pessoa.(Act 16.5) 

 Basicamente o que é que aconteceu?(S16.3) 

 Aconteceu que eu estava lá há 3 meses… (S16.4) 

Há 3 meses não, há 3 semanas (isso é que é horrível na situação), recebo um 

telefonema de outra pessoa que eu conhecia do tempo do INFARMED, com 

quem eu tinha feito uma entrevista antes de ir para o INFARMED. (S16.5 e Act 

16.6) 

A pessoa não me tinha querido porque eu não tinha experiência (a velha 

história de se temos experiência ou não temos) (Act 16.6) 

 Mas, entretanto, no tempo em que eu estava no INFARMED, e ele era utente 

dos meus serviços, estávamo-nos a dar bem. (Act 16.7) 

A pessoa perguntou-me se eu queria ir jantar com ele e eu disse “ir vou, não 

vejo problema nenhum vamos só jantar”. (Act16.8) 

No meio do jantar disse-me “é que eu tenho uma vaga para fármaco-

vigilância”(Act 16.9) 

Essa é a área que qualquer empresa farmacêutica se preocupa com a 

notificação quer ao Estado Português quer a própria casa mãe de reacções 

adversas com o medicamento. (S16.5) 

Voltamos à velha história. (Arg 16.11) 

“Eu nunca fiz isso na minha vida.”(S16.6) 

- “Pois, mas isto é fácil e eu também preciso de ajuda na parte económica do 

medicamento.”(Act 16.10) 



Quer dizer, na parte das comparticipações. (S16.7) 

Ninguém percebia nada daquilo e eu tinha acabado de vir do serviço onde 

aquilo era feito. (S16.8) 

Tinha o know how todo. (S16.9) 

Ah! “preciso também disso”(Act16.11) 

- “Pois, está bem. Mas eu acabei de mudar para a PFIZER há 3 semanas. A 

PFIZER contratou-me. Não faz sentido estar a mudar de empresa.”(Act 16.12) 

- “Ah! mas, é uma vaga nova. É uma vaga para o quadro da empresa, abrimos 

já uma vaga para o quadro, não há contrato…”(Act 16.13) 

Aì a conversa começou a soar ligeiramente melhor. (S16.10 e Arg 16.12) 

 

Segmento 17 (§17) 

Porque estava a contrato na P. (S17.1) 

A P. não deixa entrar ninguém e a H., em princípio, também não.(S17.2) 

Era uma situação muito peculiar porque eles foram obrigados a abrir aquela 

vaga de repente, por motivos de uma inspecção. (S17.3) 

De qualquer maneira, eu fui dizendo sempre que não. (S17.4) 

Ele foi descrevendo a história e chegamos ao final e eu disse que não.(Act 17.1 

e S17.5) 

Na P. estou lá há 3 semanas.(S17.5 e Arg 17.1) 

Eu até gosto da chefe.(Arg 17.2) 

 O ambiente, não sendo brilhante, não é mau. (Arg 17.3) 

Não vejo motivos para sair.(Arg 17.4) 

 E pronto, nessa altura, o director médico da H. disse-me qual era o pacote 

salarial. (Act 17.2 , S17.6 e Arg 17.4) 

Pronto, no final eu perguntei-lhe “então, está bem, quando é que assinamos?” 

(S17.7 e Arg 17.5) 

Vamos lá ver, é isto que é um bocado chocante, em relação ao que eu fazia na 

P.(Arg 17.6) 

 Eu mudei para a H. para ganhar mais do dobro. (S17.8) 

Salarialmente mais do dobro e se contarmos com as regalias…(S17.9) 

 E lá estou. (S17.10) 

Estou há 2 anos e meio e, para ser franco, não tenho vontade de sair. (S17.10 

e Arg 17.7) 



Há uma coisa que é verdade, todas as entrevistas até hoje, tirando a do 

INFARMED, a que eu fui, estranhamente nunca ninguém me contratou (S17.11 

e Arg 17.8) 

Estranhamente hoje, por outras formas diferentes, acabaram por me ir 

contratar.(S17.12 e Arg17.9).   

E este é outro exemplo.(S17.13) 

 A mesma pessoa que me contratou e que me pediu para eu ir para lá, foi a 

mesma pessoa que 2 anos antes tinha dito que eu não servia para um cargo 

que até era inferior ao que eu tenho hoje. (S17.14) 

Portanto… 

 

Segmento 18 (§18) 

Faço a fármaco-vigilância e faço avaliação em fármica do medicamento.(S18.1) 

No fundo, sou um gestor de documentação. (S18.2) 

Foi o que eu fiz a minha vida toda. (S18.3) 

Eu, aliás, de farmácia tenho muito pouco. (S18.4) 

Hoje em dia eu sou um burocrata puro(S18.5 e Arg 18.1) 

 

Segmento 19 (§19) 

Gosto. (Arg 19.1) 

Francamente gosto.(Arg 19.2) 

Não, não sinto falta nenhuma de uma componente mais técnica…(S19.1) 

Entretanto, fiz uma pós graduação em Avaliação em fármica de 

medicamentos(S19.2) 

 Não sendo brilhante…(Arg 19.3) 

 Tem defeitos e hoje em dia posso criticá-la à vontade pois tenho a noção do 

que é que na pós graduação foi bom e o que não foi lá muito bom.(S19.3) 

 Tem algumas cadeiras que estão lá, à boa maneira portuguesa, para justificar 

a existência do professor e não para justificar, não que o currículo justifique 

(S19.4 e Arg 19.4) 

Pronto, é o mal das nossas faculdades que fazem revisões curriculares e é a 

revisão que encaixa no quadro e não é o quadro que encaixa na revisão. (Arg 

19.5) 

É assim, não vale a pena fugirmos. (Arg 19.6) 



E é algo que ali a Faculdade de Farmácia está a precisar, é de uma revisão 

curricular que não seja para encaixar o quadro que tem mas que faça ao 

contrário. (Arg 19.7) 

Como é que o quadro… Por exemplo, a área de Biologia é muito grande(Arg 

19.8) 

Portanto tem que haver cadeiras de Biologia mesmo que depois haja 4 

cadeiras a dar exactamente a mesma coisa. (S19.5) 

Portanto, praticamente é isso, hoje eu sou um burocrático (S19.6 e Arg 19.9). 

Gosto, gosto (Arg 19.10). 

 

Segmento 20 (§20) 

Ai! Esse é o único defeito que a indústria tem. (Arg 20.1) 

Não temos propriamente grande progressão na carreira, porque não há 

progressão na carreira.(S201) 

Começamos mal pagos, passamos para um lugar de manager mais ou menos 

bem pagos, chegamos a um lugar de manager sénior bastante bem 

pagos.(S20.2) 

 

Segmento 21 (§21) 

Eu estou… Ainda não estou… Ainda posso subir um bocadinho (S21.1) 

O meu salário provavelmente não sobe muito, o carro é que pode melhorar 

substancialmente. (S21.2) 

Vou ser franco ai, quer dizer, ainda há, ainda há uma margem de incremento 

salarial ai de 50%.(S21.3) 

Ainda pode subir mais 50% até ao fim da carreira. (S21.4) 

Mas não sendo médico também não posso passar dai.(S21.5) 

 Não sendo médico, porque geralmente os departamentos onde nós nos 

integramos são departamentos médicos.(S21.6) 

 Os directores são sempre médicos.(Act 21.1) 

 Os médicos exigem, geralmente, salários mais elevados que os 

farmacêuticos(Act 21.2) 

 E, por outro lado, entre médicos eles entendem-se melhor(Act 21.3) 

 Então, o director de um médico é um médico.(Act 21.4) 



Embora, eu possa dizer que, se calhar, há áreas em que um médico é mais 

incompetente que um farmacêutico, também há áreas em que, claramente, um 

médico é mais competente que um farmacêutico. (Act 21.5) 

Eu não tento escamotear isso.(Arg 21.1) 

 Eu compreendo a lógica que um departamento médico seja dirigido por um 

médico, faz sentido.(Arg 21.2) 

 Se calhar, gostava muito de dizer o contrário, mas a verdade é que faz 

sentido. (Arg 21.3) 

Portanto, temos que ser um bocado realistas.(Arg 21.4) 

Portanto, ou se muda para o marketing e realmente ainda há uma infinidade de 

hipóteses, ou se vai para a mesma companhia para o estrangeiro ou então não 

existe uma série de oportunidades, porque há lugares de coordenação sénior e 

cargos de direcção nas áreas especificas que aqui reportam a um director 

médico ou então mais nada.(S21.7 e Arg 21.5) 

Quer dizer, não há muito mais saídas, no fundo é isto (S 21.8 e Arg 21.6). 

 

Segmento 22 (§22)  

Eu basicamente gosto disto que eu faço.(Arg 22.1) 

É assim, se daqui para a frente me derem autonomia… (Arg 22.2) 

Eu quando digo autonomia, neste momento já não é em termos de trabalho, 

queria autonomia financeira. (Arg 22.3) 

Se me deixarem ter uma série de projectos quer na área farmacológica quer na 

área económica, desenvolvidos por mim, criados por mim, por exemplo, como 

acontece com o meu colega do Reino Unido que embora coordene com o 

marketing e com o departamento médico, no fundo gere a parte dele a vontade, 

acho que estou realizado. (Arg 22.4 e Act 22.1) 

Evidente se me disser, se algum dia me dessem um lugar de direcção, eu não 

diria que não. (Arg 22.5) 

Mas quer dizer, é raro. (Arg 22.6) 

É raro que um farmacêutico suba muito acima daquilo que eu já sou neste 

momento. (S22.1 e Arg 22.7) 

A menos que eu mude claramente de funções.(S22.2 e Arg 22.8) 

Ou seja, aos 31 anos de idade…(S22.2) 

 



Segmento 23 (§23) 

Aos 31 anos estou no topo  da minha carreira.(S23.1 e Arg 23.1) 

Eu ontem estive com uma série de colegas minhas de curso que aos 31 anos 

estão no topo das carreiras delas.(Act 23.1) 

 Não podem subir mais também porque não há lugar.(Act 23.2) 

 Ontem estive com uma colega minha que é directora técnica do laboratório 

onde estava e não pode subir mais. (Act 23.3) 

Acima daquilo não há.(S23.2) 

 Estive com outra que também é directora técnica de outro laboratório.(Act 

23.4) 

No meu não é o topo é uma área ligeiramente diferente da que eu faço, mas 

também podia ser. (S23.3) 

Ela está lá há mais anos, mas não há uma diferença salarial. (Act 23.5) 

Eu ontem, num grupo de 6 pessoas do mesmo curso, uma ainda não está num 

lugar de topo da carreira, porque ainda tem uma chefe farmacêutica, por isso 

falta-lhe subir um degrau. (Act 23.6) 

Todos os outros estão no topo da carreira.(Act 23.7) 

Com 31 anos (S27.4) 

 

Segmento 24 (§24)  

Faz-se a mesma coisa durante os próximos 30 até a reforma(S24.1 e Arg 24.1) 

 Não há como fugir. (Arg 24.2) 

Não há mesmo como fugir. (Arg 24.3) 

Eu tenho colegas minhas que fazem a mesma coisa há 20 anos. (Act 24.1) 

Tenho uma colega minha que é da área de registos e que trabalha há 20 anos 

em registos… (Act 24.2) 

Também é verdade, ela chegou ao máximo que podia não há nada acima, pois 

ela reporta directamente ao director médico.(Act 24.3) 

Dali já não passa (Act 24.4) 

Estou nessa posição. (Arg24.4) 

Não faço o que ela faz, faço é farmacologia. (Act 24.5) 

Ou seja, faço uma coisa diferente mas o cargo é o mesmo.(Arg 24.5) 

Acabou, não há mais.(Arg 24.6) 

 



Segmento 25 (§25)  

Posso mudar ligeiramente de área (S25.1 e Arg 25.1) 

Posso-me preocupar mais com uma área de garantia de qualidade.(S25.2 e 

Arg 25.2) 

Posso-me dedicar mais à área económica, que é algo que eu descobri há 4 

anos. (S25.3 e Arg 25.3) 

Posso passar a ter mais responsabilidades em coordenação de projectos, 

eventualmente trazer para Portugal alguns projectos internacionais que cá 

neste momento não são feitos porque não há ninguém que os coordene.(S25.4 

e Arg 25.4) 

Agora, acima disso, cargos de topo de direcção estão quase vedados por 

natureza.(S25.5 e Arg 25.5) 

 

Segmento 26 (§26) 

Não há como fugir à coisa. (Arg 26.1) 

Eu não sou médico. (Arg 26.2) 

Praticamente nunca poderei ser director médico. (Arg 26.3) 

Eu só conheci até hoje, na industria portuguesa, um colega meu que foi director 

médico e já não é.(Arg 26.4 e Act 26.1) 

Foi durante algum tempo, mas depois a empresa cresceu e eles arranjaram um 

médico para ocupar o cargo dele e deram-lhe um cargo diferente, melhor até, 

mas de qualquer forma diferente. (Act 26.2) 

Realmente, se eu alguma vez quiser mudar claramente de nível, para poder 

subir mais, tenho que enveredar por uma área comercial. (Arg 26.4) 

O que me parece que é que aos 31 anos talvez não seja uma escolha muito 

acertada(Arg 26.5). 

 

 

 

Segmento 27 (§27) 

Porque a área comercial pressupõe também alguma experiência de vendas 

desde o início. (Arg 27.1) 

Quer dizer, é um bocado começar por baixo para depois ir subindo. O entrar a 

dois terços do topo causa anticorpos. (Arg 27.2) 



Quer dizer, ou sabemos muito bem o que é que estamos a fazer ou então 

temos muitas pessoas por baixo de nós que estão com muito desejo de nos ver 

cair. (Arg 27.3) 

Isso é algo que é transversal a toda a indústria farmacêutica. (Arg 27.4) 

Farmacêuticos na indústria farmacêutica, alguns na casa dos trinta e poucos 

estão no fim da carreira.(Act 27.1) 

 Eu tenho uma colega minha que entrou a trabalhar connosco há um ano. Aos 

27 anos não está no topo, mas daqui a um ano, se a vaga for criada, como nós 

esperamos, ela chega ao topo da carreira. (Act 27.2) 

Portanto, aos 28 anos ela estará no topo da carreira e parou ali, não sobe 

mais(Act 27.3). 

 

Segmento 28 (§28)  

Sim. O altamente condizente é sempre muito relativo.(Arg 28.1) 

 Como eu costumo dizer, temos sempre coisas que nos irritam. (Arg 28.2) 

Por exemplo, em Portugal o que é feito por um português com salário 

português, na Bélgica, um país do 1.º mundo com um volume de vendas igual 

ao nosso ou menos, é feito por 3 belgas que ganham 3 salários belgas.(Arg 

28.3) 

 O nosso problema não é falta de produtividade, é a falta de organização. (Arg 

28.4) 

Porque produtividade, nós trabalhamos que nos fartamos. (Arg 28.5) 

Agora o problema também é outro, é que eles lá…(Arg 28.6) 

 Depois dizem, “o trabalho de um belga fica mais bem feito”, obrigado!(Arg 

28.7) 

No fundo, são comparações um bocado díspares…(Arg 28.7) 

 Agora, é verdade, trinta e poucos anos e a carreira basicamente terminou! (Arg 

28.9) 

O que é que se faz, normalmente, depois na indústria farmacêutica?(Arg 28.10) 

 

Segmento 29 (§29)  

As chefias, quando são espertas, tentam criar-nos ou competências novas e 

integrar-nos em projectos um bocadinho mais internacionais para nos dar um 

bocadinho de ar fresco, ou então fazem uma coisa que é muito tipo, 



principalmente a indústria Americana faz isso, mudam-nos os nomes dos 

cargos mas mantêm as funções. (Arg 29.1) 

Portanto, outro dia alguém me propôs a deixar de ser senior officer e passar a 

ser senior manager.(Arg 29.2) 

 E eu ri às gargalhadas porque é exactamente a mesma coisa o Officer e o 

manager. (Arg 29.3) 

Em Portugal, na cabeça das pessoas, tem conotações diferentes. (Arg 29.4) 

Portanto, o officer seria alguém que é o assistente e o manager seria o cargo 

de chefia. (Arg 29.4) 

Eu ri-me porque não é verdade. (Arg 29.5) 

Na nomenclatura da companhia internacional não existe o senior manager.(Arg 

29.6) 

 Como eu costumo dizer, há outro officer na companhia e  eu não me importo 

de ganhar como ele, que é o director financeiro mundial. (Arg 29.7) 

Quer dizer, não vamos brincar só com o nome. (Arg 29.8) 

Mas pronto, isso faz-se cosmeticamente. (Arg 29.9) 

Troca-se ligeiramente os nomes, arranja-se um nome mais pomposo para eles 

quando saírem do carro ficarem felizes, mas as pessoas vão fazer o 

mesmo.(Arg 29.10) 

 

Segmento 30 (§30) 

Tenho trabalho a mais.(S30.1 e Arg 30.1) 

Claramente(Arg30.2) 

80% das pessoas que trabalham na indústria farmacêutica têm trabalho a mais. 

(S30.2 e Arg 30.2) 

E não é um bocadinho a mais. (Arg30.3) 

Nós costumamos brincar que quando eles nos dão o telemóvel é mais ou 

menos, quando eles nos dão o carro já é mau e quando eles nos dão um 

portátil estamos completamente desgraçados. (Act 30.1 e Arg 30.4) 

Eu já estou na fase em que tenho as 3 coisas.(Arg 30.5) 

 Portanto, estou completamente desgraçado. (Arg 30.6) 

O passo terrível é o portátil. (Arg 30.7) 

Geralmente, quando uma empresa decide dar um computador portátil quer 

dizer que espera que nos trabalhemos fora de horas, em casa. (Arg 30.4) 



Começamos a trabalhar para a companhia, não é tipo escravo, mas é quase 

(Act 30.2 e Arg 30.5) 

 

Segmento 31 (§31) 

Tipo escravo? (suspiros)… Trabalho (S31.1 e Arg 31.1) 

 Se quisermos ser francos…(Arg 31.2) 

 Está a ver o que é que é chegar às 8 ou às 9 à empresa, sair por volta das 6, 7 

horas, mas depois trazer coisas para casa.(S31.3) 

Depois, põe-se na conversa à noite com a mulher no sofá. (Act 31.4) 

Ela tem o computador dela aberto e eu tenho o meu. (Act 31.5) 

Ás vezes conversamos, às vezes vemos televisão e trabalhamos. (Act 31.6) 

Ela trabalha na indústria farmacêutica em marketing, é tão mau ou pior. (Act 

31.7) 

A única diferença é que ela tem, talvez, a possibilidade de ganhar mais.(Act 

31.8) 

 

Segmento 32 (§32) 

As vezes trabalhamos fins-de-semana, e as vezes é muito difícil.(S31.1 e Arg 

31.1) 

 Vamos lá, o trabalhar, o estar a trabalhar propriamente não. (Arg 31.2) 

O difícil é chegar a casa e desligar do problema, quando a cabeça continua a 

trabalhar em vez de estar em actividade recreativa.(Arg 31.3) 

 É mais às vezes isso do que propriamente trabalho físico. (Arg 31.4) 

Mas às vezes sim, não é? (Arg 31.6) 

Hoje não tenho duvidas que hoje são, pelo menos, duas pastas para casa. 

(S31.1) 

Porque ontem passei o dia fora e o trabalho ficou em cima da secretária 

acumulado.(S31.2) 

 Ninguém faz por nós(Arg 31.7). 

Segmento 33 (§33)  

Tenho [objectivos] (S33.1). 

Apertado? No meu caso não é porque eu e o meu chefe damo-nos bem o 

suficiente para ambos sabermos exactamente o que é que temos que fazer 

(Act 33.1) 



. Ele só me define o que é que quer e eu cumpro, dentro do possível, e quando 

não cumpro explico-lhe por que é que está atrasado.(Act 33.2) 

 Portanto, tenho muito boa relação com o meu director.(Act 33.3) 

 Acabo por não ter talvez, alguém em cima de mim a perguntar-me 

constantemente porque é que não está feito.(S33.2) 

 Aliás, porque a resposta quase que era, e as vezes fazemos isso, “o que é que 

quer em primeiro?”. (S33.3) 

Ás vezes pedem-nos 3 ou 4 coisas e nós levantamos a cabeça e perguntamos 

“o que é que é primeiro?”. (S33.4) 

E pronto, depois eles definem o que é que é primeiro.(S33.5) 

 Às vezes pegamos numa resma de coisas que ontem era importante e pomos 

de lado e pegamos numa outra resma que ontem não era importante mas que 

hoje passou a ser prioritário. (S33.6) 

Mas basicamente é isso, não me posso queixar nesse aspecto. (Arg 33.1) 

Mas trabalho há. (S33.7) 

Há uma coisa que também é verdade, na indústria farmacêutica… toda, eu ia 

dizer que as multinacionais, mas não, são todas, há prémios anuais de 

produtividade. (S33.8) 

Se a avaliação for acima da média há bónus(S33.9) 

É verdade, pronto(Arg 33.2). 

 

Segmento 34 (§34)  

Compensa muito. (Arg 34.1) 

Há dias em que não compensa, pois às vezes também nos sentimos 

cansados(Arg 34.2) 

Mas, a verdade é que se a pessoa também é um bom profissional acaba por 

tentar cumprir o objectivo.(Arg 34.3) 

Às vezes, eu acho que em Portugal, os empresários ou as empresas, às vezes 

abusam um bocadinho do brio profissional de alguns dos quadros que têm. 

(Arg 34.4) 

As pessoas tentam ser o mais cumpridoras possível e portanto, (tal como no 

INFARMED)…(Arg 34.5 e Act 34.1) 



Como eu costumo dizer, quem era incompetente tinha uma vantagem, tinha a 

secretària vazia porque ninguém lhe dava trabalho para fazer. (Arg 34.6 e Act 

34.2) 

Quem era competente a única coisa que ganhava como recompensa era ter 

mais trabalho em cima de si. (Arg 34.7 e Act 34.3) 

Nas empresas é igual.(S34.1) 

 Se nós trabalhamos bem, eles vão pedindo cada vez mais. (Arg 34.8 e Act 

34.4) 

Os que trabalham eventualmente mal, é verdade que lhes cortam numa série 

de coisas, mas, normalmente, também não os despedem.(Arg 34.9 e Act 34.5) 

Geralmente o carro e o telemóvel têm e o computador também. (Act 34.6) 

Não têm é os bónus ao final do ano ou têm os bónus mais pequeninos (Act 

34.7). 

 

Segmento 35 (§35)  

Não, não. Eu, pessoalmente, não acho que seja (Arg 35.1) 

Mesmo porque o bónus é incerto (Arg 35.2 e S35.1) 

O bónus depende da nossa avaliação, depende dos resultados finais da 

companhia em termos de vendas.(Arg 35.3 e S35.2) 

 Portanto, não é algo que nós possamos dizer que é uma coisa bem definida. 

(Arg 35.4 e S35.3) 

No marketing sim.(S35.1) 

Eles sabem exactamente o que é que vão ganhar se conseguiram X, nós 

não.(Act 35.1) 

 Nós é um prémio um bocado nublado que só em Fevereiro de cada ano é que 

nós sabemos quanto a verdadeiramente ascende.(Act35.2)  

Isto é uma comunidade relativamente fechada onde todos conhecem todos 

(Arg 35.5) 

São umas centenas, mas quer dizer, são pelo menos 3 a 4 empresas assim 

grandes. (S35.4) 

Depois as pessoas não têm muito bem a noção, mas há muitas empresas 

pequeninas. (S35.5) 

As grandes são poucas mas as pequeninas são muitas.(S35.6) 

 Mas, de qualquer maneira… (Arg 35.6) 



E pronto, basicamente é isso. (Arg 35.7) 

Não faço tensões de mudar de emprego. ( S35.1 e Arg 35.8) 

Não estou convencido que também vá, neste momento, ter alguma ascensão 

meteórica. (S35.2 e Arg 35.9) 

Confesso que se não estivesse casado equacionava sair do país.(Arg 35.10) 

Casado, não equaciono francamente sair. (Arg 35.11) 

A minha mulher claramente fala muito dificilmente inglês e portanto, na área de 

trabalho dela que é marketing tem que falar inglês…(Act 35.1 e Arg 35.12) 

 

Segmento 36 (§36)  

Aprende-se, mas é mais difícil.(Arg 36.1) 

E, nomeadamente, é mais difícil ao contrario de Portugal, por exemplo, em 

Inglaterra era inviável.(Arg 36.2) 

 Mas, por exemplo, nos Estados Unidos... (Arg 36.3) 

Eu, neste momento, equaciono ir trabalhar para a casa mãe.(Arg 36.4) 

 O problema é que as empresas farmacêuticas estão um bocado separadas, o 

que, no caso obrigava, por exemplo, a minha mulher se quisesse trabalhar em 

marketing farmacêutico trabalhar na mesma empresa que eu, o que 

normalmente nunca é boa ideia.(Arg 36.5) 

 

Segmento 37 (§37)  

Não porque as empresa, às vezes, têm coisas como fusões e reestruturações e 

de repente vai tudo para a rua sem saber como. (Arg 37.1) 

Portanto, vários ovos no mesmo cesto não convém. (Arg 37.2) 

É algo que, normalmente, se tenta nunca fazer.(Arg 37.3) 

 Portanto, basicamente, por isso, neste momento não equaciono sair. (Arg 

37.4) 

Há tempos foi-me perguntado especificamente se eu estava disponível para um 

cargo internacional e eu disse: “estar, estou. Agora, se a H. me pagar por um 

cargo internacional o suficiente para eu ir e poder tomar a decisão que a minha 

mulher arrisque largar o emprego dela, ficar sem emprego e depois logo se 

vê… Se der para vivermos os dois, tudo bem.” (Arg 37.5) 

Nesse caso. a HEWITT também tem que oferecer algo que valha a pena.(Arg 

37.6) 



 E fazer o mesmo que faço aqui, se for lá para sozinho, francamente não 

vou.(Arg 37.7) 

 Acho que não vale a pena. (Arg 37.8) 

Mas se disserem logo que estou despedido, se calhar, equaciono, não digo que 

não, enquanto não arranjar outra coisa em Portugal.(Arg 37.9) 

 Se calhar, podia equacionar.(Arg 37.10) 

Ele está à procura de uma desculpa para ir 

 

Segmento 38 (§38) 

Sim, no aspecto…(Arg 38.1) 

 Por estranho que pareça, eu acho que nós somos tão bons ou melhores do 

que alguns dos chefes que depois vêm.(Arg 38.2 e Act 38.2) 

 Ou seja, às vezes vem para ai a hierarquia toda e vemos colegas nossos, de 

outros países, em cargos de chefia bastante elevados que são perfeitamente 

incompetentes.(Arg 38.2 e Act 38.3) 

 Temos aquela ideia que o português é eventualmente pior que os outros e não 

é. (Arg 38.3) 

Temos, e isso por falta de organização, somos desorganizados por 

natureza…(Arg 38.4) 

 Acho que é um defeito crónico do país. (Arg38.5) 

Não sei porquê, mas somos… (Arg 38.6) 

Eu próprio sou desorganizado a trabalhar. (Act 38.4) 

Por exemplo, se eu tivesse um acidente e alguém tivesse que pegar na 

secretaria, dava em louco.(Act 38.5) 

 Eu sei perfeitamente onde é que as coisas estão, mas alguém que vá lá, 

coitadinho, desgraçado.(Act 38.6) 

 Demorava 8 dias para descobrir o que é que estava e em quê que eu estava a 

trabalhar.(Act 38.7) 

 Agora, que claramente vemos muito bom trabalho a nível de projectos, não 

tenho dúvidas nenhumas.(Arg 38.7) 

Acho que temos pessoas perfeitamente aptas para isso.(Act38.8)  

Agora também é verdade, à medida que a pessoa vai estabelecendo uma 

vida…(Arg 38.8) 

 Neste momento estou casado… (S38.1 e Arg 38.9) 



 

Segmento 39 (§39) 

Neste momento não, mas em Agosto deste ano já não posso dizer o mesmo 

(S39.1) 

. Portanto, cada vez se complica mais…(Arg 39.1) 

 Embora, fazer a mala com a mulher e um filho de meia dúzia de meses ou 

fazer a mala só com a mulher é quase a mesma coisa. (Arg 39.2) 

Se for logo de início, é completamente… (Arg 39.3) 

Crescido é mais complicado, agora... (Arg 39.4) 

É tudo uma questão de conversar. (Arg 39.5) 

Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que tem um trabalho que eu não 

quereria. (Act 39.1) 

Eu gosto de viajar, mas ele... (Act 39.2) 

Ele é responsável por montar uma empresa farmacêutica no Brasil.(Act 39.3) 

Portanto, ele, geralmente, à segunda e à terça está com o director geral da 

empresa em Portugal.(Act 39.4) 

 Á terça à noite vai para Marrocos e terça e quarta está em Marrocos.(Act 39.5) 

No final de quarta voa para o Brasil e volta na sexta à noite. (Act 39.6) 

Sábado e domingo está com a mulher e segunda-feira está na empresa.(Act 

39.7) 

Todas as semanas. (Act39.8) 

Ele vê a mulher dele 3 dias por semana e 4 dias por semana está em 

viagem(Act 39.9) 

Como eu costumo dizer, o cartão de milhas dele tem montes de milhas 

acumuladas. (Act 39.10) 

Agora, é uma vida infernal(Arg.6). 

É extremamente bem pago. (Act 39.11) 

É barbaramente pago, agora...(Act 39.12) 

 Ele é um pouco mais velho do que eu. (Act 39.13) 

Ele tem 35 anos.(Act 39.14) 

 

Segmento 40 (§40) 

Dependendo do trabalho.(Arg 40.1) 



 Vamos lá ver, eu acho que todos nós temos experiências para viver e há 

coisas que eu não digo que não. (Arg 40.2) 

Mas depende das condições.(Arg 40.3) 

 Repare é uma vida muito agitada. (Arg 40.4) 

O meu anterior director geral foi nomeado vice-presidente para a Europa, 

Médio Oriente e África. (Act 40.1) 

Basicamente o que ele faz é Europa, Médio Oriente e África em triângulo. (Act 

40.2) 

Todas as semanas viaja. (Act 40.3) 

Está 2 ou 3 dias em cada um dos escritórios principais de um dos países a 

tomar conta do que se passa em termos de opções de vendas. (Act 40.4) 

Portanto, ele tem 64 anos de idade.(Act 40.5) 

 Agora, eu também não tenho dúvidas que ele é barbaramente bem pago, 

muito para além do que eu consigo imaginar. (Act 40.6) 

Basta olhar para o carro parado na garagem. (Act 40,7) 

Só o carro é barbaramente caro. (Act 40,8) 

Portanto, pressuponho que há condições em que as pessoas, eventualmente, 

podem ser coagidas a dizer que sim. (Arg 40.5) 

Depende do que se oferece.(Arg 40.6) 

Compreendo porque é que ele diz que tem o gozo de ser vice-presidente.(Arg 

40.7) 

O gosto de mandar e o poder, as vezes, leva-nos a aceitar muita coisa.(Arg 

40.8) 

 Portanto, acredito que aceite porque há ali uma série de coisas que 

interessam(Arg 40.9) 

. Não digo um cargo tão alto, mas um cargo desse género… (Arg 40.10) 

Depende do que é que oferecem. (Arg 40.11) 

Eu acho que ninguém pode dizer, verdadeiramente, nem que sim nem que não 

sem olhar bem…(Arg 40.12)  

Eu também disse que não há 2 anos e meio, mas quando me disseram qual 

era o package eu disse “onde é que assino”. (Arg 40.13) 

Portanto, é sempre relativo.(Arg 40.14) 

 

Segmento 41 (§41) 



Bastante.(Arg 41.1) 

 Ainda hoje quando o director médico quando me encontra range um bocado os 

dentes. (Arg 41.2) 

Tive a sorte com a minha chefe, na altura, que tinha sido quem me tinha 

arranjado o lugar e, no fundo, para quem eu trabalhava…(Act 41.1) 

 Foi menos mau, porque ela, por motivos parcialmente idênticos, 3 meses 

depois também saiu. (Act 41.2) 

Ela tinha 10 anos de carreira na PHASER e era daquelas pessoas que eles 

julgavam que pudessem fazer-lhe tudo o que quisessem que ela nunca saia. 

(Act 41.3) 

E houve um dia que click, ela saiu.(Act 41.4) 

 Por isso, com ela dou-me muito bem porque ela também acabou por sair e 

compreende.(Act 41.5) 

 

Segmento 42 (§42)  

Até a mim me custou.(Arg 42.1) 

Quer dizer, é preciso uma lata terrível. (Arg 42.2) 

A única coisa que eu poderia dizer na altura ao Carlos Macedo, que era o meu 

director médico, era “eles oferecem-me mais do dobro do que vocês, é só 

isso…”. (Arg 42.3) 

Ele olhou para mim… Também não estava disposto a pagar mais. (Arg 42.4) 

Não há como contornar isso.(Arg 42.5) 

 Desconfortável foi. (Arg 42.6) 

Até para mim foi muito desconfortável fazê-lo. (Arg 42.7) 

Não é algo que se faça de ânimo leve. (Arg 42.8) 

Alguém que nos acabou de contratar e nós dizemos “bem, obrigadinho que eu 

agora vou-me embora.”(Arg 42.9) 

 Objectivamente, eu não tinha nenhum motivo para dizer que queria sair.(Arg 

42.10) 

 O lugar era bom.(S42.1 e Arg 42.11) 

 O trabalho era perfeitamente o que eu estava a espera. (S42.2 e Arg 42.12) 

Não tenho nada que os pudesse acusar como desculpa para me vir embora( e 

S42.3 Arg 42.13) 



Ao passo que eu, no INFARMED, poderia fazer um tratado sobre os motivos 

para me vir embora, na PHASER não tive. (S41.3 e Arg 45.14) 

Portanto é assim: tenho trinta e um anos, estou no topo da carreira, quanto ao 

futuro, logo se vê!(Arg 41.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Recodificação dos segmentos da entrevista 

 

Sequências-tipo 

 

S0: O Curso 

A licenciatura em Ciências farmacêuticas divide-se, tem duas componentes: a 

componente curricular e, em seguida, faz-se um estágio que demora cerca de 

6 meses. (S1.7) + Ciências Farmacêuticas é um curso um bocadinho pobre, 

mas não um pouco diferente da maioria porque dá para muita coisa ao mesmo 

tempo.(S2.6) + Portanto, quando se volta ou quando se acaba o curso pode-se 

fazer muita coisa diferente e, às vezes... (S2.7) + É a critica que eu faço um 

pouco ao curso.(S2.8) + Acho que a maior parte dos recém licenciados não 

tem sequer uma visão correcta de tudo o que pode fazer a seguir. (S2.9) 

 

S1: A participação no programa Erasmus 

E eu no final do estágio fiz um programa ERASMUS de 5 meses. (S1.8) + 

Portanto, depende se incluirmos o programa ERASMUS como experiência 

ainda de licenciatura ou pós. (S1.9) + Na realidade, é pós porque foi feita a 

seguir.(S1.10) + Eu respondo, acabou por ser. (S2.1) + Basicamente foram 5 

meses, em Londres, na School of Pharmacy da Universidade de Londres. 

(S2.2) + Fiz só trabalho de investigação não tive a parte académica. Fiz 

essencialmente trabalho de investigação. (S2.3) + Quando eu vou… pá! (S2.4) 

 

 

S2: A primeira procura de emprego 

Eu lembro-me que andei à procura de emprego…(S2.5) + De qualquer 

maneira, a verdade é que quando cheguei não consegui arranjar emprego com 

terrível facilidade, não havia… (S2.10) + Fiz duas ou três entrevistas e o meu 



perfil não encaixava, na opinião dos entrevistadores… (S2.11) + Concorri para 

monitores de ensaios clínicos.(S3.1) + Concorri para a área de produção e 

controlo da qualidade/garantia de qualidade para a SOFARIMEX que é uma 

firma de carácter nacional e ambos não deram em nada. (S3.3) 

 

 

S3: A bolsa na Universidade 

E, como não deram em nada, acabei por ir fazer trabalho de investigação para 

a Faculdade. (S3.4) + Fui, no fundo trabalhar para a mesma pessoa que me 

tinha mandado para a Inglaterra.(S3.5) + Estive lá dois anos. (S3.6) + Como 

experiência não me posso queixar, pois o ambiente era bom (S3.7) + Estive 

com bolsa de investigação durante dois anos, privada, não estatal. (S4.1) + 

Tinha vantagens e inconvenientes, obviamente…(S4.2) + Liberdade de horário, 

o trabalho era engraçado, o ambiente era bom, o salário era miserável, à boa 

maneira… (S4.3) + Foi talvez um choque, pois acabado de vir de Inglaterra, 

tinha acabado de fazer investigação em Inglaterra…(S4.4) + Quando há 

equipamento não há outra coisa qualquer e quando há outra coisa qualquer, 

não há equipamento. (S4.6) + E pronto, andamos sempre naquela espiral de 

infortúnios que para conseguirmos fazer alguma coisa demoramos o triplo ou o 

quádruplo. (S4.7) + Para além disso, temos uma diferença substancial que é: 

em Inglaterra, quando alguém desenha um estudo, desenha o estudo de 

maneira que qualquer que seja o resultado obtido o estudo seja publicado. 

(S4.8) + Ou seja, é desenhado de tal maneira que apostam numa questão 

central do estudo. (S4.9) + Se os resultados derem sim, eles fazem um artigo; 

se os resultados derem não, eles fazem um artigo; se os resultados forem 

inconclusivos, eles fazem um artigo. (S4.10) + Cá, se nós não tivermos uns 

resultados brilhantes não publicamos em lado nenhum, guardamos na 

gaveta.(S4.11) + De qualquer maneira, foram 2 anos de investigação. (S5.2) + 

Deu para publicar uns posterezinhos e para fazer outras coisas. (S5.3) + 

Depois mudei de profissão, quase por acidente. (S5.4) + + A investigação, a 

investigação andava, mas andava muito devagar. (S6.1) + Para fazer o 

doutoramento, eu estava a ver qualquer coisa como 7 a 8 anos de vida 

miserável à frente (S6.2) + Em termos de investigação, era, era o salário.(S6.4) 

+ Vamos lá ver, viver na altura, era, era há 5 anos atrás. (S6.5) + Mas há 5 



anos atrás, viver com qualquer coisa, como hoje em dia 750,00 Euros, não é 

propriamente fácil.(S6.6) + Dá para viver quando vivemos em casa dos pais e 

não temos compromissos, mas a partir daí começa a ser complicado. (S6.7 ) + 

Na altura, eu tinha concorrido a uma série de coisas. (S6.8) 

 

 

S4: A segunda procura de emprego 

Eu esqueci-me de dizer que ao final de 2 anos de investigação, comecei a 

procurar emprego noutra área porque, francamente, já estava assim de saída, 

por assim dizer.(S5.10) + Concorri a um lugar para registos numa empresa 

nacional. (S6.9) + Eu fartei-me de rir, nessa altura. (S6.10) +  Eu concorri. 

(S6.11) + Ah!... E recebi, entretanto, alguns dias depois, uma carta a dizer que 

apesar do meu elevado mérito e do meu excelente currículo tinham muita pena, 

mas não poderiam aceitar a minha candidatura. (S6.12) 

 

S5: O emprego no laboratório  

Uma vez, estava numa apresentação de material de laboratório.(S5.5) + Estava 

a conversar com um colega meu que trabalhava na área da industria 

farmacêutica e caiu-me um bocado o desabafo “se houvesse alguma coisa na 

área da industria, principalmente na área de registos e regulamento das 

farmacêuticas, eu não me importava absolutamente nada mesmo de 

experimentar”. (S5.6) + E pronto, conversamos mais um bocado, trocámos 

telefones... (S5.7) + Passados alguns dias, ele telefona-me. “Olhe, eu não 

tenho, na minha empresa não há, mas conheço alguém que está à procura.” 

(S5.7) + E eu disse “vamos lá.” (S5.8) + Eu até já tinha concorrido para esse 

lugar. (S5.9) + Pronto. O pobre do José dá-me o contacto da outra pessoa. 

(S6.17) + Eu telefono para a outra pessoa. (S6.18) + Como são vários 

laboratórios, até a morada do sítio era diferente e então falei directamente com 

o dono. (S6.20) + Ele achou que sim, como não tinha mais ninguém. (S6.21) + 

Ele também estava a pagar um bocadinho melhor que os outros, mas 

igualmente miseravelmente. (S6.22 ) + Achou que eu servia perfeitamente e 

contratou-me para o lugar que eu tinha uma carta a dizer que eu não 

era…(S6.23) + Exactamente para o mesmo cargo, para o cargo que eu não 

servia. (S6.24) + Portanto, entrei pela porta de cavalo, como se costuma dizer. 



(S6.25) + Foram 9 meses de registos.(S6.26) + Acho que aprendi muito.(Arg 

6.7) + É toda a parte de gestão burocrática, no fundo, de um laboratório 

farmacêutico.(S7.1) + Ou seja, o que é que acontece?(S7.2) +  Os laboratórios 

para poderem ter medicamentos no mercado têm, no fundo, que pedir 

autorizações ao Estado Português. (S7.2) + Tudo isso tem uma grande parte 

documental associada e alguém tem que tomar conta disso.(S7.3) + No fundo 

é isso. (S7.4) + É talvez dos cargos com mais saída para um farmacêutico, 

dentro da indústria, hoje em dia. (S7.5) + Porque, a maior parte dos 

laboratórios cá são só distribuidores e não têm laboratório de produção. (S7.6) 

+ Portanto, a única coisa que têm é a parte documental. (S7.7) + Realmente a 

parte documental toda a gente tem, toda a gente precisa.(S7.8) + É algo que 

dá emprego a muito farmacêutico. (S7.9) + Não é um trabalho muito 

interessante. (Arg 7.2) + Alguém no passado já os classificou com tradutores 

de luxo e é verdade, em parte. (S7.10) + Porque, no fundo, é pegar em algo 

que está em Inglês, traduzi-lo para Português e submetê-lo as autoridades 

portuguesas (S7.11) + Mas, pronto, são tradutores de luxo bem pagos. (S7.11) 

+ E não só, tem componentes… (S7.12) + Eu estive lá 9 meses… (S8.2) + 

Voltei a ter o mesmo problema. (S8.3) + Eles estavam a pagar miseravelmente 

mal. (S8.4) + Quer dizer, a diferença salarial aumentou o quê? 30 mil escudos, 

o que equivale hoje a 150,00 Euros, portanto... (S8.5) + Simplesmente para o 

currículo era diferente, porque eu agora já podia dizer que tinha 

experiência.(S8.6) 

  

 

S6: O emprego no instituto público 

Entretanto, no final de ’99, o INFARMED, que é o instituto público que é 

responsável pela parte do medicamente, abriu vagas, eu concorri e 

fiquei.(S8.7) + Ofereceram-me o cargo, já com condições perfeitamente 

aceitáveis dentro daquilo que se pode…(S8.8) +  O salário equivalente a um 

técnico superior de saúde do Estado. Não é mais nem menos do que 

isso.(S8.9) +  Mudei-me no final de ’99 princípio de 2000. (S8.10) + No princípio 

de 2000 mudei-me para o INFARMED.(S8.11) + Para uma coisa que não tem 

nada outra vez nada a ver, centro de documentação e informação. (S9.1) + 

Basicamente responder a perguntas e enviar respostas.(S9.2) + O serviço era 



novo, não existia na altura.(S9.3) + Eu e uma colega minha entrámos só para 

isso. (S9.4) + Estive lá 6 meses.(S9.5) + Depois fui transferido para outro lado, 

onde tinham necessidade de pessoas que despachassem papel…(S9.6) + 

Neste caso era a comparticipação de medicamentos. (S9.7) + É o serviço do 

INFARMED que define o que é o que não é comparticipado pelo Estado 

Português, um tema quente. (S9.8) + Não posso dizer que tenha sido um mau 

sítio, pois eu aprendi imenso. (S9.9 e Arg 9.1) + É um instituto público.(S10.1) + 

 Nessa altura tinha um estatuto diferente do que tem hoje.(S10.2) +  Tinha 

menos liberdade do que tem hoje. (S10.3) + Hoje em dia, tem a liberdade de 

dizer qualquer coisa que quiser… (S10.4) + Hoje não tem é dinheiro. (S10.5) + 

Na altura, tinham dinheiro, não tinham era liberdade. (S10.6) + Ainda por cima, 

apanhámos a altura de mudança do conselho de administração. (S10.7) + 

Passámos de cerca de 250 pessoas para 500. (S10.10) + Duplicaram o staff. 

(S10.11) + Mas, de qualquer maneira, foi, em termos de experiência 

profissional, o sítio mais enriquecedor em menos tempo. (S10.12 e Arg 10.1) + 

Aprendi imenso (S10.13 e Arg 10.2) + Aquilo é um bocadinho complicado, pois 

é uma igreja de economistas com meia dúzia de farmacêuticos la´ dentro. 

(S10.14 e Arg 10.4) + Atrito que resultou no facto de, no espaço de ano e meio, 

por desgaste de pessoas…(S10.14) + Eu estive lá 1 ano e achei que tinha sido 

tempo suficiente (S10.15) + Aprende-se muito. (S11.1 e Arg 12.4) + 

Nomeadamente, aprende-se a gerir pessoas e a conseguir controlar problemas 

e, às vezes, a chegar a consensos. (S11.2) + Não digo que não se aprenda 

muito, mas é desgastante. (S11.3 ) + E portanto, pensei “bem, vou-me 

embora”…(S12.2) + Depois é também aquela situação, não é um sítio fácil de 

sair porque o Estado é o Estado. (S12.3) + A gente estamos ali…(S12.4) + 

Cuidado, não era funcionário, era contratado. (S12.5) + Se fosse funcionário do 

Estado, estava mais preso ainda do que estava na altura. (S12.6) + É a 

pressão da chefia, dos peritos e da indústria (S12.7) + Por motivos de atrito, 

eu, realmente pensei em sair. (S13.28) + 

 

 

S7: O emprego numa empresa multinacional 

E mudei para a PHFIZER, hoje em dia, número um mundial. (S13.29) + 

Pagavam-me pior que no INFARMED, estranhamente. (S13.30) + Mas na 



altura eu morava no Barreiro, tinha acabado de casar há pouco 

tempo…(S13.31) + Exactamente. Mais precisamente, Estrada Nacional n.º 10 

em Coina. (S14.1) + Eu tinha acabado de casar há pouco tempo.(S14.2) +  

Estava a morar no Barreiro, o que eu poupava em dinheiro na gasolina, para vir 

para Lisboa. (S14.3) + Compensava a diferença (S14.4) + Para baixo salário, 

mudei. (S14.5) + Para a PFIZER, número um mundial.(S16.1) + Cheguei à P., 

uma empresa extremamente fechada, extremamente conservadora, sem ser 

conservadora naquela linha… (S16.2) + Basicamente o que é que 

aconteceu?(S16.3) +  Aconteceu que eu estava lá há 3 meses… (S16.4) +  

Há 3 meses não, há 3 semanas (isso é que é horrível na situação), recebo um 

telefonema de outra pessoa que eu conhecia do tempo do INFARMED, com 

quem eu tinha feito uma entrevista antes de ir para o INFARMED. (S16.5) + 

Quer dizer, na parte das comparticipações. (S16.7) + Ninguém percebia nada 

daquilo e eu tinha acabado de vir do serviço onde aquilo era feito. (S16.8) + 

Tinha o know how todo. (S16.9) + Porque estava a contrato na P. (S17.1) + A 

P. não deixa entrar ninguém e a H., em princípio, também não.(S17.2) + Era 

uma situação muito peculiar porque eles foram obrigados a abrir aquela vaga 

de repente, por motivos de uma inspecção. (S17.3) + De qualquer maneira, eu 

fui dizendo sempre que não. (S17.4) + E pronto, nessa altura, o director médico 

da H. disse-me qual era o pacote salarial. (S17.6) +  Pronto, no final eu 

perguntei-lhe “então, está bem, quando é que assinamos?” (S17.7) 

 

 

S7: O emprego actual 

Eu mudei para a H. para ganhar mais do dobro. (S17.8) + Salarialmente mais 

do dobro e se contarmos com as regalias…(S17.9) +  E lá estou. (S17.10) 

Estou há 2 anos e meio e, para ser franco, não tenho vontade de sair. (S17.10) 

+ Há uma coisa que é verdade, todas as entrevistas até hoje, tirando a do 

INFARMED, a que eu fui, estranhamente nunca ninguém me contratou 

(S17.11) + Estranhamente hoje, por outras formas diferentes, acabaram por me 

ir contratar.(S17.12) + E este é outro exemplo.(S17.13) +  A mesma pessoa 

que me contratou e que me pediu para eu ir para lá, foi a mesma pessoa que 2 

anos antes tinha dito que eu não servia para um cargo que até era inferior ao 

que eu tenho hoje. (S17.14) + Faço a fármaco-vigilância e faço avaliação em 



fármica do medicamento.(S18.1) + No fundo, sou um gestor de documentação. 

(S18.2) + Foi o que eu fiz a minha vida toda. (S18.3) + Eu, aliás, de farmácia 

tenho muito pouco. (S18.4) + Hoje em dia eu sou um burocrata puro(S18.5) + 

Gosto. (Arg 19.1) + Francamente gosto.(Arg 19.2) + Não, não sinto falta 

nenhuma de uma componente mais técnica…(S19.1) + Portanto, praticamente 

é isso, hoje eu sou um burocrático (S19.6) + Tenho trabalho a mais.(S30.1) + 

Tipo escravo? (suspiros)… Trabalho (S31.1) + Está a ver o que é que é chegar 

às 8 ou às 9 à empresa, sair por volta das 6, 7 horas, mas depois trazer coisas 

para casa.(S31.3) + As vezes trabalhamos fins-de-semana, e as vezes é muito 

difícil.(S31.1) + Mas trabalho há. (S33.7) + Há uma coisa que também é 

verdade, na indústria farmacêutica… toda, eu ia dizer que as multinacionais, 

mas não, são todas, há prémios anuais de produtividade. (S33.8) + Se a 

avaliação for acima da média há bónus(S33.9) + Mesmo porque o bónus é 

incerto (S35.1) + O bónus depende da nossa avaliação, depende dos 

resultados finais da companhia em termos de vendas.(S35.2) +  Portanto, não 

é algo que nós possamos dizer que é uma coisa bem definida. (S35.3) + No 

marketing sim.(S35.1) +  

 

 

S8: A pós-graduação 

Entretanto, fiz uma pós graduação em Avaliação em fármica de 

medicamentos(S19.2) +  Não sendo brilhante…(Arg 19.3) +  Tem defeitos e 

hoje em dia posso criticá-la à vontade pois tenho a noção do que é que na pós 

graduação foi bom e o que não foi lá muito bom.(S19.3) 

 

 

S9: Projectos Profissionais 

Não temos propriamente grande progressão na carreira, porque não há 

progressão na carreira.(S201) + Começamos mal pagos, passamos para um 

lugar de manager mais ou menos bem pagos, chegamos a um lugar de 

manager sénior bastante bem pagos.(S20.2) + Eu estou… Ainda não estou… 

Ainda posso subir um bocadinho (S21.1) + O meu salário provavelmente não 

sobe muito, o carro é que pode melhorar substancialmente. (S21.2) + Vou ser 

franco ai, quer dizer, ainda há, ainda há uma margem de incremento salarial ai 



de 50%.(S21.3) + Ainda pode subir mais 50% até ao fim da carreira. (S21.4) + 

Mas não sendo médico também não posso passar dai.(S21.5) +  Não sendo 

médico, porque geralmente os departamentos onde nós nos integramos são 

departamentos médicos.(S21.6) + Portanto, ou se muda para o marketing e 

realmente ainda há uma infinidade de hipóteses, ou se vai para a mesma 

companhia para o estrangeiro ou então não existe uma série de oportunidades, 

porque há lugares de coordenação sénior e cargos de direcção nas áreas 

especificas que aqui reportam a um director médico ou então mais 

nada.(S21.7) + Quer dizer, não há muito mais saídas, no fundo é isto (S 21.8) + 

É raro que um farmacêutico suba muito acima daquilo que eu já sou neste 

momento. (S22.1) + A menos que eu mude claramente de funções.(S22.2) +  

Ou seja, aos 31 anos de idade…(S22.2) + Eu estou no topo da minha 

carreira.(S23.1) + Faz-se a mesma coisa durante os próximos 30 até a 

reforma(S24) + Posso mudar ligeiramente de área (S25.1) + Posso-me 

preocupar mais com uma área de garantia de qualidade.(S25.2 ) + Posso-me 

dedicar mais à área económica, que é algo que eu descobri há 4 anos. (S25.3) 

+ Posso passar a ter mais responsabilidades em coordenação de projectos, 

eventualmente trazer para Portugal alguns projectos internacionais que cá 

neste momento não são feitos porque não há ninguém que os 

coordene.(S25.4) + Agora, acima disso, cargos de topo de direcção estão 

quase vedados por natureza.(S25.5) + Não faço tensões de mudar de 

emprego. ( S35.1) + Não estou convencido que também vá, neste momento, 

ter alguma ascensão meteórica. (S35.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os Actuantes 

 

O doutorado (Comparação antiética) 

Por exemplo, eu, em Inglaterra, vi alguém doutorar-se com uma tese, podemos 

dizer, negativa. (Act 5.1) + Ou seja, a pessoa tinha tentado fazer, obter um tipo 

de produto e nunca o conseguiu durante 3 anos. (Act 5.2) +  Depois o que fez 

foi o descrever de todos os métodos que não resultam.(Act 5.3) + Alguém que 

tentasse cá doutorar-se a explicar todos os métodos que não resultam tem um 

chumbo redondo.(Act 5.3)  

 

O colega meu (contacto para o laboratório) 

Estava a conversar com um colega meu que trabalhava na área da industria 

farmacêutica e caiu-me um bocado o desabafo “se houvesse alguma coisa na 

área da industria, principalmente na área de registos e regulamento das 

farmacêuticas, eu não me importava absolutamente nada mesmo de 

experimentar”. (Act 5.4) + E pronto, conversamos mais um bocado, trocámos 

telefones... (Act 5.5) + Acho que simpatizámos. (Act 5.6) + Ainda hoje nos 

damos muito bem um com o outro. (Act 5.7 ) + Passados alguns dias, ele 

telefona-me. “Olhe, eu não tenho, na minha empresa não há, mas conheço 

alguém que está à procura.” ( Act 5.5) + Pronto. O pobre do José dá-me o 

contacto da outra pessoa. (Act 6.3) 

 

 

As senhoras que fizerem a entrevista 

As senhoras que fizeram as entrevistas eram muito simpáticas. (Act 6.1) + A 

minha colega que ia abandonar o cargo e a directora de recursos humanos 

estavam a entrevistar candidatos. (Act 6.2 ) + Eu mal lá cheguei, elas olharam 

para mim “você pode ser muito simpático, pode ser  muito competente, mas 

tem experiência?” (Act 6.3) +  “Absolutamente nenhuma. Tenho umas noções 

do quê que é.”(Act 6.4) +  “Ah! pois, sem experiência não pode ser.”(Act 6.5) 

- “Sem experiência não pode ser? Paciência, vamos à vida.”(Act 6.6) +  

 

 



O dono do laboratório 

Eu telefono para a outra pessoa. ( Act 6.4) + A outra pessoa é muita simpática, 

chama-me lá…(Act 6.5) +  Como são vários laboratórios, até a morada do sítio 

era diferente e então falei directamente com o dono. (Act 6.6) + Ele achou que 

sim, como não tinha mais ninguém. (Act 6.7) + Ele também estava a pagar um 

bocadinho melhor que os outros, mas igualmente miseravelmente. (Act 6.8) + 

Achou que eu servia perfeitamente e contratou-me para o lugar que eu tinha 

uma carta a dizer que eu não era…(Act 6.9) 

 

Os economistas do instituto público 

Ainda por cima, a chefe era economista, a directora do serviço era economista, 

os chefes também eram economistas e depois os farmacêuticos estavam ali 

um bocado entrincheirados.(Act 10.2 ) +  O problema é que de medicamentos, 

os economistas não percebem absolutamente e portanto, há ali um certo atrito. 

(Act 10.3) 

 

Os peritos do instituto público 

É preciso gerir peritos externos, que são como crianças endiabradas. (Act 10.1) 

Quer dizer que fazem o que querem e que não respondem perante ninguém. 

(Act 11.1) + Tem meia dúzia de professores universitários como peritos 

externos que podem dizer o que querem e nunca são chamados à razão (Act 

11.2). + Não têm poder deliberativo, mas vamos lá ver, no fundo o que é que 

temos?(Act 11.3) 

 

O gestor do instituto público 

Temos alguém que é um gestor que está entrincheirado entre as chefias e os 

consultores. (Act 11.4) + Tem que agradar a todos, porque senão está 

desgraçado. (Act 11.5) + Porque se não agrada aos consultores, os 

consultores dizem mal dele e ele é que é transferido, é certinho; se não agrada 

aos chefes também está sempre a levar em cima. (Act 11.6) 

 

A chefe no instituto público 

Nomeadamente da pessoa que está a frente do serviço.(Act11.7) + Da minha 

chefe que, por acaso, foi a pessoa que me fez a minha entrevista inicial e foi a 



pessoa que me tinha escolhido para entrar para lá. (Act 12.1) + Devo-lhe isso 

e…(Act 12.2) +  Mas também não lhe devo favor noutras coisas.(Act 12.3) 

 

 

Os Colegas do Instituto público 

De qualquer maneira, houve uma série de pegas e o primeiro farmacêutico a 

sair foi um colega que tinha o mestrado pela Universidade de York. (Act 12.4) 

+ Entrou e saiu em 7 meses.(Act 12.5) + Ele sabia mais que os economistas e 

sabia mais que os consultores. (Act 12.6) + Ele foi posto num gabinete sem 

nada para fazer. (Act 12.7) + Já agora, só para dar uma ideia, nos 3 meses a 

seguir a eu me ter vindo embora, o meu colega que era funcionário público 

pediu transferência de serviço e foi-se embora de lá. (Act 14.1) + Hoje em dia 

trabalha num hospital. (Act 14.2) + A principal economista da equipa em termos 

da parte de matemática, que não era chefe, despediu-se e foi trabalhar com o 

farmacêutico que só lá tinha estado 7 meses. (Act 14.3) 

 

 

Uma colega minha da indústria 

Mas tive a sorte, na altura, de uma colega minha da industria…(Act 12.12) + Na 

altura, houve uma colega minha que ao telefone…(Act 13.1) +  Estávamos a 

falar sobre um produto da empresa dela  ela perguntou “conheces alguém que 

queira um emprego em registos? É que eu ando a procura de uma 

pessoa.”(Act 13.2) + - E eu “levas-me a mim?” (Act 13.3) +  “Levo.”(Act 13.4) 

- “Está bem.”(Act 13.5) + - Então pronto. Vem cá para uma entrevista.”(Act 

13.6) 

 

 

A chefe da primeira multinacional 

A chefe é um amor. (Act 16.1) + Aliás, ainda ontem estive com ela.(Act 16.2) +  

Ela é uma daquelas pessoas que adoro.(Act 16.3) +  Acho que é o sonho de 

qualquer pessoa trabalhar com aquela pessoa como chefe.(Act 16.4) +  Muito 

agradável como pessoa.(Act 16.5) + Tive a sorte com a minha chefe, na altura, 

que tinha sido quem me tinha arranjado o lugar e, no fundo, para quem eu 

trabalhava…(Act 41.1) +  Foi menos mau, porque ela, por motivos parcialmente 



idênticos, 3 meses depois também saiu. (Act 41.2) + Ela tinha 10 anos de 

carreira na PHASER e era daquelas pessoas que eles julgavam que pudessem 

fazer-lhe tudo o que quisessem que ela nunca saia. (Act 41.3) + E houve um 

dia que click, ela saiu.(Act 41.4) +  Por isso, com ela dou-me muito bem porque 

ela também acabou por sair e compreende.(Act 45.5) 

 

 

Uma pessoa que eu conhecia=director médico da 2º empresa actual 

Há 3 meses não, há 3 semanas (isso é que é horrível na situação), recebo um 

telefonema de outra pessoa que eu conhecia do tempo do INFARMED, com 

quem eu tinha feito uma entrevista antes de ir para o INFARMED. (Act 16.6) + 

A pessoa não me tinha querido porque eu não tinha experiência (a velha história de 

se temos experiência ou não temos) (Act 16.6) +  Mas, entretanto, no tempo em 

que eu estava no INFARMED, e ele era utente dos meus serviços, estávamo-nos a 

dar bem. (Act 16.7) + A pessoa perguntou-me se eu queria ir jantar com ele e eu 

disse “ir vou, não vejo problema nenhum vamos só jantar”. (Act16.8) + No meio do 

jantar disse-me “é que eu tenho uma vaga para fármaco-vigilância”(Act 16.9) + - 

“Pois, mas isto é fácil e eu também preciso de ajuda na parte económica do 

medicamento.”(Act 16.10) + Ah! “preciso também disso”(Act16.11) + - “Pois, 

está bem. Mas eu acabei de mudar para a PFIZER há 3 semanas. A PFIZER 

contratou-me. Não faz sentido estar a mudar de empresa.”(Act 16.12) + - “Ah! 

mas, é uma vaga nova. É uma vaga para o quadro da empresa, abrimos já 

uma vaga para o quadro, não há contrato…”(Act 16.13) + Ele foi descrevendo a 

história e chegamos ao final e eu disse que não.(Act 17.1) + E pronto, nessa 

altura, o director médico da H. disse-me qual era o pacote salarial. (Act 17.2 

 

Os directores na industria farmacêutica 

Os directores são sempre médicos.(Act 21.1) + Os médicos exigem, 

geralmente, salários mais elevados que os farmacêuticos(Act 21.2) +  E, por 

outro lado, entre médicos eles entendem-se melhor(Act 21.3) +  Então, o 

director de um médico é um médico.(Act 21.4) + Embora, eu possa dizer que, 

se calhar, há áreas em que um médico é mais incompetente que um 

farmacêutico, também há áreas em que, claramente, um médico é mais 

competente que um farmacêutico. (Act 21.5) 



 

O colega farmacêutico que foi director médico 

Eu só conheci até hoje, na industria portuguesa, um colega meu que foi director 

médico e já não é.(Act 26.1) + Foi durante algum tempo, mas depois a 

empresa cresceu e eles arranjaram um médico para ocupar o cargo dele e 

deram-lhe um cargo diferente, melhor até, mas de qualquer forma diferente. 

(Act 26.2) 

 

As colegas que com 31 anos estão no topo da carreira 

Eu ontem estive com uma série de colegas minhas de curso que aos 31 anos 

estão no topo das carreiras delas.(Act 23.1) +  Não podem subir mais também 

porque não há lugar.(Act 23.2) +  Ontem estive com uma colega minha que é 

directora técnica do laboratório onde estava e não pode subir mais. (Act 23.3) 

Estive com outra que também é directora técnica de outro laboratório.(Act 23.4) 

Ela está lá há mais anos, mas não há uma diferença salarial. (Act 23.5) + Eu 

ontem, num grupo de 6 pessoas do mesmo curso, uma ainda não está num 

lugar de topo da carreira, porque ainda tem uma chefe farmacêutica, por isso 

falta-lhe subir um degrau. (Act 23.6) + Todos os outros estão no topo da 

carreira.(Act 23.7) + Eu tenho colegas minhas que fazem a mesma coisa há 20 

anos. (Act 24.1) + Tenho uma colega minha que é da área de registos e que 

trabalha há 20 anos em registos… (Act 24.2) + Também é verdade, ela chegou 

ao máximo que podia não há nada acima, pois ela reporta directamente ao 

director médico.(Act 24.3) + Dali já não passa (Act 24.4) + Estou nessa 

posição. (Arg24.4) + Não faço o que ela faz, faço é farmacologia. (Act 24.5) 

Eu tenho uma colega minha que entrou a trabalhar connosco há um ano. Aos 

27 anos não está no topo, mas daqui a um ano, se a vaga for criada, como nós 

esperamos, ela chega ao topo da carreira. (Act 27.2) + Portanto, aos 28 anos 

ela estará no topo da carreira e parou ali, não sobe mais(Act 27.3). 

 

O Chefe actual 

Apertado? No meu caso não é porque eu e o meu chefe damo-nos bem o 

suficiente para ambos sabermos exactamente o que é que temos que fazer 

(Act 33.1) + . Ele só me define o que é que quer e eu cumpro, dentro do 



possível, e quando não cumpro explico-lhe por que é que está atrasado.(Act 

33.2) +  Portanto, tenho muito boa relação com o meu director.(Act 33.3) 

 

Os competentes e os incompetentes 

As pessoas tentam ser o mais cumpridoras possível e portanto, (tal como no 

INFARMED)…Act 34.1) + Como eu costumo dizer, quem era incompetente 

tinha uma vantagem, tinha a secretària vazia porque ninguém lhe dava trabalho 

para fazer. ( Act 34.2) + Quem era competente a única coisa que ganhava 

como recompensa era ter mais trabalho em cima de si. (Act 34.3) + Se nós 

trabalhamos bem, eles vão pedindo cada vez mais. (Act 34.4) + Os que 

trabalham eventualmente mal, é verdade que lhes cortam numa série de 

coisas, mas, normalmente, também não os despedem.(Act 34.5) + Geralmente 

o carro e o telemóvel têm e o computador também. (Act 34.6) + Não têm é os 

bónus ao final do ano ou têm os bónus mais pequeninos (Act 34.7). 

 

 

Um amigo meu 

Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que tem um trabalho que eu não 

quereria. (Act 39.1) + Eu gosto de viajar, mas ele... (Act 39.2) + Ele é 

responsável por montar uma empresa farmacêutica no Brasil.(Act 39.3) 

Portanto, ele, geralmente, à segunda e à terça está com o director geral da 

empresa em Portugal.(Act 39.4) +  Á terça à noite vai para Marrocos e terça e 

quarta está em Marrocos.(Act 39.5) No final de quarta voa para o Brasil e volta 

na sexta à noite. (Act 39.6) + Sábado e domingo está com a mulher e segunda-

feira está na empresa.(Act 39.7) + Todas as semanas. (Act39.8) + Ele vê a 

mulher dele 3 dias por semana e 4 dias por semana está em viagem(Act 39.9) 

Como eu costumo dizer, o cartão de milhas dele tem montes de milhas 

acumuladas. (Act 39.10) + É extremamente bem pago. (Act 39.11) + É 

barbaramente pago, agora...(Act 39.12) +  Ele é um pouco mais velho do que 

eu. (Act 39.13) + Ele tem 35 anos.(Act 39.14) 

 

 

 

 



O meu anterior director geral 

O meu anterior director geral foi nomeado vice-presidente para a Europa, 

Médio Oriente e África. (Act 40.1) + Basicamente o que ele faz é Europa, Médio 

Oriente e África em triângulo. (Act 40.2) + Todas as semanas viaja. (Act 40.3) 

Está 2 ou 3 dias em cada um dos escritórios principais de um dos países a 

tomar conta do que se passa em termos de opções de vendas. (Act 40.4) + 

Portanto, ele tem 64 anos de idade.(Act 40.5) +  Agora, eu também não tenho 

dúvidas que ele é barbaramente bem pago, muito para além do que eu consigo 

imaginar. (Act 40.6) + Basta olhar para o carro parado na garagem. (Act 40,7) 

Só o carro é barbaramente caro. (Act 40,8) + Compreendo porque é que ele diz 

que tem o gozo de ser vice-presidente.(Act40.9) 

 

A mulher 

Depois, põe-se na conversa à noite com a mulher no sofá. (Act 31.4) + Ela tem 

o computador dela aberto e eu tenho o meu. (Act 31.5) + Ás vezes 

conversamos, às vezes vemos televisão e trabalhamos. (Act 31.6) + Ela 

trabalha na indústria farmacêutica em marketing, é tão mau ou pior. (Act 31.7) 

+ A única diferença é que ela tem, talvez, a possibilidade de ganhar mais.(Act 

31.8) + A minha mulher claramente fala muito dificilmente inglês e portanto, na 

área de trabalho dela que é marketing tem que falar inglês…(Act 35.1 ) 

 

Eu 

Não suporto situações que se gritem. (Act 12.8) + O gritar para mim não é 

admissível. (Act 12.9) + O chamar estúpido a alguém em voz alta, não é 

admissível.(Act 12.10) +  Há coisas que eu não admito. (Act 12.11) + Eu 

próprio sou desorganizado a trabalhar. (Act 38.4) + Por exemplo, se eu tivesse 

um acidente e alguém tivesse que pegar na secretaria, dava em louco.(Act 

38.5) +  Eu sei perfeitamente onde é que as coisas estão, mas alguém que vá 

lá, coitadinho, desgraçado.(Act 38.6) +  Demorava 8 dias para descobrir o que 

é que estava e em quê que eu estava a trabalhar.(Act 38.7) 

 

 


