
Protocolo da entrevista a Berta 

 

§1 Gostaria que me contasse o que lhe aconteceu de importante desde 

que acabou até agora. 

 

Desde o final da licenciatura até agora...Eu saí da faculdade e fui estagiar para 

o instituto das pescas e da marinha e lá fiquei. Fiz um estágio durante um ano, 

o estágio curricular. Acabei no final de 98, se não me engano. Depois tive uma 

bolsa da ciência e tecnologia durante dois anos. 

 

Para quê? Um mestrado? 

 

Não, foi um projecto. Depois estive algum tempo com aquelas situações dos 

recibos verdes. Depois estive quatro meses à espera de outra bolsa, mas já do 

instituto. A bolsa foi-me oferecida, mas como era Julho eu disse que queria 

umas férias e depois aquilo atrasou. Ganhei uma outra bolsa com que fiz a 

parte curricular do mestrado em gestão do ambiente marinho, na faculdade 

nova do Técnico. Entretanto surgiu-me outra bolsa porque essa era só de um 

ano. O meu percurso tem sido sempre assim. 

 

§2 Só com bolsas? 

 

Tudo só com bolsas. No entretanto, com estas duas eu faço a minha tese de 

mestrado.  

 

§3 Você considera isso o quê? Ou melhor, como é que define a sua 

situação profissional? 

 

Neste momento eu considero que isto é um emprego. É assim, é uma bolsa só 

que a parte de formação sou eu que a estou a fazer porque não são bolsas de 

formação. São bolsas de projecto e é para eu trabalhar. Neste momento, todos 

andamos com uma guerra desgraçada porque estamos a fazer os trabalhos lá 

com o instituto. Têm de ser feitos, lançar dados e recolher dados. Então somos 

nós que fazemos isso porque somos bastantes. Somos muitos. Isto 



basicamente é um emprego porque estas bolsas que eu tenho tido são uns 

concursos... É mais ou menos assim: queres uma bolsa? E eu digo que sim. 

Nós seguimos uma linha de trabalho e todo o trabalho que tenho feito desde o 

final do estágio tem sido sempre da mesma linha. Eu trabalho com peixes e 

tenho andado sempre a fazer isso. Variam um bocado as espécies, mas a base 

do trabalho é sempre a mesma. Eu acho que para nós biólogos isto é um 

bocado a hipótese que temos. 

 

§4 Porque não há emprego? 

 

Não há. Há as faculdades. Aí as bolsas são mesmo para formação. As pessoas 

que têm uma bolsa de projectos fazem com aquelas bolsas de investigação 

científica e depois fazem o doutoramento e vão-se embora. Fazem um 

mestrado e doutoramento e depois vão-se embora. Nos institutos públicos as 

coisas funcionam de um modo diferente. Primeiro entras para lá com um 

estágio e depois vão arranjando bolsas porque não têm nenhuma maneira de 

fazer contratos e precisam de nós. Não têm nenhuma autonomia financeira e 

então acabam por ser projectos que incluem bolsas. 

 

§5 E essas bolsas são de onde?  

 

É assim, estas bolsas..., Eu tive com uma da fundação. Estas são bolsas para 

projectos europeus. São feitos a meias com o Estado Português e com a 

Comunidade Europeia. Não servem só para nós, serve para outras coisas do 

instituto, por exemplo, serve para sustentar navios. Tem sido um bocado assim 

esta minha vida. Não é uma situação amistável, mas, como eu gosto muito do 

que estou a fazer estou um bocado... Estou a fazer alguma formação. Estou a 

acabar o mestrado. Depois penso fazer o doutoramento a seguir e depois logo 

se vê o que surge. Enquanto me forem pagando, eu vou fazendo o que gosto e 

eu vou-me aguentando. 

 

§6 Você faz o quê concretamente? 

 



Eu faço a idade dos peixes. É a ciência dos “atólitos” e eu conto os anéis que 

se contam como os anéis das tábuas e atribuo-lhes uma idade e depois aquilo 

serve para entrar nas questões das avaliações. Faço também uma parte de 

recolha de dados, amostragem biológica, tirar os parâmetros dos peixes. 

Mesmo as idades, não é só contá-los, temos que tirar o comprimento porque 

eu não posso matar todos os peixes para saber que idade é que tem. Tem sido 

isso mais ou menos e já trabalhei com várias espécies. Comecei na 

licenciatura, na tese de licenciatura com o cantarilho. Depois durante dois anos 

estive a trabalhar com tubarões de profundidade e agora estou a trabalhar com 

o carapau, é tudo espécies com interesse comercial. 

 

§7 Então porquê que você gosta do que faz? 

 

Porquê que eu gosto do que faço? Para já, porque é um trabalho interessante. 

Depois eu nunca quis ficar na faculdade porque eu gosto de uma investigação 

aplicada e prática que daqui a alguns anos possa olhar para as coisas e dizer 

que fui eu que fiz. Não ser só aquela coisa de fazer um “paper”. É fazer uma 

aplicação mesmo directa. Depois é um trabalho muito engraçado porque dá 

para ter muito contacto com as pessoas. É assim, não há muito contacto com 

as pessoas, mas joga muito com a realidade das pessoas, com aquela questão 

das comunidades piscatórias. Temos que levar um bocado em consideração 

isso, essas coisas, o que é que nós podemos dizer. O que é que temos de 

dizer para eles não pescarem, não é só o peixe. Gosto muito das pessoas com 

quem trabalho, é um ambiente muito bom, bastante interessante. 

 

§8 Porquê? 

 

Porque entre nós bolseiros somos todos bons, profissionalmente falando, é 

claro! Somos todos com idades entre os vinte e seis e os trinta e dois, damo-

nos todos muito bem, gostamos de conviver e de sair. Mesmo lá dentro aquilo 

não é só trabalho. Mesmo com as pessoas mais velhas, aquilo é um ambiente 

muito familiar. Nós estamos ali e as pessoas preocupam-se. Agora comprei 

casa e no entretanto vou-me casar e toda gente pergunta como é que estou e 

como está a casa. Eu acho que é mais ou menos isso que acaba por tornar o 



meu trabalho interessante. Depois porque considero mais ou menos as poucas 

pessoas que estão a trabalhar dentro da minha área. Com esta coisa das 

bolsas eu vou tendo algum seguimento. 

 

§9 Como assim? 

 

É assim, tenho colegas meus que trabalham na faculdade e eles falam que eu 

não dava com aquilo, é um bocado... Na faculdade há muita mão-de-obra. 

Tanto eles como as pessoas que lhes dão as bolsas sabem que quando eles 

forem embora há outros. Então não têm muita preocupação em lhes fazer 

sentir o trabalho. É isso que eles fazem no mestrado e no doutoramento. Eles 

acabam e depois vão-se embora e depois entram outros que fazem o mesmo 

trabalho do que eles, apesar de ter de começar do início. Ali no instituto é um 

bocado diferente. Nós geralmente trabalhamos por metas. Eu entrei em 98 e 

depois comecei a receber a bolsa a partir de 99 ou 2000. Desde então, certas 

pessoas com quem eu trabalho têm procurado fazer um certo currículo e 

vamos trabalhar dentro das mesmas áreas. Eles dão uma continuidade ao 

trabalho. Só que agora estou a fazer o mestrado e depois se calhar vou fazer o 

doutoramento e vou ter de agarrar em algumas das espécies que eu já 

trabalhei e vou explorar aquilo um bocado mais e não ando a saltar de espécie 

em espécie, como os da faculdade. Eu acho que quando uma pessoa chega a 

um doutoramento é uma formação muito específica para se andar a mudar e a 

fazer tudo desde o início. É isso. 

 

§10 Você vai fazer o doutoramento porquê? 

 

Eu vou fazer o doutoramento porque eu quero entrar para a carreira de 

investigação. Basicamente porque as nossas perspectivas lá dentro são muito 

difíceis para todas as áreas. Aquilo é um instituto do estado e das duas, uma 

ou chegam perto das eleições e despedem todos ou metem todos de uma 

maneira qualquer. Mas, mesmo assim, como eu gosto da parte de investigação 

para eu entrar para a carreira de investigação eu tenho que ter o doutoramento. 

 

§11 Porque aquilo lá tem a carreira de investigação, é isso? 



 

Tem a carreira técnica e tem a carreira de investigação. A carreira de 

investigação torna-se mais interessante porque nós pegamos nos quadros 

todos. Fazemos a parte técnica e fazemos a parte de investigação 

propriamente dita, não ficamos limitados. Então é por isso que eu queria fazer 

o doutoramento. Mesmo se não houver outra possibilidade de entrada só por 

concurso público em optava por entrar para a careira de investigação e aí 

tenho que ter um doutoramento. Sem doutoramento não posso sequer 

concorrer. 

 

§12 Diga-me lá, você procura um outro emprego? 

 

Às vezes dá-me um desânimo e aí... 

 

§13 Um desânimo porquê? 

 

Dá-me um desânimo porque, por exemplo, há bem pouco tempo estiveram dois 

meses seguidos sem nos pagar e pagaram-nos depois tudo junto. Estava tudo 

furioso. Aqui, normalmente, os jornalistas que falavam connosco têm a ideia 

que nós somos um bando de miúdos, que somos uns bolseiros. Eu, por acaso, 

tenho pessoas que me ajudam, mas, eu tenho colegas meus que têm filhos e 

são bolseiros. Eu tenho uma casa para pagar, mas tenho quem me ajude, mas 

há pessoas que não podem. Às vezes começo a pensar mais por questões 

financeiras porque ganho muito pouco. 

 

§14 Está com uma bolsa de que tipo? Tipo as B.I.C. ou já é mais do que as 

B.I.C.? 

 

A minha é equivalente a uma B.I.C. Acaba por ser pouco, dá para uma pessoa 

viver. Depois acho que é como em todos os trabalhos, às tantas há alturas que 

as coisas fartam um bocado. Eu começo a pensar se não seria boa ideia 

começar a procurar emprego noutras áreas, área de farmacêutica, de 

laboratório. Como agora o meu namorado trabalha nessa área... Ele esteve 

desempregado. Agora tem a tese do mestrado e tem trabalho. Mas depois 



custa-me um bocado deixar aquilo. Estamos naquela situação chata que não 

estamos fora nem dentro. Ao nível das obrigações, estamos ao nível de 

qualquer funcionário, temos a folha para assinar quando entramos, temos a 

folha para assinar quando saímos, temos hora de almoço. Depois regalias não 

temos nenhumas. A mim custa-me um bocado deixar aquilo. Tirei o curso que 

eu gostava. Tenho hipótese de trabalhar numa coisa que eu gosto e custa-me 

deitar isso tudo para trás das costas e ir em busca de oportunidades. 

 

§15 Portanto não a preocupa? 

 

Para já não. Esporadicamente preocupa-me, mas, como eu também não sou 

de ver logo as preocupações. Sou muito na base do dia a dia. Eu acho que é 

assim, desempregada propriamente a pessoa não fica. Mesmo que seja, 

mesmo que seja a limpar escadas, uma pessoa arranja sempre qualquer coisa. 

 

§16 E você fazia? 

 

Eu sou uma mulher multi-facetada. Se me visse assim muito enrascada, sei lá! 

Eu sei que quando comecei a trabalhar e a fazer o mestrado eu tive uma pega 

desgraçada com a minha chefe e eu vi o caso mal parado e eu disse: «contigo 

já não trabalho mais, prefiro ir para a casa da minha mãe. Faço umas limpezas, 

não pago jantar nem almoço e ela paga-me um ordenado, mas eu continuo o 

meu trabalho». Eu acho que as pessoas fazem tudo dependendo das 

situações. Havia certas coisas que eu não me sujeitaria, mas, eu acho que se 

fosse uma coisa que não fosse contra os meus princípios eu fazia. Eu acho que 

não vale a pena uma pessoa estar com grandes senões e com grandes perdas. 

Uma pessoa nunca sabe o que nos pode acontecer. Eu agora tenho uma vida 

que eu considero razoável, mas daqui a um tempo, sei lá! Se calhar, tenho-me 

que sujeitar a estar a trabalhar em três ou quatro coisas ao mesmo tempo. A 

vida é mesmo assim. 

 

§17 Mas o seu namorado tem um emprego mais ou menos estável? 

 



Mais ou menos. Está a contratos, mas está mais ou menos estável. Esteve 

muito tempo sem trabalho. Esteve quase dois anos sem conseguir arranjar 

nada. No entretanto, encontrou este. E é por ele estar numa situação mais ou 

menos estável que eu consigo estar nesta situação de pé atrás e pé à frente. 

Tenho uma mãe por trás que quando eu digo que este mês não me pagaram 

ela diz que adianta. Eu sei que não é assim para toda a gente, mas é a minha 

vida e tenho que fazer por ela. Acho que há-de compensar, pelo menos não me 

ando a arrastar a fazer uma coisa que eu não gosto, como acontece com 

montes de gente que eu conheço. Fazem, mas não gostam. Mas ganham 

duzentos contos por mês e depois a trabalhar parece que andam com o mundo 

às costas. Eu com os meus cento e cinquenta, ando contente da vida. Chego 

ao fim do mês e tenho que estar a fazer ginástica enquanto os outros vão jantar 

fora e eu não vou. É só preciso a pessoa saber olhar para o lado positivo das 

coisas, dá para fazer tudo. 

 

§18 Você acha que consegue fazer isso até quando? 

 

Eu acho que aguento isto enquanto eu não tiver filhos, porque acho que 

quando tiver filhos vou começar a pensar de outra maneira. Portanto, eu estou 

com aquela disposição, enquanto eu puder, eu faço isto, quando não puder, 

faço outra coisa. 

 

§19 Mas você acha que tem hipótese de ficar lá? 

 

Acho que sim. Aquilo lá tem funcionado um bocado por “leigos”. As pessoas 

entram e, antes de nós andaram a recibos verdes e andou toda gente “ai tio”. É 

por isso que neste momento somos noventa e seis bolseiros lá no instituto. E 

das duas uma, ou eles pensam numa forma de nos integrar ou nós vamos 

embora. Por isso é que eu acho que tenho alguma possibilidade. Neste 

momento, já falamos com as pessoas que nos disseram que vamos ver os 

contratos. Eu acho que esta condição de bolseiro, pelo menos a minha, é um 

bocado chata porque é um bocado tempo a mais que uma pessoa anda ali, 

depois vai-não-vai. Não sei, algumas pessoas que eu vejo mesmo a trabalhar, 

a segurança é quase a mesma. Eles saem para trabalhar e são contratados 



para aquilo. Depois estão lá três anos e vão-se embora e vão fazer contrato 

para outro lado, portanto não sei. Eu acho que já tenho alguma receptividade 

com o sítio. Porque custa, nós temos uma série de amigos e fartamo-nos de 

combinar coisas uns com os outros e no final do dia vamos todos andar de 

patins ou andar de bicicleta ou vamos ao cinema. Uma pessoa vem embora e 

deixa uma carrada de gente que lá esta. Mesmo os mais velhos, o meu chefe 

que é mais velho do que eu, tem cerca de quarenta anos, pergunta sempre 

como é que estou e como é que está a tua casa. Eu acho que tenho alguma 

possibilidade de lá ficar, eu e os meus colegas, também acho. Porque de facto 

nós somos pessoas. No fundo, se ficarmos lá a trabalhar mais seis anos, desde 

o estágio, eu especializei-me naquilo. Eles mandam-me embora, a mim e aos 

outros e estão ali mais não sei quanto tempo para formarem uma pessoa. Não 

é só o trabalho, é tudo o resto. Tem que se saber lidar com o “A” e com o “B”. 

Tens que ir falar com não sei quem e depois há umas coisas que não se 

podem dizer. Tens que falar de uma maneira, fazer um sorriso e ser simpático. 

Pronto, eu acho que não somos indispensáveis, mas o trabalho que 

aprendemos a fazer, outros terão que o aprender e demora um bocado de 

tempo. Estou um bocado à espera a ver o que é que acontece. Se calhar daqui 

a um ano já não digo a mesma coisa. Neste momento, como estou a fazer a 

tese de mestrado, também não me interessa sair de lá enquanto não acabar a 

minha tese. 

 

§20 Está-se a servir do material de lá? 

 

O trabalho que estou a desenvolver é totalmente dentro desta área. É tudo feito 

lá. Eu venho para casa e não trago nada porque tenho lá tudo, incluindo o 

computador. Claro que depois vou ter de ler umas coisas em casa e depois 

fazer umas correcções quando estiver mesmo na parte da escrita final. É 

diferente do que se uma pessoa está um dia inteiro a trabalhar numa coisa 

qualquer e depois chega a casa e agarra no computador e depois olha para os 

números.... Toda a gente que eu conheço que estava a fazer o mestrado 

estava a trabalhar. Chega à tese e depois começa a trabalhar no computador 

de casa. Eu ali tenho tudo Agora, neste momento, estou a fazer um trabalho 

chato, estou a introduzir uns dados que eu descobri lá. Porque eu estou a fazer 



a minha tese com dados muito antigos. Estou a obter os dados em papel e a 

metê-los todos. Mas quer dizer, não é ou trabalho para a minha tese ou 

trabalho para o instituto. Estou a ajudar aquilo tudo e são os dados que eu vou 

aproveitar. Acho que isso é uma vantagem a nível de formação e a nível das 

coisas que eles nos dão lá. A nível da formação nunca ninguém diz que não faz 

e não faças. 

 

§21 E vocês têm formação? 

 

Temos acesso a formações, mas, é tudo dentro da área. Quando há cursos 

nós vamos, se estivermos interessados em ir. Por exemplo, quando estive a 

fazer a parte curricular do mestrado nós íamos. Não compensei horas. Sempre 

que era necessário passava uma tarde inteira a estudar e nunca ninguém me 

disse nada porque eles próprios estão a ver que a formação é uma 

componente bastante essencial. 

 

§22 E você foi fazer mestrado porquê?  

Em parte foi por carreira e depois foi porque também estava com saudades da 

escola. Uma pessoa deixa de pegar nos livros durante dois anos... Também foi 

por carreira, nós fazemos as coisas com um objectivo, não é só por... Depois 

optei por fazer numa faculdade diferente porque eu acho mais engraçado. 

Conheço outras pessoas, toma-se contacto com outras áreas diferentes. 

Depois fazer com o material daqui. É por isso que eu não deixo. Eu sei que há 

muitas pessoas que eu conheço que trabalham noutras empresas. Têm muito 

mais regalias. Têm carros, telemóveis, mas depois tem de dar outra coisa em 

troca. Eu ali, também depende um bocado da filosofia da pessoa... se nós nos 

entendemos com quem trabalha connosco. Eu nunca tive problemas. Sempre 

usei o que precisei para fazer o mestrado. Quando me ofereceram a bolsa eu 

estava a fazer a parte curricular do mestrado, eu disse: “Eu aceito mas vou 

fazer a parte curricular do mestrado no Técnico, não se importam? Não, faz». 

Quando me deram esta eu disse que aceitaria a bolsa se essa desse para 

fazer uma tese. 

 

§23 Portanto você já esta numa situação em que pode negociar? 



 

Quer dizer, não é bem poder negociar. É um tanto assim, eu não tenho tantas 

regalias assim, nem tanta boa posição que lhes possa dar a eles. Se eles 

querem que eu esteja lá e me sujeite a essas coisas... Porque é assim, uma 

pessoa ganhar os 750€ limpos e mais nada, e eles atrasam-se um mês e dois 

meses mas querem que uma pessoa continue a trabalhar. Depois há cláusulas 

de contrato tipo vem para aqui, mas quando houverem embarques tem de ir. 

Por exemplo, eu já não embarco há dois anos. 

 

§24 O que é isso de embarques? 

 

Embarques são os cruzeiros de investigação. Quando há, nós vamos. Arranja-

se uma equipa e nós podemos não fazer parte de uma equipa. Este ano não fui 

porque como estava a fazer a tese de mestrado, o meu chefe disse que 

enquanto estiver a fazer a tese não vais porque perdes muito tempo. Mas, há 

uma série de coisas que temos de fazer. Por isso é que eu me sinto na posição 

de negociar. Se eles me querem lá, eles têm que me dar alguma coisa em 

troca. Se eles não me dão o subsídio de férias nem o 13º mês, nem outras 

coisas, eu tenho que ter tempo livre para mim. O que é que me interessa se eu 

só trabalhasse? Nós temos de fazer outras coisas sem ser trabalho e casa, 

porque é importante, senão ficamos uns chatos e uns velhos e ninguém nos 

atura. Eu ponho-me um bocado nessa situação, nem sequer estou a ser tão 

bem paga para pensar só naquilo. Pensar só naquilo quer dizer, não fazer 

outra coisa na vida para além do trabalho. Portanto é um bocado isso e, foi 

nessa base que eu disse. A minha tese também tem interesse para o instituto. 

Os dados deles são trabalhados como nunca eles trabalharam, porque a gente 

nunca teve tempo. Uma pessoa quando faz uma tese tem de fazer essas 

coisas. Agora quando temos que fazer aqueles trabalhos de... Grupo de 

trabalho faz um documento e agora escreve uma carta para aqui, vai falar com 

o presidente, etc. Uma pessoa anda o dia inteiro na lufa-lufa e não faz nada. A 

maior parte da burocracia, somos nós que tratamos. Então assim, a pretexto da 

tese faço uma série de coisas para eles, faço o meu trabalho e fico contente 

para a minha pessoa. É um bocado assim, mas, isso depende das funções de 

cada um, a minha é assim. Conheço gente que só trabalha e acha que deve 



ser assim, mas eu não acho, nunca achei. Nunca foi esse o meu objectivo na 

vida. Acho que o trabalho é importante como complemento, mas, temos que ter 

o resto senão não tem piada. 

 

§25 E o seu resto é o quê? 

 

São os amigos, o namorado, a mãe (vou muitas vezes a casa jantar), as idas 

ao cinema, ao teatro, os passeios de bicicleta, os passeios a pé. São essas 

coisas todas que também fazem parte. Ter tempo para ler um livro. 

 

E você tem tempo para isso? 

 

Tenho. 

 

§26 Portanto acaba, arrumou e vem de cabeça limpa? 

 

Sim. A não ser que tenha um dia mau. Há dias em que não venho. Ás vezes, 

uma pessoa anda muito irritada. Quando não me pagavam, eu andava 

completamente possessa. Mas isso também eram outras razões. Mas, em 

geral, aos fins-de-semana tenho tempo para tratar da minha casa, para ver um 

filme. Tenho tempo para ir ao cinema durante a semana, ir passar um bocado 

na casa da minha mãe e jantar, passar na casa do meu namorado e ir jantar, ir 

beber um café, andar de transportes públicos em vez de andar de carro. Como 

moro aqui na Avenida da Igreja e trabalho em Algés, vou para lá de metro e 

combóio. Para lá eu não vou a ler porque vou de carro com o meu namorado 

que trabalha em Queluz. Mas depois, à tarde venho a ler e ainda vou fazer 

umas compras para a casa. Eu acho que é assim um bocado, é uma filosofia 

minha de vida. É como eu lhe digo, há gente que não faz isso. Acha que deve 

lá estar doze horas por dia ou catorze, eu acho que não. 

 

§27 Há colegas seus que fazem isso lá? Que trabalham para além do... 

 

Não sou funcionária pública, não estou naquela plataforma que trabalha das 

não-sei-quantas a não-sei-quantas. Acho que há outras coisas na vida que 



também são importantes. Portanto se nós trabalhamos catorze horas por dia, 

não vamos para casa fazer o jantar e ir ao cinema. Também iniciei uma vida a 

dois há relativamente pouco tempo, há uns meses, e estou mais interessada 

nisso porque acho que é uma coisa importante. Se uma pessoa começa a 

trabalhar catorze horas por dia ao fim de dois meses já não há vida a dois, três 

ou quatro que resista porque chega-se a casa num caco, não dá tempo para 

fazer nada. E isso é uma outra parte importante da minha vida actual, mais 

importante do que a outra. 

 

§28 O seu trabalho permite-lhe conciliar bem essas duas coisas? 

 

Eu acho que sim, mas também faço um esforço para isso. Acho que isso 

também é uma questão de educação. Eu sempre fui educada a ter pessoas em 

casa e a jantar em casa e ir almoçar a casa. Eu vejo muita gente da minha 

idade a chegar a casa come qualquer coisa congelada do micro-ondas e vai 

para a cama. Não no meu trabalho, mas, há pessoas que trabalham até muito 

tarde fazem isso, eu acho que isso... Também há dias que não me apetece 

cozinhar. Deixo o resto do jantar de um dia para o jantar do outro. Mas, é bom 

chegar a casa e estar lá alguém, estar a fazer alguma coisa, jantar sentado, 

estar a conversar. 

 

§29 Acha que isso não é uma questão de educação? 

 

Eu sempre fui habituada assim. Sempre vivi no centro de Lisboa e continuo a 

viver no centro de Lisboa, que é bom. Mas, também procurei e fiz por isso, não 

é impossível. Sempre foi uma coisa que eu fiz questão. Estou tramada porque 

são duas horas para ir para o trabalho, mais duas horas para vir para casa, e o 

dinheiro que se poupa numa casa ao fim de um ano está gasto em gasolina e 

em paciência e em médicos. Assim, faço a vida de trabalho como toda a gente 

e depois faço uma vida normal. Depois em casa tenho uma vida de casa para 

tratar das minhas coisas. Mas isso custa algumas horas de sono. Eu chego a 

casa às cinco e meia, vamos jantar e vamos ao cinema. Depois de vir do 

cinema no outro dia já me custa a acordar, mas é uma opção. Acho que ainda 

tenho idade para fazer isso. 



 

§30 Portanto você está bem. Gosta do que faz... 

 

Gosto do que faço e do resto da minha vida também. Para já, dou-me como 

satisfeita. 

 

§31 E você nunca esteve, para alem desta vez em que estiveram dois 

meses sem receber, das outras vezes, quando acaba as bolsas você tem 

logo outra coisa a seguir? 

 

Geralmente tenho. 

 

Nunca fica assim pendurada? 

 

Tive essa vez dos quatro meses. Tive uma outra história, mas, essa ainda 

estava em casa da minha mãe. Passeei por Lisboa, fui a exposições, andei a 

fazer turismo. Eu tenho essa coisa, vejo sempre uma coisa de positivo nas 

coisas todas. Então da outra vez que estive dois meses sem receber achei que 

só ia trabalhar quando me apetecia. Então, entrava à hora que me apetecia e 

saia a hora que me apetecia. Depois quando achei que já estava de mais, eu 

disse que se ficarem sem pagar outro mês, eu só cá venho para falar com o 

meu orientador, não venho cá fazer mais nada. Depois a coisa resolveu-se. 

 

§32 Teve mais colegas a fazer isso ou foi só você? 

 

Tive mais. Quer dizer, não éramos os noventa e sete nem os noventa e seis, 

mas, éramos bastantes. Andava toda a gente de cabeça perdida, tudo furioso e 

sem fazer nada. Mas, acho que as pessoas estavam um bocado naquela, nós 

íamos lá e depois acabávamos por nos mexer todos como profissionais. 

Tínhamos as coisas para fazer e fazíamos. Fazíamos, mas não estávamos 

com aquela coisa. Quando tínhamos que faltar, faltávamos, não dávamos 

justificações a ninguém. Se disserem que faltei eu digo: tenho que justificar? 

Está-me a pagar? Quando vou ao médico ou a outro lado justifico tudo. Passo 

uma tarde inteira fora por causa da minha filha ponho uma tarde de férias. Eles 



assim pagam. Se eles não correspondem comigo eu também não correspondo 

com eles. 

 

Você tem de meter uma tarde de férias? 

 

Ah, pois tenho. 

 

§33 Portanto isso é mesmo de emprego, o salário é que é… 

 

Uma miséria. Nós agora temos o instituto de bolseiros. Temos os bolseiros do 

instituto, que é o meu caso, e temos os bolseiros da F.C.T. que estão a fazer 

os doutoramentos e esses não tem de fazer coisa nenhuma. Têm os objectivos 

deles e fazem o trabalho deles. Agora nós temos contagem de horas e tudo. 

Temos de meter férias e temos de meter tudo. Não é assim…, quer dizer, isto é 

um bocado uma faca de dois gumes. É muito chato para nós, mas numa altura 

certa pode ser usado a nosso favor. Esta coisa de eu meter férias desde que 

eu entrei para lá. A secretaria do meu departamento começou a dizer-me que 

era bom porque ela faz um arquivo com as folhas todas e daqui a uns anos, 

quando eles pensassem em contratar-nos, nós apresentávamos aquilo tudo. 

Estamos aqui há não sei quantos anos e obedecemos a ordens superiores 

para fazer tudo, portanto têm de contar estes anos. É uma coisa que esta 

retratada. Só que é muito chato, uma pessoa às tantas esta ali um bocado… é 

isso. Por enquanto eu dou-me como satisfeita, para já. Estou numa fase muito 

boa da minha vida. Não sei se isso vai durar durante muito tempo. A pessoa vai 

fazendo as coisas como pode. Isto também tem muitos aspectos negativos, 

mas se uma pessoa for só ligar aos aspectos negativos.... 

 

§34 Quais é que são os aspectos negativos? 

 

Sei lá! Todas as coisas têm aspectos negativos. Ter uma casa inteira para 

sustentar e depois chegar a uma certa altura e dizerem-nos: “Vamos jantar 

fora» e dizer que não posso. Tenho amigos meus que telefonam a dizer que 

podíamos ir jantar a um sítio ou podemos ir jantar a minha casa. Uma pessoa 

fica assim um bocado… Depois quando chega a parte do final do mês e nós 



andamos ali... Só que toda a gente tem dinheiro para isto e para aquilo. Por 

exemplo, uma coisa que eu não tenho é um carro. Tem o meu namorado 

porque o pai lho deu, mas eu tenho o passe social. Essencialmente toda a 

gente na minha idade que está junto tem dois carros. Nós temos um carro. Ás 

vezes peço o carro à minha mãe, mas é esporádico. Eu acho que não é um 

bom hábito. Há coisas que eu não faço porque não tenho dinheiro para as 

fazer. Mas também há outras que eu faço porque não há dinheiro para fazer 

umas e que me dão tanto gozo como se tivesse dinheiro. A pessoa vive de 

outra maneira e pensa nas coisas de outra maneira. Também acho que faz 

parte nesta fase da vida a pessoa fazer tudo. Tem outros aspectos negativos. 

Nesta altura é assim, é o que toda a gente diz. Nestes tempos que nós 

estamos a viver, o dinheiro tornou-se numa coisa muito importante. São as 

coisas que nós temos e que nós não temos. Não vou a todos os sítios que eu 

gosto, também não sou uma pessoa muito dispendiosa. Gosto imenso de ir ao 

cinema e vou ao cinema todas as semanas. Comprei uma casa na Avenida da 

Igreja e vou ao cinema a pé, que é uma coisa muito boa. Vou e saio. Vou jantar 

a casa da minha mãe e saio à noite e faço todas as coisas que eu gosto. Mas, 

não vou jantar fora uma vez por semana como faz a maioria das pessoas. 

Quando chego a casa e não me apetece fazer o jantar não vou jantar fora 

porque não posso. Isso é um aspecto negativo, mas, por outro lado também 

me dá gozo… 

 

§35 Tem essa opção! 

 

Quando eu entrei para biologia toda a gente dizia que ia ser difícil arranjar 

emprego. Eu acho que o facto de fazer aquilo que se gosta e trabalhar com 

pessoas que nos damos bem compensa o facto de não se ganhar muito bem 

ou estar num organismo do estado. É tudo uma questão de um certo poder de 

encaixe. Se a pessoa encaixa bem as coisas e consegue viver com as coisas, 

está tudo bem. Se não consegue viver nem com ela nem com as coisas que 

tem, por muito bem que ganhe ou por muito bom que seja o trabalho, nunca 

consegue porque falta sempre alguma coisa. Eu felizmente consegui encontrar 

um certo equilíbrio. Quando acaba a exposição e as coisas correm muito mal 

tenho sempre alguma coisa onde me possa agarrar. É a única maneira de 



solucionar as coisas, seja neste emprego ou noutro lado qualquer. Se a pessoa 

cultiva o mau humor não chega a lado nenhum, assim pronto. 

 

§36 Então como é que você se vê assim nos próximos anos do ponto de 

vista profissional? 

 

Para já nos próximos um, dois anos não me vejo muito diferente daquilo que 

estou. Depois não sei. Depende de como correr a minha vida pessoal. Se 

começar a pensar em ter filhos, porque penso ter daqui a dois ou três anos, aí 

já tenho de pensar nas coisas de outra maneira. Eu não costumo pensar nas 

coisas a muito longo prazo. Penso mais... Também não penso para amanhã, 

quer dizer se a coisa tiver má. Eu agora vou estar empregada até 2006. 

 

§37 Porque a bolsa é até 2006. Tem mais dois anos para respirar. 

 

Antes de 2006, espero que esta nossa situação se resolva. Esta situação de 

bolseiro. Portanto, acho que estou um bocado sentada a ver o que se passa à 

minha frente. A ver como correm as coisas. Agora, até acabar a minha tese de 

mestrado, obter o grau de mestre, não vou avançar com muita coisa a nível 

profissional. Quer dizer, eu já investi muito nisto e estou na fase final. 

 

§38 E tem todas as condições...  

Acho que sim. Acho que mesmo a nível profissional, se eu pensar ir para outro 

lado, o mestrado é sempre uma mais valia. Há empregos em que não. Mas eu, 

neste momento, se sair dali só se for para o laboratório de farmacêutica. 

Conheço quem trabalha lá e... 

 

Tem contactos. 

 

Tenho contactos, não muito grandes. Mas as pessoas conhecem-me daqui e 

nesses sítios um grau académico vale alguma coisa porque eles têm alguma 

consideração com isso. Mas, não me apetecia ir trabalhar para uma coisa 

dessas. 

 



§39 Porquê? 

 

Porque eu acho que deve ser chato. Uma coisa que eu valorizo muito no meu 

trabalho é que não tenho aqueles uniformes. Vou de ténis, calça de ganga. No 

verão vou com uma t-shirt, vou com uma saia, levo uns sapatos que toda a 

gente se ri deles, mas eu gosto muito deles. Se for para um sítio desses, eu 

tenho que ir com uma saia, com uma carteira, com o cabelo arranjado. Nós 

agora, no instituto, organizamos umas aulas de salsa ao fim do dia e clubes de 

salsa. 

 

§40 Salsa? 

 

Aquilo é um bocado outro espírito. As pessoas que eu conheço, que trabalham 

como nós, o espirito não é o mesmo. Para além do trabalho, temos muita 

actividade de com os outros, o que é bom. 

 

§41 Não enjoa, estar com as mesmas pessoas com quem trabalha e estar 

depois? 

 

É assim, eu tenho um grupo com quem eu costumo sair. Mas tenho um grupo 

fora de lá que costumo estar muito mais vezes. Só que uma pessoa estar com 

esta pessoa durante o dia, com quem vai almoçar e contar umas piadas. E ter 

outra pessoa que tem uns problemas e que os vem contar e depois a gente o 

convida a jantar lá a casa para ir sair. Também é nossa amiga. A questão é 

saber fazer umas coisas com uns e outras coisas com outros e às vezes 

conseguir misturar toda a gente. É um bocado a minha filosofia porque eu 

gosto de fazer B.T.T. e toda a gente que eu conheço gosta de fazer B.T.T.. 

Então, quando organizo um passeio de bicicleta quando vêm uns, vêm os 

outros e passeios a pé também. Uma vez fomos passear à Arrábida com uns 

amigos meus que não tem nada a ver com o trabalho e foram também os do 

trabalho e foi assim um grupo longo. Nessa altura, mistura-se toda a gente 

porque as pessoas no fundo acabam por ter alguma afinidade umas com as 

outras. São todas minhas amigas por isso têm que ter todas um pouco em 

comum. Agora quando começam a marcar coisas para o fim-de-semana inteiro 



eu digo que não vou conseguir. Também é preciso saber dosear um bocado a 

coisa. 

 

§42 Mas diga-me lá só mais uma coisa, você admite a hipótese de 

acabando esta bolsa ter outra para o doutoramento? 

 

Para o doutoramento admito. Eu acho que se evoluir desta bolsa para uma 

bolsa de doutoramento, agora passar desta bolsa para uma igual é que não me 

apetece. É assim, enquanto eu sentir uma certa evolução ali, por exemplo, eu 

não me meti no mestrado a seguir à licenciatura porque acho que não estava 

correcto. Não sabia o que havia de fazer nem no que havia de trabalhar. Agora, 

se for para doutoramento não. Até se for uma bolsa igual a estas, mas por uma 

fase temporária, sem ser outra bolsa de seis anos. Dessas, eu não quero. Aliás 

se me derem outra bolsa de seis anos eu vou fazer um doutoramento. Eu acho 

que isso tem interesse porque também é uma forma de nós evoluirmos. Quer 

dizer, interessa-me a mim pessoalmente e interessa-me para a minha carreira, 

porque eu no final do doutoramento, se abrir uma vaga eu posso concorrer. 

Tenho muito mais hipóteses do que uma pessoa qualquer com doutoramento 

que concorra. Eu sou uma pessoa que trabalha lá dentro. As pessoas todas 

conhecem-me e o meu trabalho tem sido feito na área, de resto estas coisas 

são um bocado pensadas. Aliás, eu quando sai da faculdade ou quando estava 

no curso, achei que queria ir trabalhar para as pescas porque achei que dentro 

das áreas todas que havia era a que mais me interessava. De facto, acertei e 

também tive a oportunidade de ir para lá. Para já gosto do que faço e sinto-me 

profissionalmente muito realizada. 

 

§43 Eu não tinha percebido que a sua bolsa tem um prazo de seis anos, 

esta agora? 

 

Esta agora não. Comecei em 2002, é de quatro anos. 

 

Isso são praticamente contratos. 

 

São. 



 

§44 Quem paga essas bolsas já agora? 

 

Essas bolsas são financiadas, eu acho que 50% pelo Estado Português. Aquilo 

é do programa nacional de amostragem biológica. É financiado parte pelo 

Estado Português e a outra parte pela Comunidade Europeia. É por isso que 

eu acho que temos tido alguns resultados porque as bolsas que nos dão e o 

trabalho que nos dão são coisas de base. Por exemplo, eu tenho colegas meus 

que saem nos centros de campanha. 

 

§45 O que é isso? 

 

Quando saem as campanhas de investigação são eles que vão comandar a 

equipa. E eu acho que mesmo as pessoas para quem nós trabalhamos têm a 

noção que o trabalho que nós fazemos é muito importante para eles. 

 

§46 Portanto a sua opção não é um tiro no escuro? 

 

Eu acho que não. Pode ser que seja e que me arrependa. Mas eu acho que 

tanto me posso vir a arrepender disto como uma pessoa qualquer que vá para 

um trabalho fixo e que chega a uma idade e pensa que está a fazer isso uma 

vida toda e que perdeu muitos anos. Mas, para já, eu acho que não é um tiro 

no escuro. Para já é assim, se eu me sinto satisfeita com aquilo que estou a 

fazer, mesmo que daqui a dois anos tivesse que procurar outra coisa, pelo 

menos foram quatro ou cinco anos que eu estive a fazer uma coisa que me 

dava mesmo prazer. Uma pessoa chega ao fim de algum tempo e olha para 

trás e nada do que eu fiz foi tempo perdido ou não valeu a pena. Depois temos 

umas viagens de vez em quando. 

 

§47 Como é essa história do embarcar? 

 

Essa história do embarcar é engraçado porque é assim, nós fazemos... Não sei 

se ouviu falar do Noruega que é o navio de investigação para Portugal. Como  

lá no instituto se faz toda a parte do trabalho cientifico para avaliação das 



pescas, portanto todo o que diz respeito a Direcção Geral das Pescas e tudo o 

que diz respeito as pescas, todo o trabalho cientifico é feito por nós, desde a 

recolha dos dados até ao tratamento. Então, todos os anos temos quatro ou 

cinco cruzeiros (nós chamamos cruzeiros) para determinadas espécies, casos 

como a sardinha, para o carapau também, para aquelas espécies mais 

importantes. Eu embarco, mas não estou propriamente nas estações. Tem-se 

estações predefinidas onde se apanham as espécies e depois faz-se toda uma 

amostragem biológica de comprimentos. Vai-se ampliar aquilo tendo em 

consideração que vamos ter um número total de peixes daquela espécie no 

mar e depois vamos conseguir emitir esses dados cá para fora para depois 

podermos fazer uma previsão para o próximo ano. Esse trabalho tem de ser 

feito e tem de ser feito todos os anos. Depois tem de haver uma equipa 

relativamente grande a bordo. É por isso que há um determinado número de 

pessoas para cada uma das espécies. Depois não é só isso, há outras coisas 

como a salinidade e a temperatura. É uma coisa que todos nós passamos por 

isso. De tempos a tempos uma equipa vai embarcar e vai fazer isso. 

 

§48 E é quanto tempo que anda nisso? 

 

Quinze dias, mas voltamos sempre a terra seca. Eu acho engraçado, desde 

que a equipa com que se vá embarcar seja engraçada. Fazemos coisas giras, 

uns jogos. Durante o dia vamos trabalhar, mas estamos enfiados no barco à 

noite. 

 

§49 É para conviver? 

 

Eu gosto muito do meu trabalho. Gosto e há uma coisa a que eu acho piada, 

todos os meus amigos que são daquelas áreas das economias e das 

engenharias quando eu falo no que faço, fica tudo assim com uns ares... Esta é 

maluca. Eu acho que é engraçado. Eu nunca fui assim muito objectiva. Só 

resolvi ir para biologia mesmo no último ano do liceu. Mas, desde aí eu disse 

que era isto que eu queria fazer para o resto da vida. Até agora, acho que 

consegui estar a cumprir os meus objectivos, que nunca são assim muito 



lineares. Mas pronto, eu vou estabelecendo os objectivos à medida que as 

coisas me vão aparecendo e gosto bastante daqui. 

 

Nota-se isso. 

 

Eu acho que tem as componentes todas, não só a nível profissional, aquilo que 

me dá gozo fazer, como também tenho aquela parte toda dos amigos e é bom. 

Depois, as pessoas dão muito apoio umas às outras. Nós acabamos por 

trabalhar muito em conjunto. Eu preciso às vezes da análise do outro, posso 

pedir a outra pessoa que ela faz. Pronto, não há assim uma competição 

desenfreada, o que é bom! 

 

§50 Há muita gente a fazer mestrado? 

 

Há bastantes. Geralmente, é o percurso de nós todos. Para já, nós estamos 

com aquela coisa que só podemos estar com o mesmo tipo de bolsa durante 

cinco anos e então as pessoas vão fazendo para se sentirem um bocado 

evoluídas. Se ficarmos só com a licenciatura, ficamos ali estagnados e as 

pessoas começam-nos, mesmo as pessoas com quem trabalhamos, se 

dissermos que queríamos fazer um mestrado, o nível de trabalho que nos dão 

já é uma coisa diferente, desafio que as pessoas nos põem. Mesmo para eles, 

é bom que sintam que nós gostamos daquilo e que queremos progredir e que 

não vamos ficar ali assim. 

 

§51 O seu orientador é de lá? 

 

É de lá. Quer dizer, eu tenho dois. Tenho um na faculdade e um lá que me está 

a ajudar a fazer o trabalho. É com esse que eu conto. O da faculdade vai 

assinar por baixo e pronto. Ele não conhece nada daquilo, mas como é feito na 

faculdade. Eu gosto muito daqui, basicamente é isso. 

 

Gosta sim senhora. 

 



Gosto mesmo. Não sei se quer fazer alguma pergunta? Espero que tenha 

ajudado para alguma... 

 

Ajudou imenso. Obrigadíssima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codificação dos segmentos da entrevista a Berta 

 

Segmento 1 (§1)  

Desde o final da licenciatura até agora... (Arg 1.1) 

Eu saí da faculdade e fui estagiar para o instituto e lá fiquei. (S1.1) 

Fiz um estágio durante um ano, o estágio curricular. (S1.2) 

Acabei no final de 98, se não me engano. (S1.3) 

 Depois estive uma bolsa da ciência e tecnologia durante dois anos. (S1.4) 

Não, foi um projecto. (S1.5) 

Depois estive algum tempo com aquelas situações dos recibos verdes. (S1.6) 

Depois estive quatro meses à espera de outra bolsa, mas já do instituto. (S1.7) 

A bolsa foi-me oferecida, mas como era Julho eu disse que queria umas férias 

e depois aquilo atrasou. (S1.8) 

Ganhei uma outra bolsa com que fiz a parte curricular do mestrado em gestão 

do ambiente marinho, na faculdade nova do Técnico. (S1.9) 

Entretanto surgiu-me outra bolsa porque essa era só de um ano. (S1.10) 

O meu percurso tem sido sempre assim. (S1.11) 

 

Segmento 2 (§2)  

Tudo só com bolsas. (S2.1) 

No entretanto, com estas duas faço a minha tese de mestrado. (S2.2) 

 

Segmento 3 (§3) 

Neste momento eu considero que isto é um emprego. (S3.1 e Arg 3.1) 

É assim, é uma bolsa só que a parte de formação sou eu que a estou a fazer 

porque não são bolsas de formação. (S3.2) 

São bolsas de projecto e é para eu trabalhar. (S3.3) 

Neste momento, todos andamos com uma guerra desgraçada porque estamos 

a fazer os trabalhos lá com o instituto. (Act 3.1 e S3.4) 

Têm de ser feitos, lançar dados e recolher dados. (S3.5) 

Então somos nós que fazemos isso porque somos bastantes. (Act 3.2) 

Somos muitos. (Act 3.3) 

Isto basicamente é um emprego porque estas bolsas que eu tenho tido são uns 

concursos... (S3.6) 



É mais ou menos assim: queres uma bolsa? (S3.7) 

E eu digo que sim. (S3.8) 

Nós seguimos uma linha de trabalho e todo o trabalho que tenho feito desde o 

final do estágio tem sido sempre da mesma linha. (S3.9 e Act 3.1) 

Eu trabalho com peixes e tenho andado sempre a fazer isso. (S3.10) 

Variam um bocado as espécies, mas a base do trabalho é sempre a mesma. 

(S3.11) 

Eu acho que para nós biólogos isto é um bocado a hipótese que temos. (Act 

3.4) 

 

Segmento 4 (§4) 

Não há [emprego] (S4.1) 

Há as faculdades. (S4.2) 

 Aí as bolsas são mesmo para formação. (S4.3) 

As pessoas que têm uma bolsa de projectos fazem com aquelas bolsas de 

investigação científica e depois fazem o doutoramento e vão-se embora. (Act 

4.1) 

Fazem um mestrado e doutoramento e depois vão-se embora.(Act 4.2) 

Nos institutos públicos as coisas funcionam de um modo diferente.(S4.4 e Arg 

4.1) 

 Primeiro entras para lá com um estágio e depois vão arranjando bolsas porque 

não têm nenhuma maneira de fazer contratos e precisam de nós. (S4.5) 

Não têm nenhuma autonomia financeira e então acabam por ser projectos que 

incluem bolsas.(S4.6) 

 

Segmento 5 (§5)  

É assim, estas bolsas... (S5.1) 

Eu tive com uma da fundação. (S5.2) 

Estas são bolsas para projectos europeus. (S5.3) 

São feitos a meias com o Estado Português e com a Comunidade 

Europeia.(S5.4) 

 Não servem só para nós, serve para outras coisas do instituto, por exemplo, 

serve para sustentar navios. (S5.5) 

Tem sido um bocado assim esta minha vida. (Arg 5.1) 



Não é uma situação amistável, mas, como eu gosto muito do que estou a fazer 

estou um bocado... (Arg 5.2) 

Estou a fazer alguma formação. (S5.6) 

Estou a acabar o mestrado (S5.7) 

Depois penso fazer o doutoramento a seguir e depois logo se vê o que surge. 

(Arg 5.3 e S5.8) 

Enquanto me forem pagando, eu vou fazendo o que gosto e eu vou-me 

aguentando (Arg 5.4) 

 

Segmento 6 (§6) 

Eu faço a idade dos peixes. (S6.1) 

É a ciência dos “atólitos” e eu conto os anéis que se contam como os anéis das 

tábuas e atribuo-lhes uma idade e depois aquilo serve para entrar nas questões 

das avaliações. (S6.2) 

Faço também uma parte de recolha de dados, amostragem biológica, tirar os 

parâmetros dos peixes. (S6.3) 

 Mesmo as idades não é só contá-los, temos que tirar o comprimento porque 

eu não posso matar todos os peixes para saber que idade é que tem. (S6.4) 

Tem sido isso mais ou menos e já trabalhei com várias espécies. (S6.5) 

Comecei na licenciatura, na tese de licenciatura com o cantarilho. (S6.6) 

Depois durante dois anos tive a trabalhar com tubarões de profundidade e 

agora estou a trabalhar com o carapau. (S6.7) 

É tudo espécies com interesse comercial. (S6.8) 

 

Segmento 7 (§7) 

Porquê que eu gosto do que faço? (Arg 7.1) 

Para já, porque é um trabalho interessante. (Arg 7.2) 

Depois eu nunca quis ficar na faculdade porque eu gosto de uma investigação 

aplicada e prática que daqui a alguns anos possa olhar para as coisas e dizer 

que fui eu que fiz. (Arg 7.3) 

Não ser só aquela coisa de fazer um “paper”. (Arg 7.4) 

É fazer uma aplicação mesmo directa. (Arg 7.5) 

Depois é um trabalho muito engraçado porque dá para ter muito contacto com 

as pessoas. (Arg 7.6) 



É assim, não há muito contacto com as pessoas, mas joga muito com a 

realidade das pessoas, com aquela questão das comunidades piscatórias. 

(S7.1) 

Temos que levar um bocado em consideração isso, essas coisas, o que é que 

nós podemos dizer. (S7.2) 

O que é que temos de dizer para eles não pescarem, não é só o peixe. (S7.3) 

Gosto muito das pessoas com quem trabalho, é um ambiente muito bom, 

bastante interessante. (Arg 7.7) 

 

Segmento 8 (§8) 

Porque entre nós bolseiros somos todos bons, profissionalmente falando, é 

claro. (Act 8.1) 

Somos todos com idades entre os vinte e seis e os trinta e dois. (Act 8.2) 

Damo-nos todos muito bem, gostamos de conviver e de sair. (Act 8.3) 

Mesmo lá dentro aquilo não é só trabalho. (Arg 8.1) 

Mesmo com as pessoas mais velhas, aquilo é um ambiente muito familiar. (Act 

8.4) 

Nós estamos ali e as pessoas preocupam-se. (Act 8.5) 

Agora comprei casa e no entretanto vou-me casar e toda gente pergunta como 

é que estou e como está a casa. (S8.1 e Act 8.6) 

Eu acho que é mais ou menos isso que acaba por tornar o meu trabalho 

interessante. (Arg 8.2) 

Depois porque considero mais ou menos as poucas pessoas que estão a 

trabalhar dentro da minha área. (Arg 8.3) 

Com esta coisa das bolsas eu vou tendo algum seguimento. (S8.2) 

 

Segmento 9 (§9) 

É assim, tenho colegas meus que trabalham na faculdade e eles falam que eu 

não dava com aquilo, é um bocado... (Act 9.1 e Arg 9.1) 

Na faculdade há muita mão-de-obra. (S9.1) 

Tanto eles como as pessoas que lhes dão as bolsas sabem que quando eles 

forem embora há outros. (Act 9.2) 

Então não têm muita preocupação em lhes fazer sentir o trabalho.(Act 9.3) 

É isso que eles fazem no mestrado e no doutoramento. (Act 9.4) 



Eles acabam e depois vão-se embora e depois entram outros que fazem o 

mesmo trabalho do que eles, apesar de ter de começar do início. (Act 9.5)  

Ali no instituto é um bocado diferente. (S9.2) 

Nós geralmente trabalhamos por metas. (S9.3 e Act 9.6)  

Eu entrei em 98 e depois comecei a receber a bolsa a partir de 99 ou 2000. 

(S9.3) 

Desde então, certas pessoas com quem eu trabalho têm procurado fazer um 

certo currículo e vamos trabalhar dentro das mesmas áreas. (Act 9.7 e S9.4) 

Eles dão uma continuidade ao trabalho.( S9.5 e Act9.8) 

 Só que agora estou a fazer o mestrado e depois se calhar vou fazer o 

doutoramento e vou ter de agarrar em algumas das espécies que eu já 

trabalhei e vou explorar aquilo um bocado mais e não ando a saltar de espécie 

em espécie como os da faculdade. (S9.6) 

Eu acho que quando uma pessoa chega a um doutoramento é uma formação 

muito específica para se andar a mudar e a fazer tudo desde o início. (Arg9.2) 

É isso.(Arg 9.3) 

 

Segmento 10 (§10) 

Eu vou fazer o doutoramento porque eu quero entrar para a carreira de 

investigação. (S10.1) 

Basicamente porque as nossas perspectivas lá dentro são muito difíceis para 

todas as áreas. (S10.2) 

Aquilo é um instituto do estado e das duas, uma ou chegam perto das eleições 

e despedem todos ou metem todos de uma maneira qualquer. (S10.3) 

Mas, mesmo assim, como eu gosto da parte de investigação para eu entrar 

para a carreira de investigação eu tenho que ter o doutoramento (S10.4 e Arg 

10.1) 

 

Segmento 11 (§11) 

Tem a carreira técnica e tem a carreira de investigação. (S11.1) 

A carreira de investigação torna-se mais interessante porque nós pegamos nos 

quadros todos. (Arg 11.1 e Act 11.1) 

Fazemos a parte técnica e fazemos a parte de investigação propriamente dita, 

não ficamos limitados. (Arg 11.2 e Act 11.2) 



Então é por isso que eu queria fazer o doutoramento. (Arg 11.3) 

Mesmo se não houver outra possibilidade de entrada só por concurso público 

em optava por entrar para a careira de investigação e aí tenho que ter um 

doutoramento. (Arg 11.4) 

Sem doutoramento não posso sequer concorrer (Arg 11.5 e S11.2) 

 

Segmento 12 (§12) 

Às vezes dá-me um desânimo e aí...(Arg 12.1) 

 

Segmento 13 (§13)  

Dá-me um desânimo porque, por exemplo, há bem pouco tempo estiveram dois 

meses seguidos sem nos pagar e pagaram-nos depois tudo junto. (S13.1 e Arg 

13.1) 

Estava tudo furioso. (Arg 13.2) 

Aqui, normalmente, os jornalistas que falavam connosco têm a ideia que nós 

somos um bando de miúdos, que somos uns bolseiros. (Act 13.1) 

Eu, por acaso, tenho pessoas que me ajudam, mas, eu tenho colegas meus 

que têm filhos e são bolseiros. (Act 13.2 e Act 13.3) 

Eu tenho uma casa para pagar, mas tenho quem me ajude, mas há pessoas 

que não podem. (Act 13.4 e Act 13.5) 

Às vezes começo a pensar mais por questões financeiras porque ganho muito 

pouco.(Act 13.6 e Arg 13.3) 

 

Segmento 14 (§14) 

A minha é equivalente a uma B.I.C.. (S14.1) 

Acaba por ser pouco, dá para uma pessoa viver. (S14.2 e Arg 14.1) 

Depois acho que é como em todos os trabalhos, às tantas há alturas que as 

coisas fartam um bocado. (Act 14.1 e Arg 14.2) 

Eu começo a pensar se não seria boa ideia começar a procurar emprego 

noutras áreas, área de farmacêutica, de laboratório.(Act 14.2 e Arg 14.3) 

 Como agora o meu namorado trabalha nessa área... (Act 14.3) 

Ele esteve desempregado.  (Act 14.4) 

Agora tem a tese do mestrado e tem trabalho. (Act 14.5) 

Mas depois custa-me um bocado deixar aquilo. (Arg 14.4) 



Estamos naquela situação chata que não estamos fora nem dentro. (Arg 14.5) 

Ao nível das obrigações, estamos ao nível de qualquer funcionário, temos a 

folha para assinar quando entramos, temos a folha para assinar quando 

saímos, temos hora de almoço. (S14.3 e Arg 14.6) 

 não temos nenhumas. (S14.4 e Arg 14.7) 

A mim custa-me um bocado deixar aquilo. (Arg 14.8) 

Tirei o curso que eu gostava. (S14.5 e Arg 14.9) 

Tenho hipótese de trabalhar numa coisa que eu gosto e custa-me deitar isso 

tudo para trás das costas e ir em busca de oportunidades.(Arg 14.10) 

 

Segmento 15 (§15) 

 

Para já não [procurar outro emprego]. (Arg 15.1) 

Esporadicamente preocupa-me, mas, como eu também não sou de ver logo as 

preocupações. (Act 15.1) 

Sou muito na base do dia a dia. (Act15.2) 

Eu acho que é assim, desempregada propriamente a pessoa não fica. (Arg 

15.2) 

Mesmo que seja, mesmo que seja a limpar escadas, uma pessoa arranja 

sempre qualquer coisa.(Arg 15.3) 

 

Segmento 16 (§16) 

 

Eu sou uma mulher multi-facetada. (Act 16.1) 

Se me visse assim muito enrascada, sei lá! (Arg 16.1) 

Eu sei que quando comecei a trabalhar e a fazer o mestrado eu tive uma pega 

desgraçada com a minha chefe. (Act 16.2) 

Eu vi o caso mal parado e eu disse: «contigo já não trabalho mais, prefiro ir 

para a casa da minha mãe. Faço umas limpezas, não pago jantar nem almoço 

e ela paga-me um ordenado, mas eu continuo o meu trabalho». (Arg 16.2) 

Eu acho que as pessoas fazem tudo dependendo das situações. (Arg 16.3) 

Havia certas coisas que eu não me sujeitaria, mas, eu acho que se fosse uma 

coisa que não fosse contra os meus princípios eu fazia. (Act 16.3 e Arg 16.4) 



Eu acho que não vale a pena uma pessoa estar com grandes senões e com 

grandes perdas. (Arg 16.5) 

Uma pessoa nunca sabe o que nos pode acontecer. (Arg 16.6) 

Eu agora tenho uma vida que eu considero razoável, mas daqui a um tempo, 

sei lá! (Arg 16.7) 

Se calhar, tenho-me que sujeitar a estar a trabalhar em três ou quatro coisas 

ao mesmo tempo. (Arg 16.8) 

A vida é mesmo assim. (Arg 16.9) 

 

Segmento 17 (§17) 

Mais ou menos. (Act 17.1) 

Está a contratos, mas está mais ou menos estável. (Act 17.2) 

Esteve muito tempo sem trabalho. (Act 17.3) 

 Esteve quase dois anos sem conseguir arranjar nada. (Act 17.4) 

No entretanto, encontrou este. (Act 17.5) 

E é por ele estar numa situação mais ou menos estável que eu consigo estar 

nesta situação de pé atrás e pé à frente. (Act 17.6) 

Tenho uma mãe por trás que quando eu digo que este mês não me pagaram 

ela diz que adianta. (Act 17.7) 

Eu sei que não é assim para toda a gente, mas é a minha vida e tenho que 

fazer por ela. (Arg 17.1 e Act 17.8) 

Acho que há-de compensar. (Arg 17.2) 

Pelo menos não me ando a arrastar a fazer uma coisa que eu não gosto, como 

acontece com montes de gente que eu conheço. (Arg 17.3 e Act 17.9) 

Fazem, mas não gostam.(Act 17.10) 

 Mas ganham duzentos contos por mês e depois a trabalhar parece que andam 

com o mundo às costas. (Act 17.11) 

Eu com os meus cento e cinquenta, ando contente da vida. (Arg 17.4 e Act 

17.11) 

Chego ao fim do mês e tenho que estar a fazer ginástica enquanto os outros 

vão jantar fora e eu não vou.(Act 17.12 e Act 17.13) 

É só preciso a pessoa saber olhar para o lado positivo das coisas, dá para 

fazer tudo.(Arg 17.5) 

 



Segmento 18 (§18) 

Eu acho que aguento isto enquanto eu não tiver filhos, porque acho que 

quando tiver filhos vou começar a pensar de outra maneira. (Arg 18.1 e Act 

18.1) 

Portanto, eu estou com aquela disposição, enquanto eu puder, eu faço isto, 

quando não puder, faço outra coisa.(Arg 18.2) 

 

Segmento 19 (§19) 

Acho que sim [que tem hipótese de ficar lá] (Arg 19.1) 

Aquilo lá tem funcionado um bocado por “leigos”. (S19.1) 

As pessoas entram e, antes de nós andaram a recibos verdes e andou toda 

gente “ai tio”. (S19.2) 

É por isso que neste momento somos noventa e seis bolseiros lá no 

instituto.(S19.3) 

E das duas uma, ou eles pensam numa forma de nos integrar ou nós vamos 

embora. (Arg 19.4 e Act 19.1) 

Por isso é que eu acho que tenho alguma possibilidade. (Arg 19.5) 

Neste momento, já falamos com as pessoas que nos disseram que vamos ver 

os contratos. (Arg 19.6 e Act 19.2) 

Eu acho que esta condição de bolseiro, pelo menos a minha, é um bocado 

chata porque é um bocado tempo a mais que uma pessoa anda ali, depois vai-

não-vai. (Arg 19.7) 

 Não sei, algumas pessoas que eu vejo mesmo a trabalhar, a segurança é 

quase a mesma. (Act 19.3 e Arg 19.8) 

Eles saem para trabalhar e são contratados para aquilo.(Act 19.4) 

 Depois estão lá três anos e vão-se embora e vão fazer contrato para outro 

lado, portanto não sei. (Act 19.5) 

Eu acho que já tenho alguma receptividade com o sítio. (Arg 19.9) 

Porque custa, nós temos uma série de amigos e fartamo-nos de combinar 

coisas uns com os outros e no final do dia vamos todos andar de patins ou 

andar de bicicleta ou vamos ao cinema. (Act 19.6) 

Uma pessoa vem embora e deixa uma carrada de gente que lá esta. (Arg 

19.10) 



Mesmo os mais velhos, o meu chefe que é mais velho do que eu, tem cerca de 

quarenta anos, pergunta sempre como é que estou e como é que está a tua 

casa. (Act 19.7) 

Eu acho que tenho alguma possibilidade de lá ficar, eu e os meus colegas, 

também acho. (Arg 19.11) 

Porque de facto nós somos pessoas. (Arg 19.12) 

No fundo, se ficarmos lá a trabalhar mais seis anos, desde o estágio, eu 

especializei-me naquilo. (S19.4) 

Eles mandam-me embora, a mim e aos outros e estão ali mais não sei quanto 

tempo para formarem uma pessoa. (Act 19.8 e Arg 19.13) 

Não é só o trabalho, é tudo o resto. (Arg 19.14) 

Tem que se saber lidar com o “A” e com o “B”. (Arg 19.15) 

Tens que ir falar com não sei quem e depois há umas coisas que não se 

podem dizer. (Arg19.16) 

 Tens que falar de uma maneira, fazer um sorriso e ser simpático. (Arg 19.17) 

Pronto, eu acho que não somos indispensáveis, mas o trabalho que 

aprendemos a fazer, outros terão que o aprender e demora um bocado de 

tempo.(Arg 19.18) 

Estou um bocado à espera a ver o que é que acontece. (Arg 19.19) 

Se calhar daqui a um ano já não digo a mesma coisa. (Arg 19.20) 

Neste momento, como estou a fazer a tese de mestrado, também não me 

interessa sair de lá enquanto não acabar a minha tese (Arg 19.21) 

 

Segmento 20 (§20) 

 

O trabalho que estou a desenvolver é totalmente dentro desta área. (S20.1) 

É tudo feito lá.(S20.2) 

Eu venho para casa e não trago nada porque tenho lá tudo, incluindo o 

computador. (S20.3) 

Claro que depois vou ter de ler umas coisas em casa e depois fazer umas 

correcções quando estiver mesmo na parte da escrita final. (S20.4) 

É diferente do que se uma pessoa está um dia inteiro a trabalhar numa coisa 

qualquer e depois chega a casa e agarra no computador e depois olha para os 

números.... (Act 20.1) 



Toda a gente que eu conheço que estava a fazer o mestrado estava a 

trabalhar. (Act 20.2) 

Chega à tese e depois começa a trabalhar no computador de casa. (Act 20.3) 

Eu ali tenho tudo (S20.5) 

Agora, neste momento, estou a fazer um trabalho chato, estou a introduzir uns 

dados que eu descobri lá. (S20.6) 

Porque eu estou a fazer a minha tese com dados muito antigos (S20.7) 

 Estou a obter os dados em papel e a metê-los todos. (S20.8) 

Mas quer dizer, não é ou trabalho para a minha tese ou trabalho para o 

instituto. (S20.9 e Arg 20.1) 

Estou a ajudar aquilo tudo e são os dados que eu vou aproveitar. (S20.10) 

Acho que isso é uma vantagem a nível de formação e a nível das coisas que 

eles nos dão lá. (Arg 20.2) 

A nível da formação nunca ninguém diz que não faz e não faças.(S20.11) 

 

Segmento 21 (§21) 

 

Temos acesso a formações, mas, é tudo dentro da área.(S21.1)  

Quando há cursos nós vamos, se estivermos interessados em ir. (S21.2) 

Por exemplo, quando estive a fazer a parte curricular do mestrado nós íamos. 

(S21.3) 

Não compensei horas.(S21.4) 

Sempre que era necessário passava uma tarde inteira a estudar e nunca 

ninguém me disse nada porque eles próprios estão a ver que a formação é 

uma componente bastante essencial.(S21.5) 

 

Segmento 22 (§22)   

Em parte foi por carreira e depois foi porque também estava com saudades da 

escola. (S22.1 e Arg 22.1) 

Uma pessoa deixa de pegar nos livros durante dois anos... (S22.2) 

Também foi por carreira, nós fazemos as coisas com um objectivo, não é só 

por...(Arg22.2 e S22.3) 

Depois optei por fazer numa faculdade diferente porque eu acho mais 

engraçado.(s22.4 e Arg 22.3) 



Conheço outras pessoas, toma-se contacto com outras áreas diferentes. 

(S22.5) 

Depois fazer com o material daqui.(S22.5) 

É por isso que eu não deixo.(Arg 22.3) 

Eu sei que há muitas pessoas que eu conheço que trabalham noutras 

empresas. (Arg 22.4 e Act 22.1) 

Têm muito mais regalias. (Arg 22.5 e Act 22.2) 

Têm carros, telemóveis, mas depois tem de dar outra coisa em troca.(Arg 22.6 

e Act 22.7) 

Eu ali, também depende um bocado da filosofia da pessoa...(Arg 22.7) 

Se nós nos entendemos com quem trabalha connosco. (Arg 22.8) 

Eu nunca tive problemas.(Arg 22.9) 

Sempre usei o que precisei para fazer o mestrado. (S22.6) 

Quando me ofereceram a bolsa eu estava a fazer a parte curricular do 

mestrado, eu disse: “Eu aceito mas vou fazer a parte curricular do mestrado no 

Técnico, não se importam? Não, faz». (S22.7) 

Quando me deram esta eu disse que aceitaria a bolsa se essa desse para 

fazer uma tese.(S22.8) 

 

Segmento 23 (§23) 

 

Quer dizer, não é bem poder negociar. (Arg 23.1) 

É um tanto assim, eu não tenho tantas regalias assim, nem tanta boa posição 

que lhes possa dar a eles. (Arg 23.2) 

Se eles querem que eu esteja lá e me sujeite a essas coisas... (Arg 23.3) 

Porque é assim, uma pessoa ganhar os 750€ limpos e mais nada, e eles 

atrasam-se um mês e dois meses, mas querem que uma pessoa continue a 

trabalhar. (Arg 23.4) 

Depois há cláusulas de contrato tipo vem para aqui, mas quando houverem 

embarques tem de ir. (S23.1) 

Por exemplo, eu já não embarco há dois anos.(S23.2) 

 

Segmento 24 (§24) 

 



Embarques são os cruzeiros de investigação.(S24.1) 

 Quando há, nós vamos.(S24.2) 

 Arranja-se uma equipa e nós podemos não fazer parte de uma equipa. (S24.3) 

Este ano não fui porque como estava a fazer a tese de mestrado. (S24.4) 

O meu chefe disse que enquanto estiver a fazer a tese não vais porque perdes 

muito tempo. (Act 24.1 e S24.5) 

Mas, há uma série de coisas que temos de fazer.(S24.6) 

 Por isso é que eu me sinto na posição de negociar.(Arg 24.1) 

 Se eles me querem lá, eles têm que me dar alguma coisa em troca. (Arg 24.2) 

Se eles não me dão o subsídio de férias nem o 13º mês, nem outras coisas, eu 

tenho que ter tempo livre para mim. (Arg 24.3) 

O que é que me interessa se eu só trabalhasse? (Arg 24.4) 

Nós temos de fazer outras coisas sem ser trabalho e casa, porque é 

importante, senão ficamos uns chatos e uns velhos e ninguém nos atura. (Arg 

24.5) 

Eu ponho-me um bocado nessa situação, nem sequer estou a ser tão bem 

paga para pensar só naquilo. (Arg 24.6) 

Pensar só naquilo quer dizer, não fazer outra coisa na vida para além do 

trabalho. (Arg 24.7) 

Portanto é um bocado isso e, foi nessa base que eu disse.(Arg 24.8) 

 A minha tese também tem interesse para o instituto. (Arg 24.9 e S 24.8) 

Os dados deles são trabalhados como nunca eles trabalharam, porque a gente 

nunca teve tempo. (S24.9) 

Uma pessoa quando faz uma tese tem de fazer essas coisas.(S24.10 e Arg 

24.10) 

 Agora quando temos que fazer aqueles trabalhos de... (Arg 24.11) 

Grupo de trabalho faz um documento e agora escreve uma carta para aqui, vai 

falar com o presidente, etc. (Arg 24.12) 

Uma pessoa anda o dia inteiro na lufa-lufa e não faz nada. (Arg 24.13) 

A maior parte da burocracia, somos nós que tratamos. (S24.11) 

Então assim, a pretexto da tese faço uma série de coisas para eles. (S24.12) 

Faço o meu trabalho e fico contente para a minha pessoa. (S24.13 e Arg 24.14) 

É um bocado assim, mas, isso depende das funções de cada um, a minha é 

assim. (Arg 24.15) 



Conheço gente que só trabalha e acha que deve ser assim, mas eu não acho, 

nunca achei. (Act 24.1 e Act 24.2) 

Nunca foi esse o meu objectivo na vida. (Arg 24.16) 

Acho que o trabalho é importante como complemento, mas, temos que ter o 

resto senão não tem piada.(Arg 24.17) 

 

Segmento 25 (§25) 

São os amigos, o namorado, a mãe (vou muitas vezes a casa jantar), as idas 

ao cinema, ao teatro, os passeios de bicicleta, os passeios a pé. (Arg 25.1) 

São essas coisas todas que também fazem parte. (Arg 25.2) 

Ter tempo para ler um livro (Arg 25.3). 

Tenho [tempo para tudo isso] (Arg 25.4) 

 

Segmento 26 (§26) 

Sim [vem de cabeça limpa] (Arg 26.1) 

A não ser que tenha um dia mau. (Arg 26.2) 

Há dias em que não venho.(Arg 26.3) 

Ás vezes, uma pessoa anda muito irritada. (Act 26.1) 

Quando não me pagavam, eu andava completamente possessa. (Act 26.2) 

Mas, isso também eram outras razões.(Arg 26.4) 

Mas, em geral, aos fins-de-semana tenho tempo para tratar da minha casa, 

para ver um filme. (S26.1 e Arg 26.5) 

Tenho tempo para ir ao cinema durante a semana, ir passar um bocado na 

casa da minha mãe e jantar, passar na casa do meu namorado e ir jantar, ir 

beber um café, andar de transportes públicos em vez de andar de carro. (S26.2 

e Arg 26.6) 

Como moro aqui na Avenida da Igreja e trabalho em Algés, vou para lá de 

metro e combóio. (S26.3) 

Para lá eu não vou a ler porque vou de carro com o meu namorado que 

trabalha em Queluz. (S26.4 e Act 26.1) 

Mas depois, à tarde venho a ler e ainda vou fazer umas compras para a casa. 

(S26.5) 

 Eu acho que é assim um bocado, é uma filosofia minha de vida. (Arg 26.7) 

É como eu lhe digo, há gente que não faz isso. (Act 26.2 e Arg 26.8) 



Acha que deve lá estar doze horas por dia ou catorze, eu acho que não (Act 

26.3 e Arg 26.9). 

 

Segmento 27 (§27) 

Não sou funcionária pública. (Act 27.1 e S27.1) 

Não estou naquela plataforma que trabalha das não-sei-quantas a não-sei-

quantas. (S27.2 e Arg 27.1) 

Acho que há outras coisas na vida que também são importantes. (Arg 27.2) 

Portanto se nós trabalhamos catorze horas por dia, não vamos para casa fazer 

o jantar e ir ao cinema. (Arg 27.3) 

Também iniciei uma vida a dois há relativamente pouco tempo, há uns meses, 

e estou mais interessada nisso porque acho que é uma coisa importante. 

(S27.3 e Arg 27.4) 

Se uma pessoa começa a trabalhar catorze horas por dia ao fim de dois meses 

já não há vida a dois, três ou quatro que resista porque chega-se a casa num 

caco, não dá tempo para fazer nada. (Arg 27.5) 

E isso é uma outra parte importante da minha vida actual, mais importante do 

que a outra.(Arg 27.6) 

 

Segmento 28 (§28) 

 

Eu acho que sim, mas também faço um esforço para isso. (Arg 28.1) 

Acho que isso também é uma questão de educação. (Arg 28.2) 

Eu sempre fui educada a ter pessoas em casa e a jantar em casa e ir almoçar 

a casa. (Arg 28.3) 

Eu vejo muita gente da minha idade a chegar a casa come qualquer coisa 

congelada do micro-ondas e vai para a cama. (Arg 28.4 a Act 28.1) 

Não no meu trabalho, mas, há pessoas que trabalham até muito tarde fazem 

isso, eu acho que isso... (Arg 28.5 e Act 28.2) 

Também há dias que não me apetece cozinhar. (Arg 28.6) 

Deixo o resto do jantar de um dia para o jantar do outro. (Arg28.7) 

Mas, é bom chegar a casa e estar lá alguém, estar a fazer alguma coisa, jantar 

sentado, estar a conversar.(Arg 28.8) 

 



Segmento 29 (§29) 

 

Eu sempre fui habituada assim. (S29.1) 

 Sempre vivi no centro de Lisboa e continuo a viver no centro de Lisboa, que é 

bom. (S29.2) 

Mas, também procurei e fiz por isso, não é impossível.(S29.3 e Arg 29.1) 

Sempre foi uma coisa que eu fiz questão. (Arg 29.2) 

Estou tramada porque são duas horas para ir para o trabalho, mais duas horas 

para vir para casa, e o dinheiro que se poupa numa casa ao fim de um ano 

está gasto em gasolina e em paciência e em médicos. (Arg 29.3) 

Assim, faço a vida de trabalho como toda a gente e depois faço uma vida 

normal. (Arg 29.4 e S29.4) 

Depois em casa tenho uma vida de casa para tratar das minhas coisas.(S29.5) 

Mas isso custa algumas horas de sono. (S29.6 e Arg 29.5) 

Eu chego a casa às cinco e meia, vamos jantar e vamos ao cinema.(S29.7 e 

Arg 29.6) 

 Depois de vir do cinema no outro dia já me custa a acordar, mas é uma 

opção.(Arg 29.7) 

 Acho que ainda tenho idade para fazer isso.(Arg 29.8) 

 

Segmento 30 (§30) 

Gosto do que faço e do resto da minha vida também. (Arg 30.1) 

Para já, dou-me como satisfeita.(Arg 20.2) 

 

Segmento 31 (§31) 

 

Geralmente tenho. (S31.1) 

Tive essa vez dos quatro meses. (S31.2) 

Tive uma outra história, mas, essa ainda estava em casa da minha mãe (S31.3 

e Act 31.1) 

Passeei por Lisboa, fui a exposições, andei a fazer turismo. (S31.4) 

 Eu tenho essa coisa, vejo sempre uma coisa de positivo nas coisas todas.(Act 

31.1) 



Então da outra vez que estive dois meses sem receber achei que só ia 

trabalhar quando me apetecia. (S31.5 e Arg 31.1) 

Então, entrava à hora que me apetecia e saia a hora que me apetecia. (S31.6 e 

Arg 31.2) 

Depois quando achei que já estava de mais, eu disse que se ficarem sem 

pagar outro mês, eu só cá venho para falar com o meu orientador, não venho 

cá fazer mais nada. (S31.7) 

 Depois a coisa resolveu-se.(S31.8) 

 

Segmento 32 (§32) 

Tive mais [colegas a fazer como ela]. (Act 32.1 e S32.1) 

 Quer dizer, não éramos os noventa e sete nem os noventa e seis, mas, 

éramos bastantes. (S32.2) 

 Andava toda a gente de cabeça perdida, tudo furioso e sem fazer nada. 

(S32.3) 

Mas, acho que as pessoas estavam um bocado naquela, nós íamos lá e depois 

acabávamos por nos mexer todos como profissionais. (S32.4 e Act 32.2) 

Tínhamos as coisas para fazer e fazíamos. (S32.5, Act 32.3) 

Fazíamos, mas não estávamos com aquela coisa. (S32.6) 

Quando tínhamos que faltar, faltávamos, não dávamos justificações a ninguém 

(S32.7) 

Se disserem que faltei eu digo: tenho que justificar? Está-me a pagar? (S32.8) 

Quando vou ao médico ou a outro lado justifico tudo. (S32.9) 

Eles assim pagam. (S32.10) 

Se eles não correspondem comigo eu também não correspondo com eles (Arg 

32.1). 

Ah, pois tenho [de meter um dia de férias quando falta] (S32.11). 

 

Segmento 33 (§33) 

Uma miséria [o salário]. (Arg 33.1) 

Nós agora temos o instituto de bolseiros. (Arg 33.2 e S33.1) 

Temos os bolseiros do instituto, que é o meu caso, e temos os bolseiros da 

F.C.T. que estão a fazer os doutoramentos e esses não tem de fazer coisa 

nenhuma. (Act 33.1 e Act 33.2) 



Têm os objectivos deles e fazem o trabalho deles. (Act 33.3) 

Agora nós temos contagem de horas e tudo. (Act 33.4 e S33.1) 

Temos de meter férias e temos de meter tudo. (S33.2) 

Não é assim…, quer dizer, isto é um bocado uma faca de dois gumes. (Arg 

33.2) 

É muito chato para nós, mas numa altura certa pode ser usado a nosso favor 

(Arg 33.3) 

Esta coisa de eu meter férias desde que eu entrei para lá.(Arg 33.4) 

A secretaria do meu departamento começou a dizer-me que era bom porque 

ela faz um arquivo com as folhas todas e daqui a uns anos, quando eles 

pensassem em contratar-nos, nós apresentávamos aquilo tudo (Arg 33.5) 

Estamos aqui há não sei quantos anos e obedecemos a ordens superiores 

para fazer tudo, portanto têm de contar estes anos.(Arg 33.6) 

 É uma coisa que está retratada (Arg 33.7) 

 Só que é muito chato, uma pessoa às tantas esta ali um bocado… é isso. (Arg 

33.8) 

Por enquanto eu dou-me como satisfeita, para já. (Arg 33.9) 

Estou numa fase muito boa da minha vida.(Arg 33.10) 

 Não sei se isso vai durar durante muito tempo.(Arg 33.11) 

 A pessoa vai fazendo as coisas como pode.(Arg 33.12) 

Isto também tem muitos aspectos negativos, mas se uma pessoa for só ligar 

aos aspectos negativos....(Arg 33.13) 

 

Segmento 34 (§34) 

 

Sei lá! (Arg 34.1) 

Todas as coisas têm aspectos negativos.(Arg 34.2) 

Ter uma casa inteira para sustentar e depois chegar a uma certa altura e 

dizerem-nos: “Vamos jantar fora» e dizer que não posso.(Arg 34.3) 

 Tenho amigos meus que telefonam a dizer que podíamos ir jantar a um sítio 

ou podemos ir jantar a minha casa. (Act 34.1 e Arg 34.4) 

Uma pessoa fica assim um bocado…(Arg 34.5) 

Depois quando chega a parte do final do mês e nós andamos ali... (Arg 34.6) 

Só que toda a gente tem dinheiro para isto e para aquilo. (Arg 34.7) 



Por exemplo, uma coisa que eu não tenho é um carro. (S34.1 e Arg 34.8) 

Tem o meu namorado porque o pai lho deu, mas eu tenho o passe social (Act 

34.2, S34.2 e Arg 34.9) 

Essencialmente toda a gente na minha idade que está junto tem dois carros 

(Act 34.3 e Arg 34.10) 

Nós temos um carro.(S34.3) 

Ás vezes peço o carro à minha mãe, mas é esporádico.(S34.4) 

 Eu acho que não é um bom hábito. (Arg 34.11) 

Há coisas que eu não faço porque não tenho dinheiro para as fazer. (S34.5 e 

Arg 34.12) 

Mas também há outras que eu faço porque não há dinheiro para fazer umas e 

que me dão tanto gozo como se tivesse dinheiro.(S34.6 e Arg 34.23) 

 A pessoa vive de outra maneira e pensa nas coisas de outra maneira.(Arg 

34.13) 

 Também acho que faz parte nesta fase da vida a pessoa fazer tudo. (Arg 

34.14) 

Tem outros aspectos negativos.(S34.7 e Arg 34.15) 

 Nesta altura é assim, é o que toda a gente diz. (Arg 34.16) 

Nestes tempos que nós estamos a viver, o dinheiro tornou-se numa coisa muito 

importante. (Arg 34.17) 

 São as coisas que nós temos e que nós não temos. (Arg 34.18) 

Não vou a todos os sítios que eu gosto, também não sou uma pessoa muito 

dispendiosa. (Arg 34.19 e Act 34.3) 

Gosto imenso de ir ao cinema e vou ao cinema todas as semanas. (S34.8 e 

Arg 34.20) 

Comprei uma casa na Avenida da Igreja e vou ao cinema a pé, que é uma 

coisa muito boa. (S34.9 e Arg 34.21) 

Vou e saio.(S34.10) 

 Vou jantar a casa da minha mãe e saio à noite e faço todas as coisas que eu 

gosto. (S34.11 e Arg 34.22) 

Mas, não vou jantar fora uma vez por semana como faz a maioria das pessoas. 

(Arg 34.23 e S34.12) 

Quando chego a casa e não me apetece fazer o jantar não vou jantar fora 

porque não posso. (S34.13 e Arg 34.24) 



Isso é um aspecto negativo, mas, por outro lado também me dá gozo…(S34.13 

e Arg 34.25) 

 

Segmento 35 (§35) 

 

Quando eu entrei para biologia toda a gente dizia que ia ser difícil arranjar 

emprego. (Arg 35.1) 

Eu acho que o facto de fazer aquilo que se gosta e trabalhar com pessoas que 

nos damos bem compensa o facto de não se ganhar muito bem ou estar num 

organismo do estado. (Arg 35.2) 

É tudo uma questão de um certo poder de encaixe.(Arg 35.3) 

 Se a pessoa encaixa bem as coisas e consegue viver com as coisas, está tudo 

bem. (Arg 35.4) 

Se não consegue viver nem com ela nem com as coisas que tem, por muito 

bem que ganhe ou por muito bom que seja o trabalho, nunca consegue porque 

falta sempre alguma coisa. (Arg 35.5) 

Eu felizmente consegui encontrar um certo equilíbrio.(Arg 35.6) 

 Quando acaba a exposição e as coisas correm muito mal tenho sempre 

alguma coisa onde me possa agarrar. (Arg 35.7) 

É a única maneira de solucionar as coisas, seja neste emprego ou noutro lado 

qualquer. (Arg 35.8) 

Se a pessoa cultiva o mau humor não chega a lado nenhum, assim pronto.(Arg 

35.9) 

 

Segmento 36 (§36) 

Para já nos próximos um, dois anos não me vejo muito diferente daquilo que 

estou. (S36.1 e Arg 36.1) 

 Depois não sei. (Arg 36.2) 

Depende de como correr a minha vida pessoal. (Arg 36.3) 

Se começar a pensar em ter filhos, porque penso ter daqui a dois ou três anos, 

aí já tenho de pensar nas coisas de outra maneira. (Arg 36.4) 

Eu não costumo pensar nas coisas a muito longo prazo. (Act 36.1) 

Penso mais... Também não penso para amanhã, quer dizer se a coisa tiver má 

(Act 36.2) 



Eu agora vou estar empregada até 2006.(S36.2) 

 

Segmento 37 (§37) 

 

Antes de 2006, espero que esta nossa situação se resolva.(S37.1) 

Esta situação de bolseiro. (S37.2) 

Portanto, acho que estou um bocado sentada a ver o que se passa à minha 

frente.(Arg 37.1) 

 A ver como correm as coisas.(Arg 37.2) 

 Agora, até acabar a minha tese de mestrado, obter o grau de mestre, não vou 

avançar com muita coisa a nível profissional. (S37.3) 

Quer dizer, eu já investi muito nisto e estou na fase final (S37.4 e Arg 37.3). 

 

Segmento 38 (§38)  

Acho que sim. (Arg 38.1) 

Acho que mesmo a nível profissional, se eu pensar ir para outro lado, o 

mestrado é sempre uma mais valia. (S38.1 e Arg 38.1) 

Há empregos em que não. (S38.2) 

Mas eu, neste momento, se sair dali só se for para o laboratório de 

farmacêutica. (S38.3 e Arg 38.2) 

Conheço quem trabalha lá e...(S38.4 e Arg 38.3) 

Tenho contactos, não muito grandes.(S38.5 e Arg 38.4) 

 Mas as pessoas conhecem-me daqui e nesses sítios um grau académico vale 

alguma coisa porque eles têm alguma consideração com isso. (S38.6)  

Mas, não me apetecia ir trabalhar para uma coisa dessas.(Arg 38.5) 

 

Segmento 39 (§39) 

 

Porque eu acho que deve ser chato. (Arg 39.1) 

Uma coisa que eu valorizo muito no meu trabalho é que não tenho aqueles 

uniformes. (Arg 39.2) 

Vou de ténis, calça de ganga. (Arg 39.3) 

 No verão vou com uma t-shirt, vou com uma saia, levo uns sapatos que toda a 

gente se ri deles, mas eu gosto muito deles. (Arg 39.4) 



Se for para um sítio desses, eu tenho que ir com uma saia, com uma carteira, 

com o cabelo arranjado. (Arg 39.5) 

Nós agora, no instituto, organizamos umas aulas de salsa ao fim do dia e 

clubes de salsa.(S39.1, Act 39.1) 

 

Segmento 40 (§40) 

 

Aquilo é um bocado outro espírito. (Arg 40.1) 

As pessoas que eu conheço que trabalham como nós, o espirito não é o 

mesmo. (Act 40.1 e Arg 40.2) 

Para além do trabalho, temos muita actividade de com os outros, o que é 

bom.(Arg 40.3) 

 

Segmento 41 (§41) 

 

É assim, eu tenho um grupo com quem eu costumo sair. (Act 41.1) 

Mas tenho um grupo fora de lá que costumo estar muito mais vezes. (Act 41.2) 

Só que uma pessoa estar com esta pessoa durante o dia, com quem vai 

almoçar e contar umas piadas. (Act 41.3) E ter outra pessoa que tem uns 

problemas e que os vem contar e depois a gente o convida a jantar lá a casa 

para ir sair. (Act 41.4) 

Também é nossa amiga.(Arg 41.1) 

 A questão é saber fazer umas coisas com uns e outras coisas com outros e às 

vezes conseguir misturar toda a gente. (Arg 41.2) 

É um bocado a minha filosofia porque eu gosto de fazer B.T.T. e toda a gente 

que eu conheço gosta de fazer B.T.T.. (Arg 41.3 e S41.1) 

Então, quando organizo um passeio de bicicleta quando vêm uns, vêm os 

outros e passeios a pé também. (S41.2 e Arg 41.4) 

Uma vez fomos passear à Arrábida com uns amigos meus que não tem nada a 

ver com o trabalho e foram também os do trabalho e foi assim um grupo longo. 

(Act 41.5 e Act 41.6) 

 Nessa altura, mistura-se toda a gente porque as pessoas no fundo acabam por 

ter alguma afinidade umas com as outras. (Arg 41.5) 



São todas minhas amigas por isso têm que ter todas um pouco em comum.(Arg 

45.6) 

Agora quando começam a marcar coisas para o fim-de-semana inteiro eu digo 

que não vou conseguir. (Arg 41.7) 

Também é preciso saber dosear um bocado a coisa.(Arg 41.8) 

 

Segmento 42 (§42)  

 

Para o doutoramento admito. (S42.1) 

Eu acho que se evoluir desta bolsa para uma bolsa de doutoramento, agora 

passar desta bolsa para uma igual é que não me apetece. (Arg 42.1) 

É assim, enquanto eu sentir uma certa evolução ali, por exemplo, eu não me 

meti no mestrado a seguir à licenciatura porque acho que não estava correcto 

(Arg 42.2) 

Não sabia o que havia de fazer nem no que havia de trabalhar. (Arg 42.3) 

Agora, se for para doutoramento não. (S42.2) 

Até se for uma bolsa igual a estas, mas por uma fase temporária, sem ser outra 

bolsa de seis anos.(S42.3) 

Dessas, eu não quero. (S42.4 e Arg 42.4) 

Aliás se me derem outra bolsa de seis anos eu vou fazer um doutoramento. 

(S42.5) 

Eu acho que isso tem interesse porque também é uma forma de nós 

evoluirmos. (S42.6 e Arg 42.5) 

Quer dizer, interessa-me a mim pessoalmente e interessa-me para a minha 

carreira, porque eu no final do doutoramento, se abrir uma vaga eu posso 

concorrer. (S42.7) 

Tenho muito mais hipóteses do que uma pessoa qualquer com doutoramento 

que concorra. (S42.8 e Arg 42.6) 

Eu sou uma pessoa que trabalha lá dentro. (S42.9) 

As pessoas todas conhecem-me e o meu trabalho tem sido feito na área. 

(S42.10) 

De resto estas coisas são um bocado pensadas. (Arg 42.7) 



Aliás, eu quando sai da faculdade ou quando estava no curso, achei que queria 

ir trabalhar para as pescas porque achei que dentro das áreas todas que havia 

era a que mais me interessava. (Arg42.8) 

De facto, acertei e também tive a oportunidade de ir para lá. (Arg 42.9) 

Para já gosto do que faço e sinto-me profissionalmente muito realizada.(Arg 

42.10) 

 

Segmento 43 (§43) 

Esta agora não. (S43.1) 

Comecei em 2002, é de quatro anos [a bolsa] (S43.2) 

 

Segmento 44 (§44) 

Essas bolsas são financiadas, eu acho que 50% pelo Estado Português. 

(S44.1) 

Aquilo é do programa nacional de amostragem biológica. (S44.2) 

É financiado parte pelo Estado Português e a outra parte pela Comunidade 

Europeia. (S44.3) 

É por isso que eu acho que temos tido alguns resultados porque as bolsas que 

nos dão e o trabalho que nos dão são coisas de base. (S44.4) 

Por exemplo, eu tenho colegas meus que saem nos centros de campanha.(Act 

44.1) 

 

Segmento 45 (§45) 

 

Quando saem as campanhas de investigação são eles que vão comandar a 

equipa. (S45.1) 

E eu acho que mesmo as pessoas para quem nós trabalhamos têm a noção 

que o trabalho que nós fazemos é muito importante para eles.(S45.2) 

 

Segmento 46 (§46) 

Eu acho que não.(Arg 46.1) 

 Pode ser que seja e que me arrependa. (Arg 46.2) 

Mas eu acho que tanto me posso vir a arrepender disto como uma pessoa 

qualquer que vá para um trabalho fixo e que chega a uma idade e pensa que 



está a fazer isso uma vida toda e que perdeu muitos anos. (Act 46.1 e Arg 

46.3) 

 Mas, para já, eu acho que não é um tiro no escuro. (Arg 46.4) 

Para já é assim, se eu me sinto satisfeita com aquilo que estou a fazer, mesmo 

que daqui a dois anos tivesse que procurar outra coisa, pelo menos foram 

quatro ou cinco anos que eu estive a fazer uma coisa que me dava mesmo 

prazer. (Arg 46.5) 

 Uma pessoa chega ao fim de algum tempo e olha para trás e nada do que eu 

fiz foi tempo perdido ou não valeu a pena. (Arg 46.6) 

Depois temos umas viagens de vez em quando.(Arg 46.7 e S46.1) 

 

Segmento 47 (§47) 

Essa história do embarcar é engraçado porque é assim, nós fazemos...  (Arg 

47.1) 

Não sei se ouviu falar do Noruega, que é o navio de investigação para Portugal 

(S47.1) 

Como lá no instituto se faz toda a parte do trabalho cientifico para avaliação 

das pescas, portanto todo o que diz respeito a Direcção Geral das Pescas e 

tudo o que diz respeito as pescas, todo o trabalho cientifico é feito por nós, 

desde a recolha dos dados até ao tratamento. (S47.2) 

 Então, todos os anos temos quatro ou cinco cruzeiros (nós chamamos 

cruzeiros) para determinadas espécies, casos como a sardinha, para o carapau 

também, para aquelas espécies mais importantes. (S47.3) 

Eu embarco, mas não estou propriamente nas estações. (S47.4) 

Tem-se estações predefinidas onde se apanham as espécies e depois faz-se 

toda uma amostragem biológica de comprimentos. (S47.5) 

Vai-se ampliar aquilo tendo em consideração que vamos ter um número total 

de peixes daquela espécie no mar e depois vamos conseguir emitir esses 

dados cá para fora para depois podermos fazer uma previsão para o próximo 

ano. (S47.6) 

Esse trabalho tem de ser feito e tem de ser feito todos os anos. (S47.7) 

Depois tem de haver uma equipa relativamente grande a bordo. (S47.8) 

É por isso que há um determinado número de pessoas para cada uma das 

espécies. (S47.9) 



Depois não é só isso, há outras coisas como a salinidade e a temperatura. 

(S47.10) 

É uma coisa que todos nós passamos por isso. (S47.11) 

De tempos a tempos uma equipa vai embarcar e vai fazer isso.(S47.12) 

 

Segmento 48 (§48) 

 

Quinze dias, mas voltamos sempre a terra seca. (S48.1) 

Eu acho engraçado, desde que a equipa com que se vá embarcar seja 

engraçada. (Arg 48.1) 

Fazemos coisas giras, uns jogos. (Arg 48.2) 

 Durante o dia vamos trabalhar, mas estamos enfiados no barco à noite.(S48.2) 

 

Segmento 49 (§49) 

 

Eu gosto muito do meu trabalho. (Arg 49.1) 

 Gosto e há uma coisa a que eu acho piada.  (Arg 49.2) 

Todos os meus amigos que são daquelas áreas das economias e das 

engenharias quando eu falo no que faço, fica tudo assim com uns ares...(Arg 

49.3) 

 Esta é maluca. (Arg 49.4) 

 Eu acho que é engraçado. (Arg 49.5) 

Eu nunca fui assim muito objectiva. (Act 49.1) 

 Só resolvi ir para biologia mesmo no último ano do liceu. (S49.1) 

 Mas, desde aí eu disse que era isto que eu queria fazer para o resto da vida. 

(S49.2 e Arg 49.2) 

Até agora, acho que consegui estar a cumprir os meus objectivos, que nunca 

são assim muito lineares.(Arg 49.3) 

 Mas pronto, eu vou estabelecendo os objectivos à medida que as coisas me 

vão aparecendo e gosto bastante daqui. (Arg 49.4 e Act 49.2) 

Eu acho que tem as componentes todas, não só a nível profissional, aquilo que 

me dá gozo fazer, como também tenho aquela parte toda dos amigos e é 

bom.(Arg 49.5) 

Depois, as pessoas dão muito apoio umas às outras. (S49.3) 



Nós acabamos por trabalhar muito em conjunto.(S49.4 e Act 49.1) 

 Eu preciso às vezes da analise do outro, posso pedir a outra pessoa que ela 

faz.  (S49.5) 

Pronto, não há assim uma competição desenfreada, o que é bom! (Arg 49.6) 

 

Segmento 50 (§50) 

 

Há bastantes [colegas a fazer o mestrado] (S50.1) 

Geralmente, é o percurso de nós todos. (S50.2 e Act 50.1) 

Para já, nós estamos com aquela coisa que só podemos estar com o mesmo 

tipo de bolsa durante cinco anos e então as pessoas vão fazendo para se 

sentirem um bocado evoluídas. (S50.3) 

Se ficarmos só com a licenciatura, ficamos ali estagnados e as pessoas 

começam-nos, mesmo as pessoas com quem trabalhamos, se dissermos que 

queríamos fazer um mestrado, o nível de trabalho que nos dão já é uma coisa 

diferente, desafio que as pessoas nos põem. (S50.4) 

Mesmo para eles, é bom que sintam que nós gostamos daquilo e que 

queremos progredir e que não vamos ficar ali assim.(S50.5) 

 

Segmento 51 (§51) 

 

É de lá [o orientador] (Act 51.1) 

Quer dizer, eu tenho dois.(Act 51.2) 

 Tenho um na faculdade e um lá que me está a ajudar a fazer o trabalho. (Act 

51.3 e Act 51.4)  

É com esse que eu conto. (Act 51.5) 

O da faculdade vai assinar por baixo e pronto. (Act 51.6) 

Ele não conhece nada daquilo, mas como é feito na faculdade.(Act 51.7) 

Eu gosto muito daqui, basicamente é isso.(Arg 51.8) 

Gosto mesmo. (Arg 51.1) 

Não sei se quer fazer alguma pergunta? (Arg 51.2) 

 Espero que tenha ajudado para alguma...(Arg 51.3) 

 

 



Recodificação dos segmentos da entrevista 

 

Sequências tipo 

 

S0: O curso 

Tirei o curso que eu gostava. (S14.5) + Só resolvi ir para biologia mesmo no 

último ano do liceu. (S49.1) +  Mas, desde aí eu disse que era isto que eu 

queria fazer para o resto da vida. (S49.2) 

 

 

S1: O estágio curricular 

Eu saí da faculdade e fui estagiar para o instituto e lá fiquei. (S1.1) + Fiz um 

estágio durante um ano, o estágio curricular. (S1.2) + Acabei no final de 98, se 

não me engano.(S1.3) 

 

S2: O Instituto 

Ali no instituto é um bocado diferente. (S9.2) + Nós geralmente trabalhamos 

por metas. (S9.3 e Act 9.6) + Eles dão uma continuidade ao trabalho.( S9.5) + 

+ Tem a carreira técnica e tem a carreira de investigação. (S11.1) + Ao nível 

das obrigações, estamos ao nível de qualquer funcionário, temos a folha para 

assinar quando entramos, temos a folha para assinar quando saímos, temos 

hora de almoço. (S14.3) + Depois regalias não temos nenhumas. (S14.4) + 

Aquilo lá tem funcionado um bocado por “leigos”. (S19.1) + As pessoas entram 

e, antes de nós andaram a recibos verdes e andou toda gente “ai tio”. (S19.2) + 

É por isso que neste momento somos noventa e seis bolseiros lá no 

instituto.(S19.3) + Depois há cláusulas de contrato tipo vem para aqui, mas 

quando houverem embarques tem de ir. (S23.1)  + Quando vou ao médico ou a 

outro lado justifico tudo. (S32.9) + Eles assim pagam. (S32.10) + Ah, pois tenho 

[de meter um dia de férias quando falta] (S32.11). + Nós agora temos o instituto 

de bolseiros. (S33.1) + Nós agora, no instituto, organizamos umas aulas de 

salsa ao fim do dia e clubes de salsa.(S39.1) 

 

 

S2a: As Bolsas 



Depois estive uma bolsa da ciência e tecnologia durante dois anos.(S1.4) + 

Não, foi um projecto. (S1.5) + Depois estive algum tempo com aquelas 

situações dos recibos verdes. (S1.6) + Ganhei uma outra bolsa com que fiz a 

parte curricular do mestrado em gestão do ambiente marinho, na faculdade 

nova  do Técnico(S1.9) + Entretanto surgiu-me outra bolsa porque essa era só 

de um ano.(S1.10) + O meu percurso tem sido sempre assim. (S1.11) + Tudo 

só com bolsas.(S2.1) + No entretanto, com estas duas faço a minha tese de 

mestrado. (S2.2) + Neste momento eu considero que isto é um emprego. 

(S3.1) + É assim, é uma bolsa só que a parte de formação sou eu que a estou 

a fazer porque não são bolsas de formação.(S3.2) + São bolsas de projecto e é 

para eu trabalhar. (S3.3) + Neste momento, todos andamos com uma guerra 

desgraçada porque estamos a fazer os trabalhos lá com o instituto. (S3.4) + 

Têm de ser feitos, lançar dados e recolher dados. (S3.5) + Isto basicamente é 

um emprego porque estas bolsas que eu tenho tido são uns concursos... (S3.6) 

+ É mais ou menos assim: queres uma bolsa? (S3.7) + E eu digo que sim. 

(S3.8) + Não há [emprego] (S4.1) + Há as faculdades.(S4.2) + Aí as bolsas são 

mesmo para formação. (S4.3) + Nos institutos públicos as coisas funcionam de 

um modo diferente.(S4.4) +  Primeiro entras para lá com um estágio e depois 

vão arranjando bolsas porque não têm nenhuma maneira de fazer contratos e 

precisam de nós. (S4.5) + Não têm nenhuma autonomia financeira e então 

acabam por ser projectos que incluem bolsas.(S4.6) + É assim, estas bolsas... 

(S5.1) + Eu tive com uma da fundação. (S5.2) + Estas são bolsas para 

projectos europeus. (S5.3) + São feitos a meias com o Estado Português e com 

a Comunidade Europeia.(S5.4) +  Não servem só para nós, serve para outras 

coisas do instituto, por exemplo, serve para sustentar navios. (S5.5) + Com 

esta coisa das bolsas eu vou tendo algum seguimento. (S8.2) + Eu entrei em 

98 e depois comecei a receber a bolsa a partir de 99 ou 2000. (S9.3) + A minha 

é equivalente a uma B.I.C.. (S14.1) + Acaba por ser pouco, dá para uma 

pessoa viver. (S14.2) + Comecei em 2002, é de quatro anos [a bolsa] (S43.2) + 

Essas bolsas são financiadas, eu acho que 50% pelo Estado Português. 

(S44.1) + Aquilo é do programa nacional de amostragem biológica. (S44.2) + É 

financiado parte pelo Estado Português e a outra parte pela Comunidade 

Europeia. (S44.3) + É por isso que eu acho que temos tido alguns resultados 



porque as bolsas que nos dão e o trabalho que nos dão são coisas de base. 

(S44.4) 

 

S2b: O trabalho 

Nós seguimos uma linha de trabalho e todo o trabalho que tenho feito desde o 

final do estágio tem sido sempre da mesma linha. (S3.9) + Eu trabalho com 

peixes e tenho andado sempre a fazer isso. (S3.10) + Variam um bocado as 

espécies, mas a base do trabalho é sempre a mesma. (S3.11) + Eu faço a 

idade dos peixes. (S6.1) + É a ciência dos “atólitos” e eu conto os anéis que se 

contam como os anéis das tábuas e atribuo-lhes uma idade e depois aquilo 

serve para entrar nas questões das avaliações. (S6.2) + Faço também uma 

parte de recolha de dados, amostragem biológica, tirar os parâmetros dos 

peixes. (S6.3) + Mesmo as idades não é só contá-los, temos que tirar o 

comprimento porque eu não posso matar todos os peixes para saber que idade 

é que tem. (S6.4) + Tem sido isso mais ou menos e já trabalhei com várias 

espécies. (S6.5) + Comecei na licenciatura, na tese de licenciatura com o 

cantarilho. (S6.6) + Depois durante dois anos tive a trabalhar com tubarões de 

profundidade e agora estou a trabalhar com o carapau. (S6.7) + É tudo 

espécies com interesse comercial. (S6.8) + É assim, não há muito contacto 

com as pessoas, mas joga muito com a realidade das pessoas, com aquela 

questão das comunidades piscatórias. (S7.1) + Temos que levar um bocado 

em consideração isso, essas coisas, o que é que nós podemos dizer. (S7.2) + 

O que é que temos de dizer para eles não pescarem, não é só o peixe. (S7.3) + 

Desde então, certas pessoas com quem eu trabalho têm procurado fazer um 

certo currículo e vamos trabalhar dentro das mesmas áreas. (S9.4) + No fundo, 

se ficarmos lá a trabalhar mais seis anos, desde o estágio, eu especializei-me 

naquilo. (S19.4) + Por exemplo, eu já não embarco há dois anos.(S23.2) + 

Embarques são os cruzeiros de investigação.(S24.1) + Quando há, nós 

vamos.(S24.2) +  Arranja-se uma equipa e nós podemos não fazer parte de 

uma equipa. (S24.3) + Este ano não fui porque como estava a fazer a tese de 

mestrado. (S24.4) + O meu chefe disse que enquanto estiver a fazer a tese não 

vais porque perdes muito tempo. ( S24.5) + Mas, há uma série de coisas que 

temos de fazer.(S24.6) + Quando saem as campanhas de investigação são 

eles que vão comandar a equipa. (S45.1) + E eu acho que mesmo as pessoas 



para quem nós trabalhamos têm a noção que o trabalho que nós fazemos é 

muito importante para eles.(S45.2) + Depois temos umas viagens de vez em 

quando.(S46.1) + Como  lá no instituto se faz toda a parte do trabalho cientifico 

para avaliação das pescas, portanto todo o que diz respeito a Direcção Geral 

das Pescas e tudo o que diz respeito as pescas, todo o trabalho cientifico é 

feito por nós, desde a recolha dos dados até ao tratamento. (S47.2) +  Então, 

todos os anos temos quatro ou cinco cruzeiros (nós chamamos cruzeiros) para 

determinadas espécies, casos como a sardinha, para o carapau também, para 

aquelas espécies mais importantes. (S47.3) + Eu embarco, mas não estou 

propriamente nas estações. (S47.4) + Tem-se estações predefinidas onde se 

apanham as espécies e depois faz-se toda uma amostragem biológica de 

comprimentos. (S47.5) + Vai-se ampliar aquilo tendo em consideração que 

vamos ter um número total de peixes daquela espécie no mar e depois vamos 

conseguir emitir esses dados cá para fora para depois podermos fazer uma 

previsão para o próximo ano. (S47.6) + Esse trabalho tem de ser feito e tem de 

ser feito todos os anos. (S47.7) + Depois tem de haver uma equipa 

relativamente grande a bordo. (S47.8) + É por isso que há um determinado 

número de pessoas para cada uma das espécies. (S47.9) + Depois não é só 

isso, há outras coisas como a salinidade e a temperatura. (S47.10) + É uma 

coisa que todos nós passamos por isso. (S47.11) + De tempos a tempos uma 

equipa vai embarcar e vai fazer isso.(S47.12) + Quinze dias, mas voltamos 

sempre a terra seca. (S48.1) +  Durante o dia vamos trabalhar, mas estamos 

enfiados no barco à noite.(S48.2) + Depois, as pessoas dão muito apoio umas 

às outras. (S49.3) + Nós acabamos por trabalhar muito em conjunto.(S49.4) +  

Eu preciso às vezes da analise do outro, posso pedir a outra pessoa que ela 

faz.  (S49.5) + A maior parte da burocracia, somos nós que tratamos. (S24.11)  

 

 

S2c: Os pagamentos em atraso 

Dá-me um desânimo porque, por exemplo, há bem pouco tempo estiveram dois 

meses seguidos sem nos pagar e pagaram-nos depois tudo junto. (S13.1) + 

Então da outra vez que estive dois meses sem receber achei que só ia 

trabalhar quando me apetecia. (S31.5) + Então, entrava à hora que me 

apetecia e saia a hora que me apetecia. (S31.6 ) + Depois quando achei que já 



estava de mais, eu disse que se ficarem sem pagar outro mês, eu só cá venho 

para falar com o meu orientador, não venho cá fazer mais nada. (S31.7) +  

Depois a coisa resolveu-se.(S31.8) + Tive mais [colegas a fazer como ela]. 

(S32.1) +  Quer dizer, não éramos os noventa e sete nem os noventa e seis, 

mas, éramos bastantes. (S32.2) +  Andava toda a gente de cabeça perdida, 

tudo furioso e sem fazer nada. (S32.3) + Mas, acho que as pessoas estavam 

um bocado naquela, nós íamos lá e depois acabávamos por nos mexer todos 

como profissionais. (S32.4 )  + Temos as coisas para fazer e fazemos. (S32.5) 

+ Fazíamos, mas não estávamos com aquela coisa. (S32.6) + Quando 

tínhamos que faltar, faltávamos, não dávamos justificações a ninguém (S32.7) 

+ Se disserem que faltei eu digo: tenho que justificar? Está-me a pagar? 

(S32.8) +  

 

 

S2d: Os períodos de não trabalho 

Depois estive quatro meses à espera de outra bolsa, mas já do instituto.(S1.7) 

A bolsa foi-me oferecida, mas como era Julho eu disse que queria umas férias 

e depois aquilo atrasou. (S1.8) + Tive essa vez dos quatro meses. (S31.2) + 

Tive uma outra história, mas, essa ainda estava em casa da minha mãe 

(S31.3) + Passeei por Lisboa, fui a exposições, andei a fazer turismo. (S31.4) 

 

 

 

S3: A formação 

S3a: A formação contínua 

Estou a fazer alguma formação (S5.6) + Temos acesso a formações, mas, é 

tudo dentro da área.(S21.1) + Quando há cursos nós vamos, se estivermos 

interessados em ir. (S21.2) + 

 

 

S3b: O Mestrado 

Estou a acabar o mestrado (S.5.7) + O trabalho que estou a desenvolver é 

totalmente dentro desta área. (S20.1) + É tudo feito lá.(S20.2) + Eu venho para 

casa e não trago nada porque tenho lá tudo, incluindo o computador. (S20.3) +  



Claro que depois vou ter de ler umas coisas em casa e depois fazer umas 

correcções quando estiver mesmo na parte da escrita final. (S20.4) + Eu ali 

tenho tudo (S20.5) + Agora, neste momento, estou a fazer um trabalho chato, 

estou a introduzir uns dados que eu descobri lá. (S20.6) + Porque eu estou a 

fazer a minha tese com dados muito antigos (S20.7) +  Estou a obter os dados 

em papel e a metê-los todos. (S20.8) + Mas quer dizer, não é ou trabalho para 

a minha tese ou trabalho para o instituto. (S20.9) + Estou a ajudar aquilo tudo e 

são os dados que eu vou aproveitar. (S20.10) + A nível da formação nunca 

ninguém diz que não faz e não faças.(S20.11) + Por exemplo, quando estive a 

fazer a parte curricular do mestrado nós íamos. (S21.3) + Não compensei 

horas.(S21.4) + Sempre que era necessário passava uma tarde inteira a 

estudar e nunca ninguém me disse nada porque eles próprios estão a ver que 

a formação é uma componente bastante essencial.(S21.5) + Em parte foi por 

carreira e depois foi porque também estava com saudades da escola. (S22.1) 

Uma pessoa deixa de pegar nos livros durante dois anos... (S22.2) + Também 

foi por carreira, nós fazemos as coisas com um objectivo, não é só por...(S22.3) 

+ Depois optei por fazer numa faculdade diferente porque eu acho mais 

engraçado.(S22.4) + Conheço outras pessoas, toma-se contacto com outras 

áreas diferentes. (S22.5) + Depois fazer com o material daqui.(S22.6) + 

Sempre usei o que precisei para fazer o mestrado. (S22.7) + Quando me 

ofereceram a bolsa eu estava a fazer a parte curricular do mestrado, eu disse: 

“Eu aceito mas vou fazer a parte curricular do mestrado no Técnico, não se 

importam? Não, faz». (S22.8) + Quando me deram esta eu disse que aceitaria 

a bolsa se essa desse para fazer uma tese.(S22.9) + A minha tese também 

tem interesse para o instituto. (S 24.8) + Os dados deles são trabalhados como 

nunca eles trabalharam, porque a gente nunca teve tempo. (S24.9) + Uma 

pessoa quando faz uma tese tem de fazer essas coisas.(S24.10 ) + Então 

assim, a pretexto da tese faço uma série de coisas para eles. (S24.12) +Faço o 

meu trabalho e fico contente para a minha pessoa. (S24.13 ) + Há bastantes 

[colegas a fazer o mestrado] (S50.1) + Geralmente, é o percurso de nós todos. 

(S50.2) + Para já, nós estamos com aquela coisa que só podemos estar com o 

mesmo tipo de bolsa durante cinco anos e então as pessoas vão fazendo para 

se sentirem um bocado evoluídas. (S50.3) + Se ficarmos só com a licenciatura, 

ficamos ali estagnados e as pessoas começam-nos, mesmo as pessoas com 



quem trabalhamos, se dissermos que queríamos fazer um mestrado, o nível de 

trabalho que nos dão já é uma coisa diferente, desafio que as pessoas nos 

põem. (S50.4) + Mesmo para eles, é bom que sintam que nós gostamos 

daquilo e que queremos progredir e que não vamos ficar ali assim.(S50.5) 

 

S4: A vida a dois 

Agora comprei casa e no entretanto vou-me casar e toda gente pergunta como 

é que estou e como está a casa. (S8.1) + Mas, em geral, aos fins-de-semana 

tenho tempo para tratar da minha casa, para ver um filme. (S26.1) + Como 

moro aqui na Avenida da Igreja e trabalho em Algés, vou para lá de metro e 

combóio. (S26.3) + Para lá eu não vou a ler porque vou de carro com o meu 

namorado que trabalha em Queluz. (S26.4) + Mas depois, à tarde venho a ler e 

ainda vou fazer umas compras para a casa. (S26.5) + Também iniciei uma vida 

a dois há relativamente pouco tempo, há uns meses, e estou mais interessada 

nisso porque acho que é uma coisa importante. (S27.3) + Sempre vivi no 

centro de Lisboa e continuo a viver no centro de Lisboa, que é bom. (S29.2) + 

Assim, faço a vida de trabalho como toda a gente e depois faço uma vida 

normal. (S29.4) + Depois em casa tenho uma vida de casa para tratar das 

minhas coisas.(S29.5) + Mas isso custa algumas horas de sono. (S29.6) + Eu 

chego a casa às cinco e meia, vamos jantar e vamos ao cinema.(S29.7) + Por 

exemplo, uma coisa que eu não tenho é um carro. (S34.1) + Tem o meu 

namorado porque o pai lho deu, mas eu tenho o passe social (S34.2) + Nós 

temos um carro.(S34.3) + Ás vezes peço o carro à minha mãe, mas é 

esporádico.(S34.4) +  Há coisas que eu não faço porque não tenho dinheiro 

para as fazer. (S34.5) + Mas também há outras que eu faço porque não há 

dinheiro para fazer umas e que me dão tanto gozo como se tivesse 

dinheiro.(S34.6 ) + Gosto imenso de ir ao cinema e vou ao cinema todas as 

semanas. (S34.8 ) + Comprei uma casa na Avenida da Igreja e vou ao cinema 

a pé, que é uma coisa muito boa. (S34.9) + Vou e saio.(S34.10) +  Vou jantar a 

casa da minha mãe e saio à noite e faço todas as coisas que eu gosto. 

(S34.11) + Mas, não vou jantar fora uma vez por semana como faz a maioria 

das pessoas. ( S34.12) + Quando chego a casa e não me apetece fazer o 

jantar não vou jantar fora porque não posso. (S34.13 ) 

 



S5: Os projectos 

 

S5a: Profissionais 

Aquilo é um instituto do estado e das duas, uma ou chegam perto das eleições 

e despedem todos ou metem todos de uma maneira qualquer. (S10.3) + Para 

já nos próximos um, dois anos não me vejo muito diferente daquilo que estou. 

(S36.1) + Eu agora vou estar empregada até 2006.(S36.2) + Antes de 2006, 

espero que esta nossa situação se resolva.(S37.1) + Esta situação de bolseiro. 

(S37.2) + Agora, até acabar a minha tese de mestrado, obter o grau de mestre, 

não vou avançar com muita coisa a nível profissional. (S37.3) + Quer dizer, eu 

já investi muito nisto e estou na fase final (S37.4) + Para o doutoramento 

admito. (S42.1) + Agora, se for para doutoramento não. (S42.2) + Até se for 

uma bolsa igual a estas, mas por uma fase temporária, sem ser outra bolsa de 

seis anos.(S42.3) + Dessas, eu não quero. (S42.4 ) + Aliás se me derem outra 

bolsa de seis anos eu vou fazer um doutoramento. (S42.5) 

 

 

S5b: Escolares 

Depois penso fazer o doutoramento a seguir e depois logo se vê o que surge. 

(S5.8) + Eu vou fazer o doutoramento porque eu quero entrar para a carreira 

de investigação. (S10.1) + Basicamente porque as nossas perspectivas lá 

dentro são muito difíceis para todas as áreas. (S10.2) + Mas, mesmo assim, 

como eu gosto da parte de investigação para eu entrar para a carreira de 

investigação eu tenho que ter o doutoramento (S10.4) + Sem doutoramento 

não posso sequer concorrer (S11.2) + Quer dizer, interessa-me a mim 

pessoalmente e interessa-me para a minha carreira, porque eu no final do 

doutoramento, se abrir uma vaga eu posso concorrer. (S42.7) + Tenho muito 

mais hipóteses do que uma pessoa qualquer com doutoramento que concorra. 

(S42.8) + Eu sou uma pessoa que trabalha lá dentro. (S42.9) + As pessoas 

todas conhecem-me e o meu trabalho tem sido feito na área. (S42.10) + Só 

que agora estou a fazer o mestrado e depois se calhar vou fazer o 

doutoramento e vou ter de agarrar em algumas das espécies que eu já 

trabalhei e vou explorar aquilo um bocado mais e não ando a saltar de espécie 

em espécie como os da faculdade. (S9.6) 



Os Actuantes 

 

Nós Bolseiros do Instituto 

Porque entre nós bolseiros somos todos bons, profissionalmente falando, é 

claro! (Act 8.1) + Somos todos com idades entre os vinte e seis e os trinta e 

dois. (Act 8.2) + Damo-nos todos muito bem, gostamos de conviver e de sair. 

(Act 8.3) + Mesmo com as pessoas mais velhas, aquilo é um ambiente muito 

familiar. (Act 8.4) + Nós estamos ali e as pessoas preocupam-se. (Act 8.5) + 

Agora comprei casa e no entretanto vou-me casar e toda gente pergunta como 

é que estou e como está a casa. (Act 8.6) + Nós geralmente trabalhamos por 

metas. (Act 9.6) + Desde então, certas pessoas com quem eu trabalho têm 

procurado fazer um certo currículo e vamos trabalhar dentro das mesmas 

áreas. (Act 9.7) + Aqui, normalmente, os jornalistas que falavam connosco têm 

a ideia que nós somos um bando de miúdos, que somos uns bolseiros. (Act 

13.1) + Temos os bolseiros do instituto, que é o meu caso, e temos os 

bolseiros da F.C.T. que estão a fazer os doutoramentos e esses não tem de 

fazer coisa nenhuma. (Act 33.1 e Act 33.2) + Agora nós temos contagem de 

horas e tudo. (Act 33.4) + Temos de meter férias e temos de meter tudo. 

(S33.2) 

 

 

Nós Biólogos 

 

Nós investigadores? 

A carreira de investigação torna-se mais interessante porque nós pegamos nos 

quadros todos. (Act 11.1) + Fazemos a parte técnica e fazemos a parte de 

investigação propriamente dita, não ficamos limitados. (Act 11.2) 

 

Bolseiros da FCT 

Temos os bolseiros do instituto, que é o meu caso, e temos os bolseiros da 

F.C.T. que estão a fazer os doutoramentos e esses não tem de fazer coisa 

nenhuma. (Act 33.1 e Act 33.2) + Têm os objectivos deles e fazem o trabalho 

deles. (Act 33.3) 

 



 

Eles 

Eles dão uma continuidade ao trabalho.(Act9.8) + E das duas uma, ou eles 

pensam numa forma de nos integrar ou nós vamos embora. (Arg 19.4 e Act 

19.1) + Eles mandam-me embora, a mim e aos outros e estão ali mais não sei 

quanto tempo para formarem uma pessoa. (Act 19.8) +  

 

O Chefe 

Mesmo os mais velhos, o meu chefe que é mais velho do que eu, tem cerca de 

quarenta anos, pergunta sempre como é que estou e como é que está a tua 

casa. (Act 19.7) + O meu chefe disse que enquanto estiver a fazer a tese não 

vais porque perdes muito tempo. (Act 24.1) +  

 

 

Bolseiros da Faculdade 

As pessoas que têm uma bolsa de projectos fazem com aquelas bolsas de 

investigação cientifica e depois fazem o doutoramento e vão-se embora. (Act 

4.1) + Fazem um mestrado e doutoramento e depois vão-se embora.(Act 4.2) + 

É assim, tenho colegas meus que trabalham na faculdade e eles falam que eu 

não dava com aquilo, é um bocado... (Act 9.1) + Tanto eles como as pessoas 

que lhes dão as bolsas sabem que quando eles forem embora há outros. (Act 

9.2) + É isso que eles fazem no mestrado e no doutoramento. (Act 9.4) + Eles 

acabam e depois vão-se embora e depois entram outros que fazem o mesmo 

trabalho do que eles, apesar de ter de começar do início. (Act 9.5) +  

 

Pessoas da Faculdade 

Então não têm muita preocupação em lhes fazer sentir o trabalho.(Act 9.3) 

 

Namorado 

Como agora o meu namorado trabalha nessa área... (Act 14.3) + Ele esteve 

desempregado.  (Act 14.4) + Agora tem a tese do mestrado e tem trabalho. 

(Act 14.5) + Mais ou menos. (Act 17.1) + Está a contratos, mas está mais ou 

menos estável. (Act 17.2) 



Esteve muito tempo sem trabalho. (Act 17.3) +  Esteve quase dois anos sem 

conseguir arranjar nada. (Act 17.4) + No entretanto, encontrou este. (Act 17.5) 

+ E é por ele estar numa situação mais ou menos estável que eu consigo estar 

nesta situação de pé atrás e pé à frente. (Act 17.6) 

 

Mãe 

Tenho uma mãe por trás que quando eu digo que este mês não me pagaram 

ela diz que adianta. (Act 17.7) 

 

Gente  que trabalha 

Pelo menos não me ando a arrastar a fazer uma coisa que eu não gosto, como 

acontece com montes de gente que eu conheço. (Act 17.9) + Fazem, mas não 

gostam.(Act 17.10) +  Mas ganham duzentos contos por mês e depois a 

trabalhar parece que andam com o mundo às costas. (Act 17.11) + Chego ao 

fim do mês e tenho que estar a fazer ginástica enquanto os outros vão jantar 

fora e eu não vou.(Act 17.12 e Act 17.13) + Não sei, algumas pessoas que eu 

vejo mesmo a trabalhar, a segurança é quase a mesma. (Act 19.3) + Eles 

saem para trabalhar e são contratados para aquilo.(Act 19.4) +  Depois estão lá 

três anos e vão-se embora e vão fazer contrato para outro lado, portanto não 

sei. (Act 19.5) + Eu sei que há muitas pessoas que eu conheço que trabalham 

noutras empresas. (Arg 22.4 e Act 22.1) + Têm muito mais regalias. (Arg 22.5 e 

Act 22.2) + Têm carros, telemóveis, mas depois tem de dar outra coisa em 

troca.(Act 22.7) + Conheço gente que só trabalha e acha que deve ser assim, 

mas eu não acho, nunca achei. (Act 24.1 e Act 24.2) + É como eu lhe digo, há 

gente que não faz isso. (Act 26.2) + Acha que deve lá estar doze horas por dia 

ou catorze, eu acho que não (Act 26.3 ). + Não no meu trabalho, mas, há 

pessoas que trabalham até muito tarde fazem isso, eu acho que isso... (Act 

28.2) 

 

Gente que estava a fazer o mestrado 

É diferente do que se uma pessoa está um dia inteiro a trabalhar numa coisa 

qualquer e depois chega a casa e agarra no computador e depois olha para os 

números.... (Act 20.1) + Toda a gente que eu conheço que estava a fazer o 



mestrado estava a trabalhar. (Act 20.2) + Chega à tese e depois começa a 

trabalhar no computador de casa. (Act 20.3) 

 

 

Eu 

Às vezes começo a pensar mais por questões financeiras porque ganho muito 

pouco.(Act 13.6) + Eu começo a pensar se não seria boa ideia começar a 

procurar emprego noutras áreas, área de farmacêutica, de laboratório.(Act 

14.2) + Esporadicamente preocupa-me, mas, como eu também não sou de ver 

logo as preocupações. (Act 15.1) + Sou muito na base do dia a dia. (Act15.2) + 

Eu acho que é assim, desempregada propriamente a pessoa não fica. (Arg 

15.2) + Eu sou uma mulher multi-facetada. (Act 16.1) + Eu sei que quando 

comecei a trabalhar e a fazer o mestrado eu tive uma pega desgraçada com a 

minha chefe. (Act 16.2) + Eu sei que não é assim para toda a gente, mas é a 

minha vida e tenho que fazer por ela. (Arg 17.1 e Act 17.8) + Ás vezes, uma 

pessoa anda muito irritada. (Act 26.1) + Quando não me pagavam, eu andava 

completamente possessa. (Act 26.2) + Não vou a todos os sítios que eu gosto, 

também não sou uma pessoa muito dispendiosa. (Act 34.3) + Eu não costumo 

pensar nas coisas a muito longo prazo. (Act 36.1) + Penso mais... Também não 

penso para amanhã, quer dizer se a coisa tiver má (Act 36.2) + Eu nunca fui 

assim muito objectiva. (Act 49.1) + Mas pronto, eu vou estabelecendo os 

objectivos à medida que as coisas me vão aparecendo e gosto bastante daqui. 

(Act 49.2) 

 

 

 

 

 


