
Protocolo da Entrevista a Maria 
 

 

§ 1 O que lhe vou pedir é que me conte o que é que aconteceu de importante 
desde que acabou o curso até agora. 
 

Eu... ah!... em 94 fui fazer um estágio, que faz parte do segundo semestre do 5.º ano 

da licenciatura que eu andei a fazer aqui. Licenciatura em Engenharia Geográfica, 

onde actualmente dou aulas. E em... Março de 94 fui para uma instituição chamada 

Centro Nacional de Informação Geográfica e que, entretanto, foi fundida com uma 

instituição chamada IPCC e que actualmente é conhecida IGP (Instituto Geográfico 

Português). Na altura, fui fazer um estágio de seis meses... 

 

§2 Estágio curricular? 

 

Sim. Ainda não tinha acabado a licenciatura. Faltavam-me ainda cadeiras, cadeiras 

que ainda não consegui... que não consegui concluir na época especial desse ano de 

94 e que acabei só em Janeiro de 95. Entretanto, quando acabei o estágio, em 

Outubro de 94, fui convidada a ficar a trabalhar lá nesse centro, a recibo verde. 

Portanto, sem qualquer vínculo, e ai permaneci... até 97. Entretanto, como a minha 

situação continuava... precária, a dada altura ... (eu trabalhava essencialmente em 

projectos financiados pela Comunidade Europeia), a dada altura, a perspectiva de 

haver novos projectos era mínima e, entretanto, falou-se em acabar com os recibos 

verdes. Eu vi que o meu nome não estava nas listas para passar a ser do quadro e 

comecei a enviar currículos para Câmaras... Essencialmente para Câmaras 

Municipais. Entretanto, uma amiga minha disse-me que tinha aberto aqui uma vaga na 

Faculdade para docentes em Engenharia Geográfica. Eu concorri e acabei por ficar. 

Portanto, isso em... entrei para a Faculdade em Julho... de 97. Ainda continuei a 

trabalhar... a trabalhar, a dar colaboração nesse cento até ao final de 97, porque já me 

tinha comprometido trabalhar num projecto e trabalhei nele até ao fim. Portanto, 

durante o segundo semestre do ano de 97, tanto dava aqui aulas como acabava o 

trabalho que tinha começado a fazer nesse centro. Entretanto, tenho estado sempre 

aqui na... na Faculdade de Ciências a dar aulas no curso de Engenharia Geográfica. 

Ah!...Assim que acabei a... a Licenciatura... Portanto, acabei a Licenciatura em Janeiro 

de 95, em Setembro de 95 inscrevi-me no Mestrado no Técnico. Acabei esse 

Mestrado em Novembro de 99 e actualmente estou a fazer o Doutoramento. 

 



§3 Em relação ao trabalho que tinha nesse centro, o que é que fazia 

exactamente? 

 

Trabalhava em projectos... ah!... de investigação... 

 

Fazendo? 

 

Fazendo.... Os projectos em que eu trabalhei... era fazer classificação de imagens de 

satélite. Era processar as imagens para obter mapas temáticos, no caso mapa 

temático do solo... em meio urbano. Portanto, separar uma imagem de satélite dizendo 

que esta área é a área urbana densa, esta área é a área urbana descontínua, floresta, 

jardim e por ai fora. 

 

§4 E gostava do que fazia? 

 

Gostava. Gostava muito. 

 

Porquê? 

 

Gostava porque... era um grupo de trabalho... grande. Pessoas de diversas áreas e 

havia uma grande ajuda entre as pessoas. Sempre que havia uma dúvida, havia 

sempre alguém que esclarecia e aprendi bastante. Sinto que se tivesse vindo... logo 

aqui para a Faculdade não tinha aprendido o que aprendi lá. E... e depois havia 

aquele timing... o termos que ter as coisas prontas e trabalhar até às tantas da manhã. 

O espírito que não há aqui. E depois também havia esse espírito porque as pessoas 

estavam a recibos verdes e faziam tudo por tudo para tentar mostrar...  

 

Que se trabalha... 

 

Que sabiam trabalhar, para ver se arranjavam um lugarzinho. 

 

§5 Houve pessoas que estavam a recibo verde e que ficaram? 

 

Houve pessoas que estavam a recibo verde e que ficaram lá. Porque, na altura, havia 

a carreira técnica e a carreira de investigação e havia pessoas que faziam trabalho 

técnico, que estavam relacionadas com coisas que eram da competência directa 

desse centro. Paralelamente, havia investigadores nesse centro que concorriam a 



projectos, ganhavam os projectos e só trabalhavam nisso. Mas era uma coisa marginal 

nesse centro. Eu estava na investigação. 

 

§6 Se lhe fosse dado escolher, teria ficado? Ou melhor, se a tivessem passado para o quadro 

tinha ficado? 

 

Tinha. Tinha. Tinha. Nem sequer tinha pensado em concorrer para outro sítio, mesmo 

que me dissessem que havia uma vaga na Faculdade de Ciências. 

 

§7 Porquê? 

 

Porque gostava. Gostava das pessoas, criei grandes amizades lá, gostava do trabalho 

que fazia. 

 

§8 E estava a dizer que isto aqui é completamente diferente. 

 

É. 

 

Como? 

 

É diferente... Eu gosto de dar, gosto de dar aulas, mas o facto de haver uma 

obrigatoriedade de se ter que fazer Mestrado, Doutoramento, seguir prazos... E agora 

com os problemas que há com... cada vez menor número alunos a entrar para a 

Faculdade.. Vejo-me numa situação em que não sei o que é que vai ser o meu futuro 

aqui, independentemente de eu andar a fazer Mestrados e Doutoramentos. 

 

§9 E em termos de trabalho? 

 

Em termos de trabalho... gosto. Gosto do meu trabalho. Trabalhamos... Tenho 

trabalhado também em projectos. O meu tema do Doutoramento insere-se num 

projecto que foi financiado pela FCT. A minha colega também está a trabalhar nesse 

projecto e noutros. Ela também está a fazer o Doutoramento... e fazemos uns 

trabalhos engraçados. Só que é completamente diferente. Não há aquele ritmo 

frenético. Não há aquela...ah!... inter-ajuda, porque as pessoas também não 

são...Aqui é mais trabalho de estudo, pesquisa... Lá onde eu trabalhava era mais de... 

Nós temos uma tarefa, temos que cumprir e toda a gente tem que... remar para o 

mesmo objectivo. Aqui é mais individual, porque eu estou a fazer o meu 



doutoramento, a minha colega está a fazer o Doutoramento dela, o meu outro colega 

também está a fazer o Doutoramento. Se bem que nós... Eu considero que tenho um 

bom ambiente de trabalho, pelo menos num grupo restrito de pessoas. Mas é um 

trabalho mais separado porque não há um objectivo comum de “tu fazes esta parte, tu 

fazes aquela” mas é tudo para o mesmo. 

 

Nem mesmo nos projectos de investigação em que vocês estão? 

 

... hum!... há. Há ajuda, mas cada pessoa fica incumbida de fazer uma determinada 

tarefa. Pode haver ajudas, mas eu tenho a responsabilidade disso, a colega tem a 

responsabilidade daquilo. E onde eu trabalhava dantes havia... podia ser da minha 

responsabilidade, mas se eu tivesse alguma dificuldade havia uma pessoa que vinha 

ajudar ou se houvesse outra pessoa... Era diferente. 

 

A bocado estava a falar, e já falou disso várias vezes, no ritmo frenético. Gosta disso?  

 

Gosto. Não é a questão de trabalhar sobre pressão, é a de sabermos concretamente 

os objectivos a atingir e termos que trabalhar para esses objectivos. Porque quando 

uma pessoa se propõe para um Doutoramento há um tema... Só que, com o passar do 

tempo vão havendo alterações ou falham dados e uma pessoa, a dada altura, perde 

um bocado... “então o que é que é o meu tema? Eu estou a trabalhar para quê?”. 

 

§11 E em termos de projectos futuros, quais são os seus projectos? 

 

Os meus projectos futuros é: tentar acabar o Doutoramento o mais rapidamente 

possível... que é para isso que eu tenho andado a lutar; e continuar aqui a dar aulas. 

Vai agora haver uma reestruturação do curso. Possivelmente vou ter que dar cadeiras 

diferentes... para as quais eu vou ter que estudar, porque não são directamente da 

minha área de trabalho. Algumas até serão da minha área de trabalho mas como já 

não trabalho nessa área desde que sai desse tal centro, eu vou ter que me actualizar. 

Não tenciono... sair daqui da Faculdade, só se me mandarem embora.  

 

§11 Mas o que é que a atrai aqui, no trabalho da Faculdade? 

 

... Ah!... atrai-me os projectos extra-currículo que fazemos, por exemplo, atrai-me ir 

para os Açores fazer uma campanha GPS, atrai-me... 

 



O que é uma campanha GPS? 

 

É levar uns receptores que... que recolhem informações de satélites. O que nós 

andamos a fazer é controlar a deformação das ilhas dos Açores, do Grupo Central. 

Gosto desse trabalho, gosto de ir, por exemplo, fazer campanhas também aqui em 

Portugal Continental, com os meus colegas. Acho engraçado essa parte de trabalho 

de campo e depois processar os dados e ver os resultados que obtemos. 

 

§13 Você disse que tinha feito o Mestrado. Fez o Mestrado quando ainda estava 

lá no instituto? 

 

Sim. Apanhou a parte... os últimos anos em que eu trabalhei lá e os primeiros anos em 

que eu trabalhei aqui. Eu entrei para aqui em 97... E só conclui em Novembro de 99, 

porque era complicado estar a trabalhar em dois sítios e fazer o Mestrado. 

 

§ 14 O que é que a fez optar por seguir os estudos para fazer o Mestrado? 

 

Porque... tinha acabado a licenciatura, começou... Foi o primeiro ano em que existiu 

aquele Mestrado no Técnico, era em Sistema de Informação Geográfica, que era uma 

área em que eu trabalhava no centro e como tinha estado lá a fazer estágio com 

colegas minhas da Licenciatura, começou-se a falar “há este Mestrado no Técnico, se 

calhar... vamos lá ver o que é que aquilo dá.” Então inscrevemo-nos. Isso foi quase 

por simpatia porque se formou ali um grupo de pessoas... “e se fossemos fazer? Olha, 

podíamos ir lá.” Foi um bocado... Eu não tinha perspectiva nenhuma. Não tinha 

necessidade nenhuma de fazer Mestrado. Ali não me pediam isso, eu nem sequer era 

do quadro, mas eu disse que sim, “também saber não ocupa lugar, vamos lá ver... 

também. O que pode acontecer é eu fartar-me daquilo ou não ter tempo para aquilo 

mas depois desisto, logo vejo.” Mas, depois, deu-me jeito. ... Porque, assim, comecei 

em 95 e... entretanto quando entrei para a Faculdade, em 97 tinha que iniciar o 

Mestrado. 

 

§15 Quando você decidiu fazer o Mestrado..., eu queria perceber o que é que a 

levou, exactamente, a fazer o Mestrado. 

 

... Eu, na altura, pensei:” estou aqui a recibo verde, não tenho vínculo nenhum, se fizer 

o Mestrado é uma mais valia que eu vou ter para no futuro arranjar um emprego”. 

Depois, era numa área que, na altura, era relativamente recente. Actualmente, esta 



Licenciatura tem uma cadeira que se chama Sistemas de Informação Geográfica. Eu 

quando fiz o curso não tive essa cadeira. Tive o meu primeiro contacto quando fui 

trabalhar para esse centro e digo assim: ”bom, vou fazer o Mestrado, vou aprender 

qualquer coisa nesta área, aprofundar os conhecimentos. Aqui onde trabalho tenho a 

prática, vou buscar um bocadinho a teoria, pensei eu.” As minhas colegas acabaram 

por fazer... Nestas coisas as pessoas quando têm companhia têm mais motivação. 

 

§15Você nunca passou por nenhum período de desemprego? 

 

Nunca. Graças a Deus,não. 

 

§16 E em relação aos recibos verdes, isso criava-lhe uma sensação de 

insegurança? 

 

Muito, porque nós na altura recebíamos uma vez por ano e era muito difícil. 

 

Recebiam uma vez por ano? 

 

Sim. 

 

Como assim? 

 

Recebíamos o referente ao ano todo, mas depois era complicado a gestão do dinheiro. 

Não era complicado, mas pronto... Era complicado e não era. Tínhamos o dinheiro na 

mesma mas, como ele não vinha regularmente... 

Era complicado depois uma pessoa ter que fazer a gestão para o dinheiro dar para o 

ano a seguir. E depois havia alturas em que passávamos o prazo de um ano e 

andávamos a gastar dinheiro que tínhamos guardado. E os outros que não tinham 

guardado tinham que pedir emprestado. Depois voltávamos a receber um ano... Era 

complicado. 

 

§16 Pois devia ser. Você vivia em casa dos seus pais ou vivia sozinha era 

casada? 

Eu vivia na altura... Quando comecei o estágio, vivia em casa dos meus pais. Só sai 

da casa dos meus pais em 98... Não sai antes porque... não quis. Em 96 comprei casa 

e tinha vida independente. Estava lá bem. 

 



§17 Estava lá bem, como? 

 

Não, a questão era, eu comprei casa em 96 e entendi que se fosse logo para lá que 

me seria mais difícil uma série de... um certo número de coisas, móveis e coisas 

assim. Então...eh!... preferi ficar em casa dos meus pais e ir fazendo as coisas com 

calma. Quando entendi que tinha as coisas prontas é que agarrei as minhas malas e 

fui-me embora. Os meus pais nunca me chatearam. Nunca me controlaram se eu 

chegava as tantas ou se eu não chegava. 

 

§18 E demorou quanto tempo até ter as coisas prontas? 

 

Demorei dois anos. Não é questão de ser menina da mamã ou do papá, porque 

sempre fui muito independente. Mas estava satisfeita com a vida que tinha. Ía passar 

os fins-de-semana a minha casa e durante a semana estava lá. Era a casa de dormir. 

 

§19Ainda em relação ao seu trabalho aqui, entre a parte do ensino e a parte da 

investigação, o que é que você gosta mais, em termos de trabalho? 

 

... ah!... gosto... Gosto do ensino. Só que quando os alunos não correspondem é um 

bocado frustrante. 

 

O que é que isso dos alunos não corresponderem? 

 

Porque... eu penso que isto vai ser alterado, mas... o facto de entrarem alunos para a 

Faculdade com médias negativas... Isso depois reflecte-se negativamente nas aulas, 

pois os alunos não conseguem acompanhar as aulas. Têm muitas dificuldades, 

chumbam muito, têm questões básicas que nós, por vezes, ficamos admirados como é 

que alunos do 4.º e do 5.º ano nos fazem certas perguntas e... E é um bocado 

frustrante. Se bem que eu esforço-me ao máximo para... explicar a matéria. Simplificar 

o mais possível para que eles compreendam. Mas, por vezes, é complicado. É 

complicado porque... não sei, por vezes é por falta de bases. Outras vezes é porque 

eles não ligam nenhuma... Há muitos que andam aqui não sei a fazer o quê, que não 

ligam nenhuma a isto e, nessa altura, é chato. Porque eu esforço-me sempre por fazer 

folhas de apoio, por tirar dúvidas, mas depois chegamos aos exames e é o descalabro 

total. É complicado. Depois também não podemos passar por uma situação em que 

descemos o nosso nível de exigência. Porque se eles não sabem e se aqui não lhes é 

exigido, saem lá para fora e depois dão uma má imagem do curso. Depois não sabem 



fazer as coisas e então “vocês andaram na Faculdade de Ciências a fazer a fazer o 

curso de Engenharia Geográfica e não sabem nada...”. Trabalhar em projectos de 

investigação é compensador. Depois fazemos uns artigozinhos , escrevemos o nosso 

nome, dá-nos um certo gozo. E ver os resultados do trabalho que nós andamos a 

fazer. Mas eu gosto. Gosto de dar aulas. Se houvesse... ah!... se nós tivéssemos a 

opção de escolha entre o continuar única e exclusivamente na... a dar aulas e... ou... e 

outros ficarem só na investigação, eu optava por ficar só por dar as aulas. 

 

Ah!? 

 

Porque, por vezes... eu tento sempre arranjar um meio termo. Mas... quando nos é 

exigido um Doutoramento num determinado timing... ah!... e se nós não cumprirmos 

podemos ir para o olho da rua, que é mesmo assim... Nós, por vezes, temos que dar 

as aulas e desleixamo-nos entre ásperas, um bocadinho nas aulas porque eles 

contam é com o Doutoramento... E não há avaliação das aulas. 

 

§20 Por que é que você optava pelas aulas? 

 

Porque sinto que poderia melhorar a forma como dou as aulas, estudar mais, mudar 

de matérias, actualizar mais as matérias... Ter mais disponibilidade para tirar as 

dúvidas aos alunos, eventualmente dar mais cadeiras. 

 

§21 Não acha que isso pode ser feito, por exemplo, depois de acabar a pressão 

do Doutoramento? 

 

Só que, depois da pressão do Doutoramento é a pressão de se passar a professor 

agregado, a professor... Eu penso que cada vez vai ser mais complicado, porque a 

medida... Depois as pessoas que têm Doutoramento já têm certos cargos, metem-se 

em comissões científicas disto e daquilo e o tempo cada vez vai sendo menor. Eu 

sinto que... que poderia... porque a questão é, eu estou a fazer Doutoramento numa 

área que não é a das cadeiras que eu ensino, que não tem grande coisa a ver. 

 

§22 E isso é porquê? Foi você que escolheu o tema do seu Doutoramento? 

 

Sim, porque... Eu dou aulas de Prográfia e dou aulas de Fotogrametria e dentro 

dessas áreas não... não me pareceu haver assim nenhum tema que desse para tema 

de Doutoramento. 



 

§23 Mas está a fazer um Doutoramento numa área que gosta? 

 

... Sim... 

 

É pouco convincente. 

 

Não... é uma área que gosto... mas é complicado. Envolve áreas que não são áreas 

directamente ligadas a Engenharia Geográfica e que ... estão a fazer com que eu 

tenha que fazer um esforço muito grande para entrar nessas áreas. Porque envolve 

Geologia. Eu só tive duas cadeiras de Geologia no curso. Envolve Geofísica, que eu 

tenho que estudar. Nessa medida envolve um esforço muito grande. Depois é um 

esforço que eu tenho que fazer. Actualmente estou com licença e não estou a dar 

aulas. Só que se tivesse a dar aulas e a fazer o Doutoramento, o que vai acontecer 

porque eu só tenho três anos de licença e são seis anos para fazer o Doutoramento. 

 

§23 São seis anos porquê? Não consegue fazer nos três? 

 

... ... ... em princípio não. 

 

Em princípio não porquê? 

 

Porque nós temos trabalhos de campo para fazer e porque há sempre trabalho... ou 

reuniões disto ou reuniões daquilo, há reestruturações de curso, há... Aparece sempre 

qualquer coisa para fazer pelo meio. Não, ... não vou conseguir. Depois há um 

problema muito grande que é: os dados que eu necessito são dados que implicam 

deslocações para os Açores de uma equipa. É preciso dinheiro para pagar essas 

pessoas, para pagar as viagens, temos que pedir receptores e cada receptor GPS 

custa a volta de quatro mil, cinco mil contos... pedir a outras Faculdades, pedir a 

Faculdades estrangeiras. Arranjar alojamento na Terceira, ir buscar dinheiro a 

projectos... Depois preciso de dados do fundo do mar que são dados que têm que ser 

recolhidos por navios que têm que sair daqui para ir aos Açores... Portanto, eu, às 

vezes, conto com... Era suposto ter estes dados em 2001 e ainda não os tenho. E isso 

cria uma certa de limitações. ... Se fosse um Doutoramento em que os dados não 

custassem tanto... Por exemplo, um Doutoramento em História em que uma pessoa 

vai fazer uma pesquisa, entra numa biblioteca... ou quando muito vai visitar um sítio 

sobre o qual está a estudar... Assim é complicado. E depois trabalhamos com imagens 



que custam quinhentos contos... Eu precisava de ter, por exemplo, três imagens de 

satélite, que não vou ter porque eu não tenho dinheiro para comprar as imagens de 

satélite. Não vou pagar do meu bolso, obviamente. 

 

§24 Mas essas despesas são pagas ou financiadas através dos projectos em que 

você está envolvida? 

 

Sim. ... Temos arranjado imagens mas são ao abrigo de protocolos e temos que 

preencher uma série de papeladas. Eu tenho que me deslocar a Paris. Fui pedir uma 

bolsa da... Cada vez que tenho que ir a Paris, tenho que andar ai feita maluca a 

procura de financiamento... e buscar uns dinheirinhos aqui e uns dinheirinhos a acoli... 

É complicado. 

 

§25 E está há quanto tempo a fazer o Doutoramento? 

 

Cerca de um ano e meio... Tenho que acabar... Tenho que acabar... mas é 

complicado. Portanto, um prazo de seis anos é até 2005. Portanto, tenho três anos. 

Não comecei a contagem dos seis anos... começa assim... no dia em que eu acabei o 

Mestrado. Portanto, dá o ano de 2005. Só que, uma pessoa primeiro tem que andar a 

ver o que é que vai fazer, quem é que vai ser o orientador, qual é que vai ser o tema e 

por ai fora... Acaba sempre por gastar um ano e tal. É a primeira vez que eu tenho 

com licença, portanto, desde Setembro. Só desde Setembro do ano passado é que eu 

estou com licença. 

 

§25 A. C.  quer dizer mais alguma coisa? 

 

Não, só se me quiser perguntar. 

 

Obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codificação dos segmentos da entrevista 
 

 

Segmento 1 (§ 1) 
 

Eu... ah!... em 94 fui fazer um estágio, que faz parte do segundo semestre do 5.º ano 

da licenciatura que eu andei a fazer aqui (S1.1) 

Licenciatura em Engenharia Geográfica, onde actualmente dou aulas. (S1.2) 

 E em... Março de 94 fui para uma instituição chamada Centro Nacional de Informação 

Geográfica e que, entretanto, foi fundida com uma instituição chamada IPCC e que 

actualmente é conhecida IGP (Instituto Geográfico Português). (S1.3) 

Na altura, fui fazer um estágio de seis meses... (S1.4) 

 

Segmento 2 (§2) 

 

Sim [estágio curricular]. (S2.1) 

Ainda não tinha acabado a licenciatura. (S2.1) 

 Faltavam-me ainda cadeiras, cadeiras que ainda não consegui... que não consegui 

concluir na época especial desse ano de 94 e que acabei só em Janeiro de 95. (S2.3) 

Entretanto, quando acabei o estágio, em Outubro de 94, fui convidada a ficar l 

trabalhar lá nesse centro, a recibo verde (S2.4).  

Portanto, sem qualquer vínculo, e ai permaneci... até 97. (S2.5) 

Entretanto, como a minha situação continuava... precária, a dada altura ... (S2.6) 

Eu trabalhava essencialmente em projectos financiados pela Comunidade Europeia 

(S2.7) 

A dada altura, a perspectiva de haver novos projectos era mínima e, entretanto, falou-

se em acabar com os recibos verdes (S2.8) 

Eu vi que o meu nome não estava nas listas para passar a ser do quadro e comecei a 

enviar currículos para Câmaras... (S2.9) 

Essencialmente para Câmaras Municipais (S2.10) 

Entretanto, uma amiga minha disse-me que tinha aberto aqui uma vaga na Faculdade 

para docentes em Engenharia Geográfica. (Act 2.1 e S2.11) 

Eu concorri e acabei por ficar (S2.12) 

Portanto, isso em... entrei para a Faculdade em Julho... de 97 (S2.13).  

Ainda continuei a trabalhar... a trabalhar, a dar colaboração nesse cento até ao final de 

97, porque já me tinha comprometido trabalhar num projecto e trabalhei nele até ao fim 

(S2.14) 



Portanto, durante o segundo semestre do ano de 97, tanto dava aqui aulas como 

acabava o trabalho que tinha começado a fazer nesse centro. (S2.15)  

Entretanto, tenho estado sempre aqui na... na Faculdade de Ciências a dar aulas no 

curso de Engenharia Geográfica. (S2.16) 

Ah!...Assim que acabei a... a Licenciatura... Portanto, acabei a Licenciatura em Janeiro 

de 95, em Setembro de 95 inscrevi-me no Mestrado no Técnico. (S2.17) 

Acabei esse Mestrado em Novembro de 99 e actualmente estou a fazer o 

Doutoramento (S2.18). 

 

Segmento 3 (§3) 

 

Trabalhava em projectos... ah!... de investigação (S3.1)... 

Fazendo....(S3.2)  

Os projectos em que eu trabalhei... era fazer classificação de imagens de 

satélite.(S3.3) 

 Era processar as imagens para obter mapas temáticos, no caso mapa temático do 

solo... em meio urbano. (S3.4) 

Portanto, separar uma imagem de satélite dizendo que esta área é a área urbana 

densa, esta área é a área urbana descontínua, floresta, jardim e por ai fora (S3.5). 

 

Segmento 4 (§4)  

 

Gostava [do que fazia] (Arg 4.1) 

Gostava muito.(Arg 4.2) 

Gostava porque... era um grupo de trabalho... grande (Arg 4.3 e Act 4.1).  

Pessoas de diversas áreas e havia uma grande ajuda entre as pessoas (Act 4.2 cf Act 

4.1) 

Sempre que havia uma dúvida, havia sempre alguém que esclarecia e aprendi 

bastante (S 4.1) 

 Sinto que se tivesse vindo... logo aqui para a Faculdade não tinha aprendido o que 

aprendi lá. (Act 4.2) 

 E... e depois havia aquele timing... o termos que ter as coisas prontas e trabalhar até 

às tantas da manhã. (Arg 4.6) 

 O espírito que não há aqui [na Faculdade] (Arg 4.7).  

E depois também havia esse espírito porque as pessoas estavam a recibos verdes e 

faziam tudo por tudo para tentar mostrar... (Act 4.4 cf Act 4.1) 

Que sabiam trabalhar, para ver se arranjavam um lugarzinho (Act 4.5 cf Act 4.1). 



 

Segmento 5 (§5) 

 

Houve pessoas que estavam a recibo verde e que ficaram lá (Act 5.1).  

Porque, na altura, havia a carreira técnica e a carreira de investigação e havia pessoas 

que faziam trabalho técnico, que estavam relacionadas com coisas que eram da 

competência directa desse centro.(Act 5.2) 

 Paralelamente, havia investigadores nesse centro que concorriam a projectos, 

ganhavam os projectos e só trabalhavam nisso (Act 5.3) 

 Mas era uma coisa marginal nesse centro [a investigação] (S5.3). 

Eu estava na investigação (S5.4) 

 

Segmento 6 (§6) 

 

Tinha. Tinha. Tinha [ficado no Instituto] (Arg 6.1).  

Nem sequer tinha pensado em concorrer para outro sítio, mesmo que me dissessem 

que havia uma vaga na Faculdade de Ciências (Arg 6.2). 

 

Segmento 7 (§7) 

 

Porque gostava. (Arg 7.1) 

Gostava das pessoas, criei grandes amizades lá, gostava do trabalho que fazia (S. 

7.1). 

 

Segmento 8 (§8)  

 

É [na faculdade é diferente] (Arg 8.1). 

É diferente...(Arg 8.2) 

Eu gosto de dar, gosto de dar aulas (Arg 8.3) 

Mas o facto de haver uma obrigatoriedade de se ter que fazer Mestrado, 

Doutoramento, seguir prazos... (Arg 8.4) 

E agora com os problemas que há com... cada vez menor número alunos a entrar para 

a Faculdade.. (Arg 8.5) 

Vejo-me numa situação em que não sei o que é que vai ser o meu futuro aqui, 

independentemente de eu andar a fazer Mestrados e Doutoramentos (Arg 8.6). 

 

Segmento 9 (§9) 



 

Em termos de trabalho... gosto (Arg 9.1) 

Gosto do meu trabalho. (Arg 9.2) 

Trabalhamos... (S.9.1) 

Tenho trabalhado também em projectos (S.9.2) 

O meu tema do Doutoramento insere-se num projecto que foi financiado pela FCT. 

(S.9.3) 

A minha colega também está a trabalhar nesse projecto e noutros (Act 9.1) 

Ela também está a fazer o Doutoramento... e fazemos uns trabalhos engraçados (Act 

9.2 cf Act 9.1 e Arg 9.3).  

Só que é completamente diferente (Arg 9.4) 

Não há aquele ritmo frenético (Arg 9.5) 

Não há aquela...ah!... inter-ajuda, porque as pessoas também não são...(Arg 9.6) 

Aqui é mais trabalho de estudo, pesquisa...(S.9.6) 

Lá onde eu trabalhava era mais de... (Arg. 9.7)  

Nós temos uma tarefa, temos que cumprir e toda a gente tem que... remar para o 

mesmo objectivo (Arg. 9.8 e S. 9.5) 

Aqui é mais individual (S 9.7) 

Porque eu estou a fazer o meu doutoramento, a minha colega está a fazer o 

Doutoramento dela, o meu outro colega também está a fazer o Doutoramento ( Act 9.1 

e Act 9.2).  

Se bem que nós... Eu considero que tenho um bom ambiente de trabalho, pelo menos 

num grupo restrito de pessoas (Arg 9.10) 

Mas é um trabalho mais separado porque não há um objectivo comum de “tu fazes 

esta parte, tu fazes aquela” mas é tudo para o mesmo (S 9.8 e Arg 9.11). 

... hum!... há. Há ajuda. (Arg 9.12) 

Mas cada pessoa fica incumbida de fazer uma determinada tarefa (Arg 9.13) 

Pode haver ajudas, mas eu tenho a responsabilidade disso, a colega tem a 

responsabilidade daquilo (Arg 9.14 e Act 9.4) 

E onde eu trabalhava dantes havia... podia ser da minha responsabilidade, mas se eu 

tivesse alguma dificuldade havia uma pessoa que vinha ajudar ou se houvesse outra 

pessoa... (Arg. 9.15) 

Era diferente (Arg 9.16). 

 

Segmento 10 (§10) 

 

Gosto [ do ritmo de trabalho frenético] (Arg 10.1).  



Não é a questão de trabalhar sobre pressão, é a de sabermos concrectamente os 

objectivos a atingir e termos que trabalhar para esses objectivos (Arg 10.2) 

 Porque quando uma pessoa se propõe para um Doutoramento há um tema... (S 10.1 

e Act 10.1) 

 Só que, com o passar do tempo vão havendo alterações ou falham dados e uma 

pessoa, a dada altura, perde um bocado... “então o que é que é o meu tema? Eu estou 

a trabalhar para quê?” (S10.2 e Act 10.2). 

 

Segmento 11 (§11) 

 

Os meus projectos futuros é: tentar acabar o Doutoramento o mais rapidamente 

possível... que é para isso que eu tenho andado a lutar; e continuar aqui a dar aulas 

(S11.1) 

Vai agora haver uma reestruturação do curso (S.11.2) 

 Possivelmente vou ter que dar cadeiras diferentes... para as quais eu vou ter que 

estudar, porque não são directamente da minha área de trabalho (S. 11.3) 

Algumas até serão da minha área de trabalho mas como já não trabalho nessa área 

desde que sai desse tal centro, eu vou ter que me actualizar (S11.4 e Arg 11.1) 

 Não tenciono... sair daqui da Faculdade, só se me mandarem embora (S11.5 e Arg 

11.2).  

 

Segmento 12 (§12) 

 

... Ah!... atrai-me os projectos extra-currículo que fazemos, por exemplo, atrai-me ir 

para os Açores fazer uma campanha GPS, atrai-me... (Arg 12.1) 

É levar uns receptores que... que recolhem informações de satélites (S12.1) 

O que nós andamos a fazer é controlar a deformação das ilhas dos Açores, do Grupo 

Central (Act 12.1). 

Gosto desse trabalho, gosto de ir, por exemplo, fazer campanhas também aqui em 

Portugal Continental, com os meus colegas (S. 12.3 ,Arg 12.4) 

Acho engraçado essa parte de trabalho de campo e depois processar os dados e ver 

os resultados que obtemos (Arg. 12.4 e S 12.4). 

 

 

Segmento 13 (§13) 

 



Sim. Apanhou a parte... os últimos anos em que eu trabalhei lá e os primeiros anos em 

que eu trabalhei aqui (S.13.1) 

Eu entrei para aqui em 97... (S 13.2) 

E só conclui em Novembro de 99, porque era complicado estar a trabalhar em dois 

sítios e fazer o Mestrado (S13.3). 

 

Segmento 14 (§ 14) 

 

Porque... tinha acabado a licenciatura, começou... (S 14.1) 

Foi o primeiro ano em que existiu aquele Mestrado no Técnico  era em Sistema de 

Informação Geográfica, que era uma área em que eu trabalhava no centro e como 

tinha estado lá a fazer estágio com colegas minhas da Licenciatura, começou-se a 

falar “há este Mestrado no Técnico, se calhar... vamos lá ver o que é que aquilo dá.” 

(S. 14.2 e Act 14.1) 

Então inscrevemo-nos (S. 14.3) 

Isso foi quase por simpatia porque se formou ali um grupo de pessoas... “e se 

fossemos fazer? Olha, podíamos ir lá.” (Arg. 14.1). 

Foi um bocado... (Arg 14.2) 

Eu não tinha perspectiva nenhuma (Arg 14.3) 

Não tinha necessidade nenhuma de fazer Mestrado (Arg 14.4) 

 Ali não me pediam isso, eu nem sequer era do quadro , mas eu disse que sim, 

“também saber não ocupa lugar, vamos lá ver... também. O que pode acontecer é eu 

fartar-me daquilo ou não ter tempo para aquilo mas depois desisto, logo vejo.” (Arg 

14.5, Act 14.2) 

 Mas, depois, deu-me jeito. ... (Arg. 14.6) 

 Porque, assim, comecei em 95 e... entretanto quando entrei para a Faculdade, em 97 

tinha que iniciar o Mestrado (S.14.4) 

... Eu, na altura, pensei:” estou aqui a recibo verde, não tenho vínculo nenhum, se fizer 

o Mestrado é uma mais valia que eu vou ter para no futuro arranjar um emprego”. (Arg 

14.7) 

Depois, era numa área que, na altura, era relativamente recente (S.14.5 e Arg 14.8) 

Actualmente, esta Licenciatura tem uma cadeira que se chama Sistemas de 

Informação Geográfica (S.14.6) 

Eu quando fiz o curso não tive essa cadeira (S.14.7).  

Tive o meu primeiro contacto quando fui trabalhar para esse centro e digo assim: 

”bom, vou fazer o Mestrado, vou aprender qualquer coisa nesta área, aprofundar os 



conhecimentos. Aqui onde trabalho tenho a prática, vou buscar um bocadinho a teoria, 

pensei eu.” (Arg 14.8, Act 14.3) 

As minhas colegas acabaram por fazer... (Act 14.4) 

Nestas coisas as pessoas quando têm companhia têm mais motivação (Arg 14.9). 

 

Segmento 15 (§15) 

 

Nunca [esteve desempregada] (S 15.1).  

Graças a Deus,não (S. 5.2). 

 

Segmento 16 (§16) 

 

Muito, porque nós na altura recebíamos uma vez por ano e era muito difícil (Arg 16.1 e 

S 16.1) 

Recebíamos o referente ao ano todo, mas depois era complicado a gestão do dinheiro 

(S16.2 e Arg 16.2). 

 Não era complicado, mas pronto... (Arg 16.3)  

Era complicado e não era (Arg 16.4) 

Tínhamos o dinheiro na mesma mas, como ele não vinha regularmente ... (S16.3) 

Era complicado depois uma pessoa ter que fazer a gestão para o dinheiro dar para o 

ano a seguir (Arg 16.5) 

 E depois havia alturas em que passávamos o prazo de um ano e andávamos a gastar 

dinheiro que tínhamos guardado (S16.3 e Arg 16.6).  

E os outros que não tinham guardado tinham que pedir emprestado (Act 16.1)  

Depois voltávamos a receber um ano... (S16.4) 

Era complicado (Arg 16.7). 

 

Segmento 17 (§17) 

Eu vivia na altura... (S17.1) 

Quando comecei o estágio, vivia em casa dos meus pais (S17.2).  

Só sai da casa dos meus pais em 98... (S 17.3) 

Não sai antes porque... não quis (Arg 17.1) 

Em 96 comprei casa e tinha vida independente (S.17.4) 

Estava lá bem [em casa dos pais] (Arg 17.2). 

Não, a questão era, eu comprei casa em 96 e entendi que se fosse logo para lá que 

me seria mais difícil uma série de... um certo número de coisas, móveis e coisas assim 

(S.17.5 e Arg 17.3). 



Então...eh!... preferi ficar em casa dos meus pais e ir fazendo as coisas com calma 

(Arg 17.4). 

Quando entendi que tinha as coisas prontas é que agarrei as minhas malas e fui-me 

embora (Arg 17.5).  

Os meus pais nunca me chatearam (Act 17.1).  

Nunca me controlaram se eu chegava as tantas ou se eu não chegava (Act 17.2 cf Act 

17.1). 

Demorei dois anos [ a ter as coisas prontas] (S17.2) 

 Não é questão de ser menina da mamã ou do papá, porque sempre fui muito 

independente (Arg 17.6).  

Mas estava satisfeita com a vida que tinha (Arg 17.7).  

Ía passar os fins-de-semana a minha casa e durante a semana estava lá (S. 17.3) 

Era a casa de dormir (S17.4). 

 

Segmento 18 (§18)  

... ah!... gosto... Gosto do ensino (Arg 18.1) 

Só que quando os alunos não correspondem é um bocado frustrante (Act 18.1 e Arg 

18.2). 

Porque... eu penso que isto vai ser alterado, mas... o facto de entrarem alunos para a 

Faculdade com médias negativas... (Act 18.2 cf Act 18.1) 

Isso depois reflecte-se negativamente nas aulas, pois os alunos não conseguem 

acompanhar as aulas (Act 18.3) 

Têm muitas dificuldades, chumbam muito, têm questões básicas que nós, por vezes, 

ficamos admirados como é que alunos do 4.º e do 5.º ano nos fazem certas perguntas 

e... (Act 18.4)  

E é um bocado frustrante (Arg 18.3) 

Se bem que eu esforço-me ao máximo para... explicar a matéria (Act 18.5) 

Simplificar o mais possível para que eles compreendam (Act 18.5) 

Mas, por vezes, é complicado (Arg 18.4).  

É complicado porque... não sei. (Arg 18.5)  

Por vezes é por falta de bases (Act 18.6) 

Outras vezes é porque eles não ligam nenhuma... (Act 18.7) 

Há muitos que andam aqui não sei a fazer o quê, que não ligam nenhuma a isto e, 

nessa altura, é chato (Act 18.8) 

Porque eu esforço-me sempre por fazer folhas de apoio, por tirar dúvidas, mas depois 

chegamos aos exames e é o descalabro total (Act 18.9 cf Act 18.5) 

É complicado. (Arg 18.6) 



Depois também não podemos passar por uma situação em que descemos o nosso 

nível de exigência (Arg 18.7).  

Porque se eles não sabem e se aqui não lhes é exigido, saem lá para fora e depois 

dão uma má imagem do curso (Arg 18.8 e Act 18.10) 

 Depois não sabem fazer as coisas e então “vocês andaram na Faculdade de Ciências 

a fazer a fazer o curso de Engenharia Geográfica e não sabem nada...”. (Act 18.11) 

Trabalhar em projectos de investigação é compensador (Arg 18.9) 

Depois fazemos uns artigozinhos, escrevemos o nosso nome, dá-nos um certo gozo 

(Arg 18.10 e Act 18.12) 

E ver os resultados do trabalho que nós andamos a fazer (Arg 18.11 e Act 18.13 cf Act 

18.11) 

Mas eu gosto (Arg 18.12) 

Gosto de dar aulas (Arg 18.13) 

Se houvesse... ah!... se nós tivéssemos a opção de escolha entre o continuar única e 

exclusivamente na... a dar aulas e... ou... e outros ficarem só na investigação, eu 

optava por ficar só por dar as aulas (Arg 18.14). 

Porque, por vezes... eu tento sempre arranjar um meio termo (Act 18.14).  

Mas... quando nos é exigido um Doutoramento num determinado timing... ah!... e se 

nós não cumprirmos podemos ir para o olho da rua, que é mesmo assim ... (Arg 18.15 

e Act 18.15) 

Nós, por vezes, temos que dar as aulas e desleixamo-nos entre ásperas, um 

bocadinho nas aulas porque eles contam é com o Doutoramento... ( S.  18.1, Act 18.15 

e Act 18.16) 

E não há avaliação das aulas (S.18.2) 

 

Segmento 19 (§19) 

 

Porque sinto que poderia melhorar a forma como dou as aulas, estudar mais, mudar 

de matérias, actualizar mais as matérias... (Arg 19.1 e Act 19.1) 

Ter mais disponibilidade para tirar as dúvidas aos alunos, eventualmente dar mais 

cadeiras (Arg 19.2 e Act 19.2). 

 

 

 

Segmento 20 (§20) 

 



Só que, depois da pressão do Doutoramento é a pressão de se passar a professor 

agregado, a professor... (S.20.1) 

Eu penso que cada vez vai ser mais complicado, porque a medida... (Arg 20.1) 

Depois as pessoas que têm Doutoramento já têm certos cargos, metem-se em 

comissões científicas disto e daquilo e o tempo cada vez vai sendo menor (Act 20.1) 

Eu sinto que... que poderia... porque a questão é, eu estou a fazer Doutoramento 

numa área que não é a das cadeiras que eu ensino, que não tem grande coisa a ver 

(S20.2 e Act 20.2) 

 

Segmento 21 (§21) 

 

Sim, porque... Eu dou aulas de Prográfia e dou aulas de Fotogrametria e dentro 

dessas áreas não... não me pareceu haver assim nenhum tema que desse para tema 

de Doutoramento (S21.1). 

... Sim...[está a fazer o doutoramento numa área de que gosta] (S21.2) 

Não... é uma área que gosto... mas é complicado(Arg 21.1)  

Envolve áreas que não são áreas directamente ligadas a Engenharia Geográfica e que 

... estão a fazer com que eu tenha que fazer um esforço muito grande para entrar 

nessas áreas (Arg 21.2 s S 21.2) 

Porque envolve Geologia (S21.3) 

Eu só tive duas cadeiras de Geologia no curso (S21.4) 

Envolve Geofísica, que eu tenho que estudar (S21.5) 

Nessa medida envolve um esforço muito grande (Arg 21.2) 

Depois é um esforço que eu tenho que fazer (Arg 21.3) 

Actualmente estou com licença e não estou a dar aulas (S21.5) 

Só que se tivesse a dar aulas e a fazer o Doutoramento, o que vai acontecer porque 

eu só tenho três anos de licença e são seis anos para fazer o Doutoramento (S21.6). 

 

Segmento 22 (§22)  

 

Porque nós temos trabalhos de campo para fazer e porque há sempre trabalho... ou 

reuniões disto ou reuniões daquilo, há reestruturações de curso, há...  (S22.1) 

Aparece sempre qualquer coisa para fazer pelo meio (S 22.2).  

Não, ... não vou conseguir (Arg 22.1) 

 Depois há um problema muito grande que é: os dados que eu necessito são dados 

que implicam deslocações para os Açores de uma equipa (S22.2) 



 É preciso dinheiro para pagar essas pessoas, para pagar as viagens, temos que pedir 

receptores e cada receptor GPS custa a volta de quatro mil, cinco mil contos... pedir a 

outras Faculdades, pedir a Faculdades estrangeiras (S22.3) 

Arranjar alojamento na Terceira, ir buscar dinheiro a projectos... (S22.4) 

Depois preciso de dados do fundo do mar que são dados que têm que ser recolhidos 

por navios que têm que sair daqui para ir aos Açores... (S22.5) 

Portanto, eu, às vezes, conto com... Era suposto ter estes dados em 2001 e ainda não 

os tenho (S22.6) 

E isso cria uma série de limitações. ... (Arg 22.2) 

Se fosse um Doutoramento em que os dados não custassem tanto... (Arg 22.3) 

 Por exemplo, um Doutoramento em História em que uma pessoa vai fazer uma 

pesquisa, entra numa biblioteca... ou quando muito vai visitar um sítio sobre o qual 

está a estudar... (Arg 22.4) 

Assim é complicado (Arg 22.4) 

E depois trabalhamos com imagens que custam quinhentos contos.. (S22.7) 

Eu precisava de ter, por exemplo, três imagens de satélite, que não vou ter porque eu 

não tenho dinheiro para comprar as imagens de satélite (S22.8) 

Não vou pagar do meu bolso, obviamente (S22.9). 

 

Segmento 23 (§23)  

 

Sim. ... Temos arranjado imagens mas são ao abrigo de protocolos e temos que 

preencher uma série de papeladas (S23.1) 

Eu tenho que me deslocar a Paris.(S23.2) 

Fui pedir uma bolsa da... (S23.3) 

Cada vez que tenho que ir a Paris, tenho que andar ai feita maluca a procura de 

financiamento... e buscar uns dinheirinhos aqui e uns dinheirinhos acoli.(S23.4) 

É complicado (Arg 23.1) 

 

Segmento 24 (§24)  

 

Cerca de um ano e meio [a fazer o doutoramento] (S 24.1) 

... Tenho que acabar... tenho que acabar... mas é complicado (Arg 24.1) 

Portanto, um prazo de seis anos é até 2005 (S 24.3) 

Portanto, tenho três anos.(S24.4) 

Não comecei a contagem dos seis anos... começa assim... no dia em que eu acabei o 

Mestrado.(S 24.5) 



Portanto, dá o ano de 2005. (S.24.6) 

Só que, uma pessoa primeiro tem que andar a ver o que é que vai fazer, quem é que 

vai ser o orientador, qual é que vai ser o tema e por ai fora... (S 24.7) 

Acaba sempre por gastar um ano e tal (S24.8) 

É a primeira vez que eu tenho com licença, portanto, desde Setembro. (S24.9)  

Só desde Setembro do ano passado é que eu estou com licença.(S24.10) 

 

Segmento 25 §25  

 

Não, só se me quiser perguntar (S.25.1). 

 

 

 

 

3. Recodificação da Entrevista 

 

3.1. As sequências-tipo da narrativa de AC 

 

S0: O estágio curricular  

Eu... ah!... em 94 fui fazer um estágio, que faz parte do segundo semestre do 5.º ano 

da licenciatura que eu andei a fazer aqui (S1.1) + E em... Março de 94 fui para uma 

instituição chamada Centro Nacional de Informação Geográfica e que, entretanto, foi 

fundida com uma instituição chamada IPCC e que actualmente é conhecida IGP 

(Instituto Geográfico Português). (S1.3) + Na altura, fui fazer um estágio de seis 

meses... (S1.4) + Sim [estágio curricular]. (S2.1) + Ainda não tinha acabado a 

licenciatura. (S2.1) +  Faltavam-me ainda cadeiras, cadeiras que ainda não consegui... 

que não consegui concluir na época especial desse ano de 94 e que acabei só em 

Janeiro de 95. (S2.3) 

 

S1: O trabalho no IGP 
Entretanto, quando acabei o estágio, em Outubro de 94, fui convidada a ficar a 

trabalhar lá nesse centro, a recibo verde (S2.4) + Portanto, sem qualquer vínculo, e ai 

permaneci... até 97. (S2.5) + Eu trabalhava essencialmente em projectos financiados 

pela Comunidade Europeia (S2.7) Trabalhava em projectos... ah!... de investigação 

(S3.1)... + Fazendo....(S3.2) + Os projectos em que eu trabalhei... era fazer 

classificação de imagens de satélite.(S3.3) +  Era processar as imagens para obter 



mapas temáticos, no caso mapa temático do solo... em meio urbano. (S3.4) + 

Portanto, separar uma imagem de satélite dizendo que esta área é a área urbana 

densa, esta área é a área urbana descontínua, floresta, jardim e por ai fora (S3.5) + 

Sempre que havia uma dúvida, havia sempre alguém que esclarecia e aprendi 

bastante (S 4.1) + Mas era uma coisa marginal nesse centro [a investigação] (S5.3) +  

Eu estava na investigação (S5.4) + Gostava das pessoas, criei grandes amizades lá, 

gostava do trabalho que fazia (S. 7.1) +  Nós temos uma tarefa, temos que cumprir e 

toda a gente tem que... remar para o mesmo objectivo (S. 9.5) + Muito, porque nós na 

altura recebíamos uma vez por ano e era muito difícil (S 16.1) + Recebíamos o 

referente ao ano todo, mas depois era complicado a gestão do dinheiro (S16.2) + 

Tínhamos o dinheiro na mesma mas, como ele não vinha regularmente ... (S16.3) + E 

depois havia alturas em que passávamos o prazo de um ano e andávamos a gastar 

dinheiro que tínhamos guardado (S16.3) + Depois voltávamos a receber um ano... 

(S16.4) 

. 

S2: A procura de um outro emprego 

 Entretanto, como a minha situação continuava... precária, a dada altura ... (S2.6) + A 

dada altura, a perspectiva de haver novos projectos era mínima e, entretanto, falou-se 

em acabar com os recibos verdes (S2.8) + Eu vi que o meu nome não estava nas 

listas para passar a ser do quadro e comecei a enviar currículos para Câmaras... 

(S2.9) + Essencialmente para Câmaras Municipais (S2.10) 

 

 

S3: O Mestrado 

Ah!...Assim que acabei a... a Licenciatura... Portanto, acabei a Licenciatura em Janeiro 

de 95, em Setembro de 95 inscrevi-me no Mestrado no Técnico. (S2.17) + Acabei 

esse Mestrado em Novembro de 99 e actualmente estou a fazer o Doutoramento 

(S2.18) +  Sim. Apanhou a parte... os últimos anos em que eu trabalhei lá e os 

primeiros anos em que eu trabalhei aqui (S.13.1) + E só conclui em Novembro de 99, 

porque era complicado estar a trabalhar em dois sítios e fazer o Mestrado (S13.3) 

Porque... tinha acabado a licenciatura, começou... (S 14.1) + Foi o primeiro ano em 

que existiu aquele Mestrado no Técnico  era em Sistema de Informação Geográfica, 

que era uma área em que eu trabalhava no centro e como tinha estado lá a fazer 

estágio com colegas minhas da Licenciatura, começou-se a falar “há este Mestrado no 

Técnico, se calhar... vamos lá ver o que é que aquilo dá.” (S. 14.2 e Act 14.1) + Então 

inscrevemo-nos (S. 14.3) + Porque, assim, comecei em 95 e... entretanto quando 

entrei para a Faculdade, em 97 tinha que iniciar o Mestrado (S.14.4) + Depois, era 



numa área que, na altura, era relativamente recente (S.14.5) + Actualmente, esta 

Licenciatura tem uma cadeira que se chama Sistemas de Informação Geográfica 

(S.14.6) + Eu quando fiz o curso não tive essa cadeira (S.14.7) + Aqui onde trabalho 

tenho a prática (S14.8).  

 

 

.S4: A independência habitacional 

Eu vivia na altura... (S17.1) + Quando comecei o estágio, vivia em casa dos meus pais 

(S17.2) + Só sai da casa dos meus pais em 98... (S 17.3) + Em 96 comprei casa e 

tinha vida independente (S.17.4) + Não, a questão era, eu comprei casa em 96 e 

entendi que se fosse logo para lá que me seria mais difícil uma série de... um certo 

número de coisas, móveis e coisas assim (S.17.5) + Demorei dois anos [ a ter as 

coisas prontas] (S17.2) + Ía passar os fins-de-semana a minha casa e durante a 

semana estava lá (S. 17.3) + Era a casa de dormir (S17.4). 

 

S5: O trabalho na Faculdade de Ciências 

S5a: A docência 

Licenciatura em Engenharia Geográfica, onde actualmente dou aulas. (S1.2) + 

Entretanto, uma amiga minha disse-me que tinha aberto aqui uma vaga na Faculdade 

para docentes em Engenharia Geográfica. (S2.11) + Eu concorri e acabei por ficar 

(S2.12) + Portanto, isso em... entrei para a Faculdade em Julho... de 97 (S2.13). + 

Ainda continuei a trabalhar... a trabalhar, a dar colaboração nesse cento até ao final de 

97, porque já me tinha comprometido trabalhar num projecto e trabalhei nele até ao fim 

(S2.14) + Portanto, durante o segundo semestre do ano de 97, tanto dava aqui aulas 

como acabava o trabalho que tinha começado a fazer nesse centro. (S2.15) + 

Entretanto, tenho estado sempre aqui na... na Faculdade de Ciências a dar aulas no 

curso de Engenharia Geográfica. (S2.16) + Eu entrei para aqui em 97... (S 13.2) 

 

 

S5b: A investigação 

 Tenho trabalhado também em projectos (S.9.2) + Aqui é mais trabalho de estudo, 

pesquisa...(S.9.6) + Aqui é mais individual (S.9.7) + Mas é um trabalho mais separado 

porque não há um objectivo comum de “tu fazes esta parte, tu fazes aquela” mas é 

tudo para o mesmo (S 9.8) + O que nós andamos a fazer é controlar a deformação 

das ilhas dos Açores, do Grupo Central (S12.2) + Gosto desse trabalho, gosto de ir, 

por exemplo, fazer campanhas também aqui em Portugal Continental, com os meus 



colegas (S. 12.3) + Acho engraçado essa parte de trabalho de campo e depois 

processar os dados e ver os resultados que obtemos (S 12.4). 

 

  

S6: O Doutoramento 

O meu tema do Doutoramento insere-se num projecto que foi financiado pela FCT. 

(S.9.3) + Porque quando uma pessoa se propõe para um Doutoramento há um tema... 

(S 10.1) +  Só que, com o passar do tempo vão havendo alterações ou falham dados e 

uma pessoa, a dada altura, perde um bocado... “então o que é que é o meu tema? Eu 

estou a trabalhar para quê?” (S10.2) + Eu sinto que... que poderia... porque a questão 

é, eu estou a fazer Doutoramento numa área que não é a das cadeiras que eu ensino, 

que não tem grande coisa a ver (S20.2) + Sim, porque... Eu dou aulas de Prográfia e 

dou aulas de Fotogrametria e dentro dessas áreas não... não me pareceu haver assim 

nenhum tema que desse para tema de Doutoramento (S21.1). + ... Sim...[está a fazer 

o doutoramento numa área de que gosta] (S21.2) + Só que envolve áreas que não são 

áreas directamente ligadas a Engenharia Geográfica e que ... estão a fazer com que 

eu tenha que fazer um esforço muito grande para entrar nessas áreas (S 21.2) + 

Porque envolve Geologia (S21.3) + Eu só tive duas cadeiras de Geologia no curso 

(S21.4) + Envolve Geofísica, que eu tenho que estudar (S21.5) + Só que se tivesse a 

dar aulas e a fazer o Doutoramento, o que vai acontecer porque eu só tenho três anos 

de licença e são seis anos para fazer o Doutoramento (S21.6) Porque nós temos 

trabalhos de campo para fazer e porque há sempre trabalho... ou reuniões disto ou 

reuniões daquilo, há reestruturações de curso, há...  (S22.1) + Aparece sempre 

qualquer coisa para fazer pelo meio (S 22.2) + Depois há um problema muito grande 

que é: os dados que eu necessito são dados que implicam deslocações para os 

Açores de uma equipa (S22.2) +  É preciso dinheiro para pagar essas pessoas, para 

pagar as viagens, temos que pedir receptores e cada receptor GPS custa a volta de 

quatro mil, cinco mil contos... pedir a outras Faculdades, pedir a Faculdades 

estrangeiras (S22.3) + Arranjar alojamento na Terceira, ir buscar dinheiro a projectos... 

(S22.4) + Depois preciso de dados do fundo do mar que são dados que têm que ser 

recolhidos por navios que têm que sair daqui para ir aos Açores... (S22.5) + Portanto, 

eu, às vezes, conto com... Era suposto ter estes dados em 2001 e ainda não os tenho 

(S22.6) + E depois trabalhamos com imagens que custam quinhentos contos.. (S22.7) 

+ Eu precisava de ter, por exemplo, três imagens de satélite, que não vou ter porque 

eu não tenho dinheiro para comprar as imagens de satélite (S22.8) + Não vou pagar 

do meu bolso, obviamente (S22.9) + Sim. ... Temos arranjado imagens mas são ao 

abrigo de protocolos e temos que preencher uma série de papeladas (S23.1) + Eu 



tenho que me deslocar a Paris.(S23.2) + Fui pedir uma bolsa da... (S23.3) + Cada vez 

que tenho que ir a Paris, tenho que andar ai feita maluca a procura de financiamento... 

e buscar uns dinheirinhos aqui e uns dinheirinhos acoli.(S23.4) + Cerca de um ano e 

meio [a fazer o doutoramento] (S 24.1) + ... Tenho que acabar... (S.24.2) + Portanto, 

um prazo de seis anos é até 2005 (S 24.3) + Portanto, tenho três anos.(S24.4) + Não 

comecei a contagem dos seis anos... começa assim... no dia em que eu acabei o 

Mestrado.(S 24.5) + Portanto, dá o ano de 2005. (S.24.6) + Só que, uma pessoa 

primeiro tem que andar a ver o que é que vai fazer, quem é que vai ser o orientador, 

qual é que vai ser o tema e por ai fora... (S 24.7) + Acaba sempre por gastar um ano e 

tal (S24.8) 

 

 

S7: A dispensa para doutoramento 

 Actualmente estou com licença e não estou a dar aulas (S21.5) + É a primeira vez 

que eu tenho com licença, portanto, desde Setembro. (S24.9)  + Só desde Setembro 

do ano passado é que eu estou com licença.(S24.10) 

 

S8: Os projectos 

Os meus projectos futuros é: tentar acabar o Doutoramento o mais rapidamente 

possível... que é para isso que eu tenho andado a lutar; e continuar aqui a dar aulas 

(S11.1) + Vai agora haver uma reestruturação do curso (S.11.2) +  Possivelmente vou 

ter que dar cadeiras diferentes... para as quais eu vou ter que estudar, porque não são 

directamente da minha área de trabalho (S. 11.3) + Algumas até serão da minha área 

de trabalho mas como já não trabalho nessa área desde que sai desse tal centro, eu 

vou ter que me actualizar (S11.4) +  Não tenciono... sair daqui da Faculdade, só se me 

mandarem embora (S11.5). 

 

 

 

 


