
 

Protocolo da entrevista de Rita 

 

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

que acabou até agora. 

 

É pouca coisa. Portanto é fácil de contar porque a licenciatura em Engenharia 

Geográfica tem seis meses de estágio obrigatório. Fiz o estágio numa 

instituição do estado que se chamava Centro nacional para a informação 

geográfica. No entretanto, fiquei lá a trabalhar a seguir ao estágio durante dois 

anos. Enquanto as funções do C.N.I.G. eram funções de investigação, portanto 

eles tinham projectos financiados pela Comunidade Europeia e conseguiam 

meter pessoas contratadas. Por isso, eu fiquei lá dois anos. 

 

§2 E você era bolseira ou estava a recibos verdes? 

 

Estava a recibos verdes. No entanto a política dessa instituição depois mudou 

ao fim desses dois anos. Houve uma indicação que havia uma diminuição de 

projectos no futuro. Portanto, deram-nos uma serie de indicações para 

fazermos as malas e tentar ir procurar outras coisas. Nessa altura, fui trabalhar 

para uma empresa privada. Isto tudo no âmbito da minha licenciatura. Tive 

sempre sorte de trabalhar na área da minha licenciatura. Estive dois anos 

nessa empresa privada. 

 

§3 E fazia o quê? 

 

A empresa estava ligada a uma coisa que se chama Sistemas de Informação 

Geográfica. Só para ter uma ideia do que é que se faz, em vez de se ter os 

mapas em papel temos um mapa no computador e no fundo podemos fazer 

perguntas no mapa. Ou seja, em vez de estarmos a olhar para o mapa em 

papel e que determinado concelho fica ao pé do outro e que tem uma linha de 

agua, aquilo em termos informáticos dá-se um click no mapa e ele torna os 

mapas mais ou menos inteligentes. E fazia-se trabalhos para a Câmara de 

Lisboa. A empresa era aqui de Lisboa e fazia bastantes trabalhos para a 



Câmara de Lisboa, para os vários departamentos, para empresas privadas, 

formação. Era assim esse tipo de coisas. Entretanto aquilo em termos de ritmo 

de trabalho era um bocado puxado, em termos de horário de trabalho... 

 

§3 Como assim? 

 

Tínhamos horário de entrada. Tínhamos que estar obrigatoriamente às nove 

porque o patrão... Aquilo era uma empresa muito pequena e o patrão chegava 

as nove e, às nove já lá tínhamos que estar, a hora de saída não interessava. 

Para além disso, o patrão tinha bastante mau feitio e, eu a fim dos dois anos 

comecei a ficar um bocado cansada e tentei mudar. Houve depois a 

oportunidade para vir para esta instituição, na altura não fazendo parte dos 

quadros da função pública. Mas, esta instituição tem uma escola profissional 

em que o instituto é administrador da escola. Eu fiz um contrato de trabalho 

com a escola. Portanto eu dava aulas na escola e depois também fazia 

trabalhos para o instituto. Depois, abriu um concurso para aqui e, eu entrei para 

aqui. Ainda continuei a dar aulas na escola durante dois anos. Mas, entretanto 

como tive um miúdo pequenino acabaram-se as aulas e ficamos só por aqui. 

 

§4 Mas porquê?  

 

Por causa do tempo. É assim, as aulas quando entrei para o instituto eu tive de 

pedir uma autorização da instituição para poder dar as aulas e, tinha de ser 

fora das minhas horas de serviço, portanto tinha de compensar. Mesmo que 

calhasse algumas aulas dentro da hora de serviço, eu tinha que compensar 

essas horas. E, agora com um miúdo pequeno é mais complicado porque eu 

não consigo. Com muito pena minha não consigo gerir essas coisas. Tenho 

que estar em casa a horas porque ele não está na escola, está em casa. Se ele 

estivesse numa escola era diferente. Não estando numa escola é mais 

complicado. Com muito pena minha. 

 

§5 Você gostava de dar aulas? 

 



Gostava. Gostava porque eu dava aulas numa escola profissional. São miúdos 

equivalentes ao 10º, 11º e 12º ano e dar aulas a miúdos dessa idade de temas 

como base de dados e sistemas de informação geográficas, coisas novas. É 

engraçado. Tentar explicar coisas bastante complicadas a miúdos que 

trabalham com os computadores, mas só em campos de jogos. Às vezes era 

um desafio grande tentar explicar coisas que eles não sabiam bem o que é que 

era. Portanto gostava de dar aulas aqui por causa disso e também gosto de dar 

formação. Portanto sempre dei formação dentro da empresa e sempre gostei 

de dar formação. 

 

§6 Mas, aqui também faz parte das suas funções dar formação? 

 

Também pode ser, às vezes acontece. Eu quando tive na tal instituição logo a 

seguir ao estágio, durante dois anos no tal centro que se chamava Centro para 

a Informação geográfica, como aquilo era uma instituição para a investigação, 

para se ficar nos quadros, se houvesse a possibilidade, tinha de ter um 

mestrado. Fiz o mestrado por causa disso. Fiz, mas, até agora não me tem 

servido de muita coisa. 

 

§7 Mas está arrependida de ter feito o mestrado? 

 

Não estou arrependida. Não é tempo perdido. De qualquer das formas se 

calhar como aqui o quadro do instituto onde estou não é de investigação não 

tenho grandes vantagens, não tenho quase nenhumas. Agora se passar de 

escalão, posso estar menos um ano à espera para passar de escalão. Mas, no 

entanto, como não abriram os concursos também não me adianta de nada. 

 

§8 Você aqui já é efectiva? 

 

Já sou efectiva. 

 

§9 Então diga-me uma coisa. Gostava de fazer investigação? 

 



Não, eu só fiz o mestrado porque era obrigação, uma vez que aquilo era 

instituição de investigação tinha que ter o mestrado. Nunca foi uma coisa que 

eu gostei muito. Da forma como se faz em Portugal não acho grande piada. 

Tanto que eu nunca tive a ideia de tirar mestrado porque acho que o mestrado 

era só um prolongamento da licenciatura. Em termos de conhecimentos da 

licenciatura a diferença não foi tão grande como isso. E, isso era a ideia que eu 

tinha antes de tirar o mestrado e foi a ideia que confirmei depois de tirar o 

mestrado. Como eu tive esses dois anos a trabalhar dentro dessa área, tinha a 

licenciatura na mesma área, portanto aquilo que eu ganhei com o mestrado foi 

muito pouco. É assim, nesse ano foi o primeiro ano em que existiu esse 

mestrado e havia pessoas desde economia a informática, geógrafos. Essas 

pessoas, penso que ganharam conhecimentos porque não estavam dentro da 

área. Eu não achei que tivesse ganho assim grande coisa. 

 

§10 Mas, o trabalho que você fazia lá nessa instituição que na prática era fazer 

investigação, você gostava disso? 

 

Na altura nós estávamos a fazer os trabalhos... Em termos de investigação 

ficava a saber que coisas novas. Eles estavam a tentar experimentar. Mas, no 

fundo os trabalhos propriamente ditos eram os trabalhos menos interessantes, 

embora tivesse uma ideia global para quê que aquilo ia servir e o que é que se 

investigava. Por isso, nunca achei grande importância. 

 

§11 Portanto não passava pelos seus horizontes ter ficado lá mesmo que não 

houvesse um problema? 

 

Em principio não, ou então passava como aconteceu a seguir. Eles na altura 

era uma instituição pequena e só tinham investigadores. Depois passaram a ter 

técnicos. Se tivesse acontecido na altura em que eu lá tinha estado gostava. 

Fazia um trabalho diferente. 

 

Que era o quê? Porque que gostava mais do que da investigação? 

 



Porque eu acho que se aquela investigação servisse para alguma coisa.... 

Continuo com essa ideia. São trabalhos muito académicos. São trabalhos 

muito engraçados quando se faz numa área muito pequena. Mas, depois em 

termos práticos, numa instituição como esta onde estou agora, aquilo não se 

aplica porque é uma área muito maior e depois as coisas deixam de funcionar 

porque é uma área específica. Nesta área da cartografia, quando as coisas 

onde estamos a trabalhar são muito pequenas, tem dados muito limitados, 

muito bem escolhidos, as coisas normalmente funcionam todas muito bem e 

são excelentes. Quando depois se tem que fazer cartografia para o país todo 

ou cadastro para o país todo, essas coisas ai não funcionam tão bem. Por isso, 

investigação,  eu acho que funciona muito bem para os casos muito especiais, 

para os trabalhos de mestrado ou doutoramentos. Para experimentar uma 

determinada coisa. Mas, depois para uma coisa mais abrangente acaba por 

não ter muita aplicabilidade. 

 

§12 Então depois como é que foi parar a outra empresa? 

 

Este meio é muito pequeno. E, eu tinha uma amiga minha que conhecia 

alguém que tinha trabalhado naquela empresa. O meio é pequeno e acabou 

por acontecer assim dessa forma. 

 

§13 E você não gostou do trabalho que lá fazia?  

 

Gostava do trabalho, não gostava era do patrão. 

 

Mas porquê? 

 

É assim, a empresa era dele. Ele era dono de tudo e tinha que estar a controlar 

todos os pormenores, desde os mais ínfimos possíveis. Depois era do tipo de 

estar sentado na cadeira aos murros, os berros com toda a gente. Mesmo que 

não fosse connosco tornava o ambiente tão desagradável que as pessoas 

entravam lá a pensar o que é que vai acontecer hoje? A quem é que vai calhar 

o berro de hoje, a guerra de hoje? Houve uma altura que estava a fazer um 

trabalho que já deveria ter terminado há três meses e quando eu peguei nele 



tive de o fazer todo desde o inicio. Portanto era um trabalho que estava 

bastante atrasado e ele já estava a perder muito dinheiro, como é obvio. 

Nestas empresas privadas tem-se que fazer dinheiro. Todas as noites que 

alguma coisa corria mal eu deitava-me na cama a pensar como é que lhe vou 

dizer que isto aconteceu o que faz com que o trabalho atrase mais três ou 

quatro dias. Era essa a pressão. Não era bem medo, mas era mais aquela 

coisa de como é que eu lhe vou dizer isto. Uma pessoa compreendia a 

situação dele. Mas, também não tinha culpa que aquilo tivesse daquela 

maneira. 

 

§14 Ele era engenheiro da área? 

 

Ele era engenheiro civil. Embora não tivesse uma grande formação na parte de 

cartografia era uma pessoa que tinha uma grande conversa e que lendo 

conseguia dar a volta às situações. Era complicado. Se fosse depois das sete 

horas ou ao fim-de-semana era a pessoa mais simpática para conversar. Entre 

as nove e as sete era quase impossível falar com ele. Foi mais por isso. 

Depois, eu apanhei a altura da EXPO 98 e aquilo era uma empresa que estava 

dividida em três. Uma na área de formação, outra na área de hardware e 

software na parte dos computadores e outra de software de informação 

geográfica. Ele vendeu muitos computadores para a EXPO 98. Portanto era 

aquela loucura. Tinha que pôr muito material cá fora. Então era muito 

complicado. Aquilo eram três empresas separadas mas, estávamos todos 

juntos. E havia sempre coisas que corriam mal e uma pessoa ouvia sempre um 

berro. Eram situações bastante desagradáveis. 

 

§15 E agora aqui? 

 

Agora aqui, nesta área onde estou é um bocado diferente daquela onde eu 

tinha tido formação, mesmo em termos de mestrado. É uma área que é de 

cadastro. É uma área completamente nova e até esta altura estou a gostar 

bastante porque estou a aprender uma série de coisas. 

 

§16 Está aqui há quanto tempo? 



 

Há três anos. Neste sítio em particular não. Neste serviço não, mas, no instituto 

estou há três anos. 

 

§17 E gosta do seu trabalho? 

 

Gosto muito. Porque no fundo é a área que escolhi como formação e é essa 

área que eu gosto. A parte de cartografia, a parte de sistemas de informação 

geográfica que é a área que eu sempre mais gostei e é a área em que tenho 

mais formação. Nós aqui, normalmente, trabalhamos em equipa. Trabalhamos 

sempre. Pode haver um trabalho ou outro que não, ou melhor, temos 

atribuições específicas. Mas, é sempre uma equipa e temos sempre que 

trabalhar em conjunto com as pessoas desta divisão. Não só da divisão mesmo 

de outras divisões do instituto. Nós temos que trabalhar em equipa. Aqui a 

pressão não é tão forte. Depois aqui... O facto de ter vindo para a função 

pública pesou o facto de ter tido a experiência numa empresa privada. E, pesou 

o facto de querer ter uma família, querer ter crianças e aqui, parecendo que 

não, temos algumas vantagens que não se tem na privada. Os horários, ou 

seja, eu aqui posso tirar quatro tardes ou quatro manhãs por mês para resolver 

tudo aquilo que quero. Isso faz com que em vez de pôr um atestado ou pôr 

férias ponho essa manhã e consigo gerir a situação pedindo a uma avó, por 

exemplo. Consigo gerir isso. Depois é assim, quando ele nasceu durante o 

primeiro ano tive uma hora de redução de horário. Eu aqui chega a hora e vou-

me embora. Numa empresa privada de certeza absoluta que não o faria. Tinha 

levantado todos os problemas e mais alguns para sair a horas e para ter aquela 

hora que é dada por lei. Nas empresas privadas, pelo menos naquela não deve 

acontecer. Eu sei porque eu falei com colegas minhas que lá ficaram, que no 

entretanto engravidaram e foi uma guerra enorme para conseguirem aquela 

hora de redução, de amamentação. Aí pesou o facto de eu quer constituir uma 

família. Isso não há duvida. 

 

§18 E em termos salariais? 

 



Em termos salariais, por muito estranho que pareça, embora toda a gente diga 

que nas empresas privadas é que se ganhava muito dinheiro, eu ou foi porque 

era o primeiro emprego ou porque era muito nova e ainda não tinha muita 

experiência, a diferença foi quase nenhuma. Em termos de salário a diferença 

foi praticamente nenhuma. Mantendo o mesmo salário e tendo um horário de 

trabalho melhor não olhei duas vezes ao vir para aqui. Das duas uma, ou 

aquela empresa pagava muito mal bem ou não sei. Acho que teve a ver com a 

minha pouca experiência, mesmo em termos negociação do ordenado e essas 

coisas todas. Sendo o primeiro emprego e tendo (mais ou menos) a 

necessidade de arranjar um emprego rapidamente, acho que foi por aí. As 

pessoas vão aprendendo com a vida. 

 

§19 E como é que você vê o seu futuro? 

 

Como é que eu vejo o meu futuro? Por enquanto penso continuar aqui. No 

entanto, tenho a ideia e estou sempre à procura de tentar mudar. Acho que é 

sempre importante, mesmo dentro de uma instituição pública, mudar na função 

pública, estar na instituição pública mas não estar agarrado a uma instituição. 

Eu acho que é muito importante mudar. Eu aprendi muito quando acabei o 

estágio e depois passei para uma empresa privada. Aprendi muito porque era 

posta nas situações sem experiência nenhuma. Por exemplo: “tens que ir dar 

formação amanhã” ou “tens que ir a um cliente resolver um problema”. Eu acho 

que o facto de mudar é importante para aprender coisas novas e para mudar. 

Eu penso continuar na função pública durante os próximos anos, até pela tal 

vantagem da história das crianças. Mas não me importava nada e faço tensões 

de tentar a ver se consigo mudar para outras instituições. Embora esta área 

seja muito específica e não haja assim tantos empregos nesta área. Na função 

pública não existem muitos sítios para se trabalhar mas, ainda há alguns e eu 

faço tensões de não ficar aqui para o resto da vida. Aquela ideia que os 

funcionários públicos estão aqui durante quarenta anos, é o primeiro e ultimo 

emprego. E mesmo estando na função pública tentar fazer outros trabalhos por 

fora, tentar compatibilizar as duas coisas. Ou dar formação ou fazer outros 

serviços. 

 



§20 Mas neste momento não faz? 

 

Neste momento não faço por não quer abdicar de estar com o meu miúdo que 

é muito pequeno. É assim, estar a pagar a uma pessoa para estar com ele e 

estar a ganhar dinheiro para pagar essa pessoa... Embora tenha vontade e 

ache que era bom para mim fazer isso, eu abdico. É uma opção minha. Se 

calhar há pessoas que não fazem esse tipo de opções, eu fiz essa opção. 

 

§21 Você acha que era bom para si porquê? 

 

Para mudar um bocadinho e porque, por exemplo, nesta área da formação 

temos sempre essa hipótese uma vez que a escola continua ligada ao instituto 

temos sempre algumas vantagens, temos facilidade em ir dar aulas ali. O facto 

de dar aulas, obriga-nos a ver as coisas de outra maneira. Os miúdos põem-

nos questões que nós nunca colocamos. Somos obrigados a estar sempre a 

tentar ver coisas novas para lhes mostrar. Às vezes quando estamos sempre 

no mesmo sítio, a trabalhar em determinadas áreas com as mesma pessoas, 

acho que adormecemos um bocadinho. E os miúdos nessas idades obrigam-

nos mesmo a não estar a dormir. Tem a vantagem de ser sempre uma situação 

nova. Eles mudam todos os anos e também é muito agradável. Eu tive uma 

turma que acolhi do primeiro ao ultimo ano, ou seja, ao longo dos três anos e é 

muito bom ver a evolução deles. Ver o que é que eles aprenderam. Ver depois 

no fim para onde é que foram e o que é que estão a fazer. Há sempre alunos 

melhores e alunos piores e é sempre bom ver. Eu sempre gostei de fazer, mas, 

nesta altura... Fiz esta opção e depois logo se vê. 

 

§22 Está arrependida? 

 

Não estou nada arrependida, mas, tenho pena de não o fazer. Uma outra 

coisa. Durante o mestrado dei umas aulas práticas na faculdade de ciências. 

Acabei por dar aulas à licenciatura que eu tirei durante o meu mestrado. Houve 

uma altura em que eles precisaram de uma pessoa para dar aulas práticas e 

eu dei. Aí não gostei muito da experiência porque eram pessoas mais velhas, 

algumas com idades quase para ser meus avós e criou-se um ambiente um 



bocado estranho. Tentar apanhar se eu dizia alguma coisa que não estava tão 

bem e aí não gostei tanto da experiência. Era assim uma coisa... 

 

§23 Isso foi só uma vez ou voltou a repetir a experiência? 

 

Foi só uma vez porque eles tinham os professores que estavam a fazer os 

doutoramentos e estavam de licença e precisavam de uma pessoa para 

durante aquele ano fazer isso.  Acho que convidaram-me no ano seguinte mas 

aqui não me deram autorização para dar as aulas. Eu tenho sempre que ter 

autorização. 

 

§24 Você disse que aqui corre-se o risco de adormecer. 

 

Exactamente. 

 

Já se sente a correr esse risco? 

 

Por acaso, às vezes... Penso muito nisso e às vezes parece que as coisas 

começam a ficar assim um bocadinho adormecidas. Porque quando nós 

viemos para aqui ,era um grupo muito grande, era cerca de vinte, vinte e duas 

pessoas, foi um concurso com muitas pessoas. Tivemos um ano de estágio 

muito bom com muitas acções de formação, com um trabalho de estágio que 

nos obrigou mesmo a mostrar, a fazer um trabalho específico na nossa área e 

essa parte foi muito bom e em termos de formação também. Depois porque é 

preciso muito dinheiro para fazer as coisas na área da cartografia ainda mais  

neste pais é sempre complicado arranjar dinheiro que não seja para fazer 

estradas e hospitais, tudo o que não dê votos. Então na função pública há 

sempre restrições.  Então nestes últimos anos tem havido restrições em quase 

tudo o que é sitio e a pessoa, às vezes, desanima um bocado. Nós 

criticávamos as pessoas que estavam cá, mas, às vezes começamos a pensar 

se não estamos a ficar igual a elas. Tentamos ver se não adormecemos. É 

complicado, especialmente porque prevê-se umas coisas e depois chega a 

uma determinada  altura cortam as verbas e já não se faz. Torna-se um 

bocadinho complicado. Depois não há incentivo nenhum, quer a pessoa faça 



ou não faça continua a receber o mesmo e, nem mesmo só em termos de 

receber, em termos monetários. Da parte das chefias deveria haver um certo 

reconhecimento pelo esforço, as vezes nem isso. Por aì também se adormece 

um bocado. Acho que por ai é que esta o problema da função publica. 

 

§25 Você já está à procura de outro sítio para mudar? 

 

Eu tento ver se existe alguma coisa. Mas, só mudarei se realmente as 

condições para onde eu vou forem melhores, ou seja, se me permitissem subir 

em termos de escalões. Porque para mudar e ficar o mesmo ou ter que 

novamente fazer um estágio não dá. Só mesmo para me permitir evoluir em 

termos de carreira porque aqui, o facto de ter entrado num concurso com vinte 

pessoas as perspectivas de abertura de concursos para manter essas tal vinte 

pessoas e fazer a evolução da carreira não são muito grandes. Agora, se no 

entretanto surgir alguma que me permita evoluir em termos de carreira tudo 

bem. Embora eu aqui ainda me sinta bem porque estou a fazer coisas novas. 

Estou a aprender coisas novas e ainda não estou completamente adormecida 

aqui onde eu estou. Ainda não tenho assim uma grande necessidade de 

mudar. Nunca procurei assim com muita necessidade de mudar. 

 

§26 Mas você acha que vai chegar essa altura ou é só uma hipótese remota? 

 

Eu acho que vai chegar porque eu não me vejo a estar aqui mais trinta anos no 

mesmo sítio. Se calhar, se nunca surgir a hipótese daqui a quarenta anos 

mantenho-me aqui e nunca sai daqui. Mas, se dependesse da minha vontade 

acho que não ficaria aqui, mais trinta anos neste sítio. 

 

§27 Quando você fala aqui é nesta instituição ou neste trabalho? 

 

Nesta instituição. No trabalho não, nesta área de trabalho não. Basta-me 

mudar de instituição para que, embora o trabalho seja dentro da mesma área 

mudar completamente. Portanto estou a falar em termos de instituição, não em 

termos de área de trabalho. 

 



§28 Porque isso você não pensa mudar. 

 

Não, ai só mesmo ganhando o Totoloto é que deixava esta área e, como disse 

uma colega minha, montava uma barraca de couratos. Aqui dentro há sempre 

essa hipótese de mudar, mas, é sempre dentro da mesma instituição, sempre 

dentro dos mesmos parâmetros, é muito dentro da mesma área. Mudar aqui 

dentro tudo bem. Aqui dentro, nestes três anos, já mudei três vezes. 

 

Porque quis? 

 

Sim porque quis e uma vez não foi porque quisesse, mas, mudou o presidente 

e mudaram a organização toda da instituição. Fomos reestruturados 

completamente. Houve duas vezes que eu quis e a outra nem por isso. 

Portanto, dentro da instituição é sempre bom mudar e eu já tenho mudado. 

Mas para haver uma mudança radical tinha que ser para fora desta instituição. 

Porque aqui dentro, o trabalho acaba por ser muito, muito igual. Muda-se de 

sítio, mas continua-se no meio do mesmo. 

 

§29 Ora explique lá melhor isso... 

 

Eu acho que tem a ver, se calhar, com os métodos de trabalho, com as chefias. 

Porque no fundo acaba essencialmente... Eu acho que tem muito a ver com as 

chefias e com os métodos de trabalho porque são sempre iguais. Se houvesse 

a tal mudança radical, por exemplo, poderia ir para uma câmara municipal. A 

Câmara Municipal de Lisboa ou alguma coisa assim porque continua a ter as 

áreas de cartografia e essas coisas todas mas, é um âmbito diferente. Nós aqui 

trabalhamos a nível nacional. As câmaras é a um nível local e tem uns 

utilizadores diferentes, tem fins diferentes. Para além de mudar a organização 

muda também as formas de trabalhar, os objectivos e eu acho que isso é 

importante. 

 

§30 Gostava de ir para uma câmara? 

 



Não só. Para a câmara porque eu sei que tem boas condições, mas existem 

outras instituições como o Instituto de Estradas de Portugal ou qualquer coisa 

assim do género que também faz trabalhos nestas áreas, mas, se calhar não 

dá tanta importância. Eu falei na câmara porque tem mais condições, tem mais 

dinheiro. Permite que as coisas não adormeçam. Permite que se houver cortes 

de verbas ainda tem algum dinheiro para manter e porque são obrigados. 

Porque a nível local há muitos licenciamentos de obras, há muitas mudanças e 

eles são mesmo obrigados a manter a cartografia actualizada, o cadastro 

actualizado, mesmo que... 

 

§31 Não se pode ir por transferência porque é uma carreira diferente? 

 

Mas eu acho que se pode ir por transferencia, embora este seja administração 

central e o outro seja local. Eu acho que para descer de administração pode-

se. Para subir é que é mais complicado. Tudo o que for para descer tudo bem, 

para subir é mais complicado embora não tenha bem a certeza desses 

processos burocráticos mas é a ideia que eu tenho. Mas tem sempre de ser 

com concurso. Não é assim tão simples como isso. 

 

§31 Mas você pensa ficar aqui até quando sem adormecer, sem necessitar de 

mudar? 

 

Pois, isso eu não sei muito bem. Não sei, isso não sei bem porque depende um 

bocado dos trabalhos que foram surgindo, das condições que vamos tendo, se 

houver ou não evolução na nossa carreira. Não sei. Eu acho que vai depender 

um bocado de como as coisas forem evoluindo aqui dentro. Se continuarem 

sem concursos nenhuns, sem existir uma carreira, se calhar não aguentarei 

durante muito tempo. Mas, eu não sei. Essas coisas dependem um bocado de 

como é que evolui a situação. 

 

§32E o voltar à formação quando é que isso voltará a acontecer?  

Isso eu gosto. Isso vai acontecer, se calhar depois do segundo filho. Eu acho 

que tem a ver com isso e com a disponibilidade de tempo. É a tal história, 

deixar os miúdos com alguém estranho só para estar a fazer formação porque 



me dá gozo a mim não é essa a opção. Se calhar só depois do segundo filho ir 

para a escola. Mas isso é um interregno... Se surgisse a oportunidade e se 

conseguisse conciliar as duas coisas adorava, mas, o mais provável é o não 

conseguir conciliar tudo. É a parte da mãe a falar mais alto do que a parte 

pessoal do gosto e do trabalho e dessas coisas todas. Há umas pessoas que já 

tentaram que eu fosse dar formação a vários sítios mas eu digo que não vale a 

pena. Não deixo o meu pequenino em casa com alguém desconhecido para ir 

dar formação. Eu tenho uma pessoa que fica com ele enquanto eu estou a 

trabalhar, durante o horário normal de trabalho. Tudo o que saia dessas horas 

tinha que arranjar outra pessoa para ficar com ele. Como os meus pais não 

estão tão perto como isso e não posso dispor deles todos os dias.... Se houver 

uma situação pontual tudo bem, agora assim estar um ano inteiro é um bocado 

complicado. Não me sinto com coragem para isso. Mesmo sendo avós eu acho 

que não têm a obrigação de fazer esse tipo de coisas. Já me estão a fazer sinal 

para a reunião. 

 

Pois estão, muito obrigada. 

 

Espero que a ajude. 

 

 

 

 

Codificação dos segmentos da entrevista  

 

Segmento 1 (§1)  

É pouca coisa.( Arg 1.1) 

Portanto é fácil de contar porque a licenciatura em Engenharia Geográfica tem 

seis meses de estágio obrigatório.(S1.1 e Arg 1.2) 

Fiz o estágio numa instituição do estado que se chamava Centro nacional para 

a informação geográfica. (S1.2) 

No entretanto, fiquei lá a trabalhar a seguir ao estágio durante dois anos. (S1.3) 



Enquanto as funções do C.N.I.G. eram funções de investigação, portanto eles 

tinham projectos financiados pela Comunidade Europeia e conseguiam meter 

pessoas contratadas. (S1.4) 

Por isso, eu fiquei lá dois anos.(S1.5) 

 

Segmento 2 (§2)  

 

Estava a recibos verdes. (S2.1) 

No entanto a política dessa instituição depois mudou ao fim desses dois anos. 

(S2.2) 

Houve uma indicação que havia uma diminuição de projectos no futuro. (S2.3) 

Portanto, deram-nos uma série de indicações para fazermos as malas e tentar 

ir procurar outras coisas.(S2.3) 

Nessa altura, fui trabalhar para uma empresa privada.(S2.4) 

Isto tudo no âmbito da minha licenciatura. (S2.5) 

Tive sempre sorte de trabalhar na área da minha licenciatura. (Arg 2.1) 

Estive dois anos nessa empresa privada.(S2.6) 

 

Segmento 3 (§3)  

A empresa estava ligada a uma coisa que se chama Sistemas de Informação 

Geográfica. (S3.1) 

Só para ter uma ideia do que é que se faz, em vez de se ter os mapas em 

papel temos um mapa no computador e no fundo podemos fazer perguntas no 

mapa. (S3.2) 

 Ou seja, em vez de estarmos a olhar para o mapa em papel e que 

determinado concelho fica ao pé do outro e que tem uma linha de agua, aquilo 

em termos informáticos dá-se um click no mapa e ele torna os mapas mais ou 

menos inteligentes. (S3.3) 

E fazia-se trabalhos para a Câmara de Lisboa. (S3.4) 

A empresa era aqui de Lisboa e fazia bastantes trabalhos para a Câmara de 

Lisboa, para os vários departamentos, para empresas privadas, 

formação.(S3.5) 

 Era assim esse tipo de coisas. (S3.6) 



Entretanto aquilo em termos de ritmo de trabalho era um bocado puxado, em 

termos de horário de trabalho...(S3.7 e Arg 3.1) 

Tínhamos horário de entrada. (S3.8 e Act 3.1) 

Tínhamos que estar obrigatoriamente às nove porque o patrão... (S3.9 e Act 

3.2) 

Aquilo era uma empresa muito pequena e o patrão chegava as nove e, às nove 

já lá tínhamos que estar.(S3.10 e Act 3.3) 

A hora de saída não interessava. (S3.11 e Arg 3.2) 

Para além disso, o patrão tinha bastante mau feitio e, eu a fim dos dois anos 

comecei a ficar um bocado cansada e tentei mudar.(Act 3.4 e Arg 3.3) 

 Houve depois a oportunidade para vir para esta instituição, na altura não 

fazendo parte dos quadros da função pública. (S3.12) 

Mas, esta instituição tem uma escola profissional em que o instituto é 

administrador da escola. (S3.13) 

Eu fiz um contrato de trabalho com a escola. (S3.14) 

Portanto eu dava aulas na escola e depois também fazia trabalhos para o 

instituto.(S3.15) 

 Depois, abriu um concurso para aqui e, eu entrei para aqui. (S3.16) 

Ainda continuei a dar aulas na escola durante dois anos. (S3.17) 

Mas, entretanto como tive um miúdo pequenino. (Act 3.4) 

Acabaram-se as aulas e ficamos só por aqui.(S13.18 e Arg 3.4) 

 

Segmento 4 (§4)  

 

Por causa do tempo. (S4.1 e Arg 4.1) 

É assim, as aulas quando entrei para o instituto eu tive de pedir uma 

autorização da instituição para poder dar as aulas e, tinha de ser fora das 

minhas horas de serviço, portanto tinha de compensar. (S4.2) 

Mesmo que calhasse algumas aulas dentro da hora de serviço, eu tinha que 

compensar essas horas. (S4.5) 

E, agora com um miúdo pequeno é mais complicado porque eu não 

consigo.(Act 4.1 e Arg 4.1) 

Com muito pena minha não consigo gerir essas coisas. (Arg 4.2) 



Tenho que estar em casa a horas porque ele não está na escola, está em casa. 

(Act 4.2) 

Se ele estivesse numa escola era diferente. (Act 4.3) 

Não estando numa escola é mais complicado.(Act 4.4) 

Com muito pena minha.(Arg 4.3) 

 

Segmento 5 (§5) 

 

Gostava [de dar aulas]. (Arg 5.1) 

Gostava porque eu dava aulas numa escola profissional. (S5.1 e Arg 5.2) 

São miúdos equivalentes ao 10º, 11º e 12º ano e dar aulas a miúdos dessa 

idade de temas como base de dados e sistemas de informação geográficas, 

coisas novas, é engraçado. (Act 5.1) 

 Tentar explicar coisas bastante complicadas a miúdos que trabalham com os 

computadores, mas só em campos de jogos. (Act 5.2) 

Às vezes era um desafio grande tentar explicar coisas que eles não sabiam 

bem o que é que era. (Act 5.3) 

Portanto gostava de dar aulas aqui por causa disso e também gosto de dar 

formação. (Arg 5.3) 

 Portanto sempre dei formação dentro da empresa e sempre gostei de dar 

formação.(S 5.3 e Arg 5.4) 

 

Segmento 6 (§6)  

Também pode ser, às vezes acontece [dar formação]. (S6.1) 

Eu quando tive na tal instituição logo a seguir ao estágio, durante dois anos no 

tal centro que se chamava Centro para a Informação geográfica, como aquilo 

era uma instituição para a investigação, para se ficar nos quadros, se houvesse 

a possibilidade, tinha de ter um mestrado. (S 6.2 Arg 6.1) 

Fiz o mestrado por causa disso. (S6.3 e Arg 6.2) 

Fiz, mas, até agora não me tem servido de muita coisa.(S 6.4 e Arg 6.3) 

 

Segmento 7 (§7)  

 

Não estou arrependida.(Arg 7.1) 



 Não é tempo perdido.(Arg 7.2) 

De qualquer das formas se calhar como aqui o quadro do instituto onde estou 

não é de investigação não tenho grandes vantagens, não tenho quase 

nenhumas. (S 7.1 e Arg 7.3) 

Agora se passar de escalão, posso estar menos um ano à espera para passar 

de escalão. (S7.2) 

Mas, no entanto, como não abriram os concursos também não me adianta de 

nada.(S7.2e Arg 7.4) 

 

Segmento 8 (§8)  

Já sou efectiva.(S8.1) 

 

Segmento 9 (§9)  

Não, eu só fiz o mestrado porque era obrigação, uma vez que aquilo era 

instituição de investigação tinha que ter o mestrado. (S9.1 e Arg9.1) 

Nunca foi uma coisa que eu gostei muito. (Arg 9.2) 

Da forma como se faz em Portugal não acho grande piada. (Arg 9.3) 

Tanto que eu nunca tive a ideia de tirar mestrado porque acho que o mestrado 

era só um prolongamento da licenciatura. (Arg 9.4) 

Em termos de conhecimentos da licenciatura a diferença não foi tão grande 

como isso.(S9.2) 

 E, isso era a ideia que eu tinha antes de tirar o mestrado e foi a ideia que 

confirmei depois de tirar o mestrado.(Arg 9.5) 

 Como eu tive esses dois anos a trabalhar dentro dessa área, tinha a 

licenciatura na mesma área, portanto aquilo que eu ganhei com o mestrado foi 

muito pouco. (S9.3 e Arg 9.6) 

 É assim, nesse ano foi o primeiro ano em que existiu esse mestrado e havia 

pessoas desde economia a informática, geógrafos. (Act 9.1) 

Essas pessoas, penso que ganharam conhecimentos porque não estavam 

dentro da área. (Act 9.2)  

Eu não achei que tivesse ganho assim grande coisa.(Arg 9.7) 

 

Segmento 10 (§10)  

 



Na altura, nós estávamos a fazer os trabalhos... (S10.1 e Act 10.1) 

Em termos de investigação, ficava a saber que coisas novas (S10.2) 

Eles estavam a tentar experimentar. (S10.3) 

Mas, no fundo os trabalhos propriamente ditos eram os trabalhos menos 

interessantes, embora tivesse uma ideia global para quê que aquilo ia servir e o 

que é que se investigava.(S10.4) 

Por isso, nunca achei grande importância.(Arg 10.1) 

 

Segmento 11 (§11)  

Em principio não, ou então passava como aconteceu a seguir. (S11.1) 

Eles na altura era uma instituição pequena e só tinham investigadores. (S11.2) 

Depois passaram a ter técnicos. (S11.3) 

Se tivesse acontecido na altura em que eu lá tinha estado gostava.(Arg 11.1) 

Fazia um trabalho diferente.(Arg 11.2) 

Porque eu acho que se aquela investigação servisse para alguma coisa.... (Arg 

11.3) 

Continuo com essa ideia. (Arg 11.4) 

São trabalhos muito académicos. (S11.4) 

São trabalhos muito engraçados quando se faz numa área muito 

pequena.(S11.5 e Arg 11.5) 

Mas, depois em termos práticos, numa instituição como esta onde estou agora, 

aquilo não se aplica porque é uma área muito maior e depois as coisas deixam 

de funcionar porque é uma área específica.(S11.6) 

 Nesta área da cartografia, quando as coisas onde estamos a trabalhar são 

muito pequenas, tem dados muito limitados, muito bem escolhidos, as coisas 

normalmente funcionam todas muito bem e são excelentes.(S11.7) 

Quando depois se tem que fazer cartografia para o país todo ou cadastro para 

o país todo, essas coisas ai não funcionam tão bem.(S11.8) 

Por isso, investigação eu acho que funciona muito bem para os casos muito 

especiais, para os trabalhos de mestrado ou doutoramentos.(S11.9 e Arg11.6) 

Para experimentar uma determinada coisa. (S 11.10) 

Mas, depois para uma coisa mais abrangente, acaba por não ter muita 

aplicabilidade.(S11.10) 

 



Segmento 12 (§12) 

 

Este meio é muito pequeno. (S12.1) 

E, eu tinha uma amiga minha que conhecia alguém que tinha trabalhado 

naquela empresa. (Act 12.1) 

O meio é pequeno e acabou por acontecer assim dessa forma.(S12.3 e Arg 

12.1) 

 

Segmento 13 (§13)   

 

Gostava do trabalho, não gostava era do patrão (Arg 13.1 e Act 13.1). 

É assim, a empresa era dele.(Act 13.2) 

Ele era dono de tudo e tinha que estar a controlar todos os pormenores, desde 

os mais ínfimos possíveis. (Act 13.3) 

Depois era do tipo de estar sentado na cadeira aos murros, os berros com toda 

a gente. (Act 13.4) 

Mesmo que não fosse connosco, tornava o ambiente tão desagradável que as 

pessoas entravam lá a pensar o que é que vai acontecer hoje? (Act 13.5) 

A quem é que vai calhar o berro de hoje, a guerra de hoje? (Act 13.6) 

Houve uma altura que estava a fazer um trabalho que já deveria ter terminado 

há três meses e quando eu peguei nele tive de o fazer todo desde o início (Arg 

13.2) 

Portanto era um trabalho que estava bastante atrasado e ele já estava a perder 

muito dinheiro, como é obvio. (Act 13.7) 

Nestas empresas privadas tem-se que fazer dinheiro. (S13.1 e Arg 13.3) 

Todas as noites que alguma coisa corria mal eu deitava-me na cama a pensar 

como é que lhe vou dizer que isto aconteceu o que faz com que o trabalho 

atrase mais três ou quatro dias. (Act 13.8) 

 Era essa a pressão. (Arg13.4) 

Não era bem medo, mas era mais aquela coisa de como é que eu lhe vou dizer 

isto. (Arg 13.5 e Act 13.9) 

Uma pessoa compreendia a situação dele. (Act 13.6) 

Mas, também não tinha culpa que aquilo tivesse daquela maneira.(Arg 13.5) 

 



Segmento 14 (§14) 

 

Ele era engenheiro civil. (Act 14.1) 

Embora não tivesse uma grande formação na parte de cartografia era uma 

pessoa que tinha uma grande conversa e que lendo conseguia dar a volta às 

situações. (Act 14.2) 

Era complicado. (Arg 14.1) 

Se fosse depois das sete horas ou ao fim-de-semana era a pessoa mais 

simpática para conversar. (Act 14.3) 

 Entre as nove e as sete era quase impossível falar com ele. (Act 14.4) 

Foi mais por isso. (Arg 14.2) 

Depois, eu apanhei a altura da EXPO 98 e aquilo era uma empresa que estava 

dividida em três. (S14.1)  

Uma na área de formação, outra na área de hardware e software na parte dos 

computadores e outra de software de informação geográfica. (S14.2) 

Ele vendeu muitos computadores para a EXPO 98. (Act 14.5) 

Portanto era aquela loucura. (Arg 14.3) 

Tinha que pôr muito material cá fora. (Act 14.6) 

Então era muito complicado. (Arg 14.4) 

Aquilo eram três empresas separadas mas, estávamos todos juntos. (S14.3) 

E havia sempre coisas que corriam mal e uma pessoa ouvia sempre um berro 

(S14.4 e Arg.14.5) 

Eram situações bastante desagradáveis.(Arg 14.6) 

 

 

Segmento 15 (§15) 

 

Agora aqui, nesta área onde estou é um bocado diferente daquela onde eu 

tinha tido formação, mesmo em termos de mestrado. (S15.1) 

 É uma área que é de cadastro. (S15.2) 

É uma área completamente nova e até esta altura estou a gostar bastante 

porque estou a aprender uma série de coisas (S15.1 e Arg 15.1). 

 

Segmento 16 (§16)  



Há três anos. (S16.1) 

Neste sítio em particular não. (S16.2) 

Neste serviço não, mas, no instituto estou há três anos.(S16.3) 

 

Segmento 17 (§17) 

 

Gosto muito[do trabalho]. (Arg 17.1) 

 Porque no fundo é a área que escolhi como formação e é essa área que eu 

gosto. (Arg 17.2) 

A parte de cartografia, a parte de sistemas de informação geográfica que é a 

área que eu sempre mais gostei e é a área em que tenho mais formação. 

(S17.1) 

Nós aqui, normalmente, trabalhamos em equipa.(S17.3) 

 Trabalhamos sempre. (17.4) 

Pode haver um trabalho ou outro que não, ou melhor, temos atribuições 

específicas. (S17.5) 

Mas, é sempre uma equipa e temos sempre que trabalhar em conjunto com as 

pessoas desta divisão. (S17.6) 

Não só da divisão mesmo de outras divisões do instituto. Nós temos que 

trabalhar em equipa. (S17.7) 

Aqui a pressão não é tão forte. (Arg 17.3) 

Depois aqui... (Arg 17.4) 

O facto de ter vindo para a função pública pesou o facto de ter tido a 

experiência numa empresa privada. (Arg 17.5) 

E, pesou o facto de querer ter uma família, querer ter crianças e aqui, 

parecendo que não, temos algumas vantagens que não se tem na privada. 

(S17.8 e Arg 17.6) 

Os horários, ou seja, eu aqui posso tirar quatro tardes ou quatro manhãs por 

mês para resolver tudo aquilo que quero. (S17.8) 

Isso faz com que em vez de pôr um atestado ou pôr férias, ponho essa manhã 

e consigo gerir a situação pedindo a uma avó, por exemplo. (S17.9) 

Consigo gerir isso.(Arg 17.7) 

 Depois é assim, quando ele nasceu durante o primeiro ano tive uma hora de 

redução de horário. (S17.10) 



 Eu aqui chega a hora e vou-me embora. (S17.11) 

Numa empresa privada de certeza absoluta que não o faria.(Arg 17.7) 

Tinha levantado todos os problemas e mais alguns para sair a horas e para ter 

aquela hora que é dada por lei. (S17.12) 

Nas empresas privadas, pelo menos naquela não deve acontecer. (S17.13) 

Eu sei porque eu falei com colegas minhas que lá ficaram, que no entretanto 

engravidaram e foi uma guerra enorme para conseguirem aquela hora de 

redução, de amamentação. (Act 17.1) 

Aí pesou o facto de eu quer constituir uma família. (S17.14 e Arg 17.8) 

Isso não há duvida.(Arg 17.9) 

 

Segmento 18 (§18)  

 

Em termos salariais, por muito estranho que pareça, embora toda a gente diga 

que nas empresas privadas é que se ganhava muito dinheiro, eu ou foi porque 

era o primeiro emprego ou porque era muito nova e ainda não tinha muita 

experiência, a diferença foi quase nenhuma. (Act 18.1) 

Em termos de salário a diferença foi praticamente nenhuma.(S18.2) 

 Mantendo o mesmo salário e tendo um horário de trabalho melhor não olhei 

duas vezes ao vir para aqui. (Arg 18.1) 

Das duas uma, ou aquela empresa pagava muito mal bem ou não sei. (Arg 

18.2) 

Acho que teve a ver com a minha pouca experiência, mesmo em termos 

negociação do ordenado e essas coisas todas. (Act 18.2) 

Sendo o primeiro emprego e tendo mais ou menos a necessidade de arranjar 

um emprego rapidamente, acho que foi por aí. (Act 18.3) 

As pessoas vão aprendendo com a vida.(Arg 18.3) 

 

Segmento 19 (§19)  

 

Como é que eu vejo o meu futuro? (Arg 19.1) 

Por enquanto penso continuar aqui. (S19.1) 

No entanto, tenho a ideia e estou sempre à procura de tentar mudar. (S19.2 e 

Arg 19.2)  



Acho que é sempre importante, mesmo dentro de uma instituição pública, 

mudar na função pública, estar na instituição pública mas não estar agarrado a 

uma instituição. (Arg 19.3) 

Eu acho que é muito importante mudar. (Arg 19.4) 

Eu aprendi muito quando acabei o estágio e depois passei para uma empresa 

privada. (Act 19.1) 

Aprendi muito porque era posta nas situações sem experiência nenhuma. (Act 

19.2) 

Por exemplo: “tens que ir dar formação amanhã” ou “tens que ir a um cliente 

resolver um problema”. (Act 19.3 Arg 19.5) 

Eu acho que o facto de mudar é importante para aprender coisas novas e para 

mudar. (Arg 19.6) 

Eu penso continuar na função pública durante os próximos anos, até pela tal 

vantagem da história das crianças. (S19.2) 

Mas não me importava nada e faço tensões de tentar a ver se consigo mudar 

para outras instituições. (S19.3) 

Embora esta área seja muito específica e não haja assim tantos empregos 

nesta área.(S19.4) 

Na função pública não existem muitos sítios para se trabalhar mas, ainda há 

alguns e eu faço tensões de não ficar aqui para o resto da vida. (S19.5 e 

Arg19.7) 

Aquela ideia que os funcionários públicos estão aqui durante quarenta anos, é 

o primeiro e ultimo emprego. (Arg 19.8) 

E mesmo estando na função pública tentar fazer outros trabalhos por fora, 

tentar compatibilizar as duas coisas. (S19.5 e Arg 19.9) 

Ou dar formação ou fazer outros serviços.(S19.6) 

 

Segmento 20 (§20) 

 

Neste momento não faço por não quer abdicar de estar com o meu miúdo que 

é muito pequeno.(Act 20.1) 

 É assim, estar a pagar a uma pessoa para estar com ele e estar a ganhar 

dinheiro para pagar essa pessoa... (Arg 20.1) 



Embora tenha vontade e ache que era bom para mim fazer isso, eu abdico. 

(Arg 20.2) 

É uma opção minha. (Arg. 20.2) 

Se calhar há pessoas que não fazem esse tipo de opções, eu fiz essa 

opção.(Act 20.2) 

 

Segmento 21 (§21)  

 

Para mudar um bocadinho e porque, por exemplo, nesta área da formação 

temos sempre essa hipótese uma vez que a escola continua ligada ao instituto 

temos sempre algumas vantagens, temos facilidade em ir dar aulas ali. 

(Arg21.1) 

O facto de dar aulas, obriga-nos a ver as coisas de outra maneira. (Arg 21.2 e 

Act 20.1) 

Os miúdos põem-nos questões que nós nunca colocamos.(Act 21.2 e Act 21.3) 

Somos obrigados a estar sempre a tentar ver coisas novas para lhes mostrar. 

(Act 21.4 e 21.5) 

Às vezes quando estamos sempre no mesmo sítio, a trabalhar em 

determinadas áreas com as mesma pessoas, acho que adormecemos um 

bocadinho. (Act 21.6 e Arg 21.3) 

E os miúdos nessas idades obrigam-nos mesmo a não estar a dormir. (Act 21.7 

e Arg 21.4) 

Tem a vantagem de ser sempre uma situação nova. (Arg 21.5) 

Eles mudam todos os anos e também é muito agradável.(Act 21.7) 

 Eu tive uma turma que acolhi do primeiro ao ultimo ano, ou seja, ao longo dos 

três anos e é muito bom ver a evolução deles. (Act 21.8) 

Ver o que é que eles aprenderam. (Act 21.9) 

Ver depois no fim para onde é que foram e o que é que estão a fazer. (Act 

21.10) 

Há sempre alunos melhores e alunos piores e é sempre bom ver. (Act 21.11) 

Eu sempre gostei de fazer, mas, nesta altura...(Arg 21.6) 

Fiz esta opção e depois logo se vê.(Arg 21.7) 

 

Segmento 22 (§22)  



Não estou nada arrependida, mas, tenho pena de não o fazer. (Arg 22.1) 

Uma outra coisa, durante o mestrado dei umas aulas práticas na faculdade de 

ciências. (S22.1) 

Acabei por dar aulas à licenciatura que eu tirei durante o meu mestrado. 

(S22.2) 

Houve uma altura em que eles precisaram de uma pessoa para dar aulas 

práticas e eu dei. (S22.3) 

Aí não gostei muito da experiência porque eram pessoas mais velhas, algumas 

com idades quase para ser meus avós e criou-se um ambiente um bocado 

estranho. (Arg 22.2 e Act 22.1) 

Tentar apanhar se eu dizia alguma coisa que não estava tão bem e aí não 

gostei tanto da experiência. (Act 22.2 e Arg 22.3) 

 Era assim uma coisa...(Arg 22.4) 

 

Segmento 23 (§23)  

 

Foi só uma vez porque eles tinham os professores que estavam a fazer os 

doutoramentos e estavam de licença e precisavam de uma pessoa para 

durante aquele ano fazer isso. (S23.1) 

Acho que convidaram-me no ano seguinte mas aqui não me deram autorização 

para dar as aulas. (S23.2) 

Eu tenho sempre que ter autorização.(S23.4) 

 

 

Segmento 24 (§24)  

Exactamente.[ corre-se o risco de adormecer] (Arg 24.1) 

Por acaso, às vezes, penso muito nisso e às vezes parece que as coisas 

começam a ficar assim um bocadinho adormecidas. (Arg 24.2) 

Porque quando nós viemos para aqui ,era um grupo muito grande, era cerca de 

vinte, vinte e duas pessoas, foi um concurso com muitas pessoas.(Act 24.1) 

Tivemos um ano de estágio muito bom com muitas acções de formação, com 

um trabalho de estágio que nos obrigou mesmo a mostrar, a fazer um trabalho 

específico na nossa área e essa parte foi muito bom e em termos de formação 

também. (S24.1 e Arg 24.3) 



Depois porque é preciso muito dinheiro para fazer as coisas na área da 

cartografia ainda mais  neste pais é sempre complicado arranjar dinheiro que 

não seja para fazer estradas e hospitais, tudo o que não dê votos.(Arg 24.4) 

Então na função pública há sempre restrições. (S24.2) 

Então nestes últimos anos tem havido restrições em quase tudo o que é sitio e 

a pessoa, às vezes, desanima um bocado. (S24.3 e Arg 24.5) 

Nós criticávamos as pessoas que estavam cá, mas, às vezes começamos a 

pensar se não estamos a ficar igual a elas.(Arg 24.6 e Act24.1) 

Tentamos ver se não adormecemos. (Arg 24.7 e Act 24.2) 

É complicado, especialmente porque prevê-se umas coisas e depois chega a 

uma determinada  altura cortam as verbas e já não se faz. (Arg 24.8) 

Torna-se um bocadinho complicado. (Arg 24.9) 

Depois não há incentivo nenhum, quer a pessoa faça ou não faça continua a 

receber o mesmo e, nem mesmo só em termos de receber, em termos 

monetários. (Arg 24.10) 

Da parte das chefias deveria haver um certo reconhecimento pelo esforço, as 

vezes nem isso. (Arg 24.11) 

Por aì também se adormece um bocado. (Arg 24.12) 

Acho que por ai é que esta o problema da função publica.(Arg 24.13) 

 

Segmento 25 (§25)  

 

Eu tento ver se existe alguma coisa [para mudar] (S25.1) 

Mas, só mudarei se realmente as condições para onde eu vou forem melhores, 

ou seja, se me permitissem subir em termos de escalões.(Arg 25.1) 

 Porque para mudar e ficar o mesmo ou ter que novamente fazer um estágio 

não dá. (Arg 25.2) 

Só mesmo para me permitir evoluir em termos de carreira porque aqui, o facto 

de ter entrado num concurso com vinte pessoas as perspectivas de abertura de 

concursos para manter essas tal vinte pessoas e fazer a evolução da carreira 

não são muito grandes. (Arg 25.3) 

Agora, se no entretanto surgir alguma que me permita evoluir em termos de 

carreira tudo bem.(Arg 25.6) 



Embora eu aqui ainda me sinta bem porque estou a fazer coisas novas. (Arg 

25.7) 

Estou a aprender coisas novas e ainda não estou completamente adormecida 

aqui onde eu estou. (Arg 25.8) 

Ainda não tenho assim uma grande necessidade de mudar. (Arg 25.9) 

Nunca procurei assim com muita necessidade de mudar.(Arg 25.10) 

 

Segmento 26 (§26)  

Eu acho que vai chegar porque eu não me vejo a estar aqui mais trinta anos no 

mesmo sítio.(Arg 26.1)  

Se calhar, se nunca surgir a hipótese daqui a quarenta anos mantenho-me aqui 

e nunca sai daqui. (Arg 26.2) 

Mas, se dependesse da minha vontade acho que não ficaria aqui, mais trinta 

anos neste sítio.(Arg 26.3) 

 

Segmento 27 (§27) 

(Quando você fala aqui é nesta instituição ou neste trabalho?) Nesta 

instituição.(Arg 27.1) 

No trabalho não, nesta área de trabalho não. (Arg 27.2) 

Basta-me mudar de instituição para que, embora o trabalho seja dentro da 

mesma área mudar completamente.(Arg 27.3) 

 Portanto estou a falar em termos de instituição, não em termos de área de 

trabalho.(Arg 27.4) 

 

 

 

Segmento 28 (§28) 

 

Não, ai só mesmo ganhando o Totoloto é que deixava esta área e, como disse 

uma colega minha, montava uma barraca de couratos.(Arg28.1) 

Aqui dentro há sempre essa hipótese de mudar, mas, é sempre dentro da 

mesma instituição, sempre dentro dos mesmos parâmetros, é muito dentro da 

mesma área. (Arg 28.2) 

 Mudar aqui dentro tudo bem.(Arg 29.3) 



 Aqui dentro, nestes três anos, já mudei três vezes.(S28.1) 

Sim porque quis e uma vez não foi porque quisesse, mas, mudou o presidente 

e mudaram a organização toda da instituição. (Arg 28.4 e S28.2) 

Fomos reestruturados completamente. (S28.3) 

Houve duas vezes que eu quis e a outra nem por isso.(Arg 28.5 e S28.4) 

Portanto, dentro da instituição é sempre bom mudar e eu já tenho mudado. 

(Arg 28.5) 

Mas para haver uma mudança radical tinha que ser para fora desta 

instituição(Arg 28.6).  

Porque aqui dentro, o trabalho acaba por ser muito, muito igual.  (Arg 28.7) 

Muda-se de sítio, mas continua-se no meio do mesmo.(Arg 28.8) 

 

Segmento 29 (§29)  

Eu acho que tem a ver, se calhar, com os métodos de trabalho, com as chefias 

(Arg 29.1) 

Porque no fundo acaba essencialmente... (Arg 29.2) 

Eu acho que tem muito a ver com as chefias e com os métodos de trabalho 

porque são sempre iguais. (Arg 29.3) 

Se houvesse a tal mudança radical, por exemplo, poderia ir para uma câmara 

municipal. (Arg 29.4) 

A Câmara Municipal de Lisboa ou alguma coisa assim porque continua a ter as 

áreas de cartografia e essas coisas todas mas, é um âmbito diferente. (Arg 

29.5) 

Nós aqui trabalhamos a nível nacional. (S29.1 e Arg 29.6) 

As câmaras é a um nível local e tem uns utilizadores diferentes, tem fins 

diferentes.(Arg 29.7)  

Para além de mudar a organização muda também as formas de trabalhar, os 

objectivos e eu acho que isso é importante.(Arg 29.8) 

 

Segmento 30 (§30) 

 

Não só. (Arg 30.1) 

Para a câmara porque eu sei que tem boas condições (Arg 30.2) 



 mas existem outras instituições como o Instituto de Estradas de Portugal ou 

qualquer coisa assim do género que também faz trabalhos nestas áreas, mas, 

se calhar não se dá tanta importância. (Arg 30.3) 

Eu falei na câmara porque tem mais condições, tem mais dinheiro. (Arg 30.3) 

Permite que as coisas não adormeçam.(Arg 30.4) 

 Permite que se houver cortes de verbas ainda tem algum dinheiro para manter 

e porque são obrigados. (Arg 30.5) 

Porque a nível local há muitos licenciamentos de obras, há muitas mudanças e 

eles são mesmo obrigados a manter a cartografia actualizada, o cadastro 

actualizado, mesmo que...(Arg 30.6) 

 

Segmento 31 (§31)  

Mas eu acho que se pode ir por transferencia, embora este seja administração 

central e o outro seja local. (Arg 31.1) 

Eu acho que para descer de administração pode-se. (Arg 31.2) 

Para subir é que é mais complicado. (Arg 31.3) 

Tudo o que for para descer tudo bem, para subir é mais complicado embora 

não tenha bem a certeza desses processos burocráticos mas é a ideia que eu 

tenho.(Arg 31.4) 

Mas tem sempre de ser com concurso. (Arg 31.5) 

Não é assim tão simples como isso.(Arg 31.6) 

 

Segmento 32 (§32)  

Pois, isso eu não sei muito bem. (Arg 32.1) 

Não sei, isso não sei bem porque depende um bocado dos trabalhos que foram 

surgindo, das condições que vamos tendo, se houver ou não evolução na 

nossa carreira.(Arg 32.2) 

 Não sei.(Arg 32.3) 

 Eu acho que vai depender um bocado de como as coisas forem evoluindo aqui 

dentro. (Arg 32.4) 

Se continuarem sem concursos nenhuns, sem existir uma carreira, se calhar 

não aguentarei durante muito tempo. (Arg 32.5) 

Mas, eu não sei. (Arg 32.6) 

Essas coisas dependem um bocado de como é que evolui a situação(Arg 32.7). 



 

Segmento 33 §33  

Isso eu gosto[da formação]. (Arg 33.1) 

Isso vai acontecer, se calhar depois do segundo filho. (Arg 33.2) 

Eu acho que tem a ver com isso e com a disponibilidade de tempo. (Arg 33.3) 

É a tal história, deixar os miúdos com alguém estranho só para estar a fazer 

formação porque me dá gozo a mim não é essa a opção. (Arg 33.4) 

Se calhar só depois do segundo filho ir para a escola. (Arg 33.5) 

Mas isso é um interregno... (Arg 33.6) 

Se surgisse a oportunidade e se conseguisse conciliar as duas coisas adorava, 

mas, o mais provável é o não conseguir conciliar tudo. (Arg 33.7) 

É a parte da mãe a falar mais alto do que a parte pessoal do gosto e do 

trabalho e dessas coisas todas.(Act 33.1) 

 Há umas pessoas que já tentaram que eu fosse dar formação a vários sítios 

mas eu digo que não vale a pena. (Arg 33.8) 

Não deixo o meu pequenino em casa com alguém desconhecido para ir dar 

formação. (Act 33.2) 

Eu tenho uma pessoa que fica com ele enquanto eu estou a trabalhar, durante 

o horário normal de trabalho.(Arg 33.9) 

Tudo o que saia dessas horas tinha que arranjar outra pessoa para ficar com 

ele. (Arg 33.10) 

Como os meus pais não estão tão perto como isso e não posso dispor deles 

todos os dias.... (Act 33.3) 

Se houver uma situação pontual tudo bem, agora assim estar um ano inteiro é 

um bocado complicado. (Arg 33.11) 

Não me sinto com coragem para isso. (Arg 33.12) 

Mesmo sendo avós eu acho que não têm a obrigação de fazer esse tipo de 

coisas. (Act 33.4) 

Espero que a ajude.(Arg 33.13) 

 

 

 



Recodificação da entrevista de Rita 

As sequências tipo 

 

S0: O estágio curricular 

Portanto é fácil de contar porque a licenciatura em Engenharia Geográfica tem 

seis meses de estágio obrigatório.(S1.1) + Fiz o estágio numa instituição do 

estado que se chamava Centro nacional para a informação geográfica. (S1.2) 

 

 

S1: O Centro 

No entretanto, fiquei lá a trabalhar a seguir ao estágio durante dois anos. (S1.3) 

+ Enquanto as funções do C.N.I.G. eram funções de investigação, portanto 

eles tinham projectos financiados pela Comunidade Europeia e conseguiam 

meter pessoas contratadas. (S1.4) + Por isso, eu fiquei lá dois anos.(S1.5) + 

Estava a recibos verdes. (S2.1) + No entanto a política dessa instituição depois 

mudou ao fim desses dois anos. (S2.2) + Houve uma indicação que havia uma 

diminuição de projectos no futuro. (S2.3) + Portanto, deram-nos uma série de 

indicações para fazermos as malas e tentar ir procurar outras coisas.(S2.3) + 

Na altura, nós estávamos a fazer os trabalhos... (S10.1) + Em termos de 

investigação, ficava a saber que coisas novas (S10.2) + Eles estavam a tentar 

experimentar. (S10.3) + Mas, no fundo os trabalhos propriamente ditos eram os 

trabalhos menos interessantes, embora tivesse uma ideia global para quê que 

aquilo ia servir e o que é que se investigava.(S10.4) + Em principio não, ou 

então passava como aconteceu a seguir. (S11.1) + Eles na altura era uma 

instituição pequena e só tinham investigadores. (S11.2) + Depois passaram a 

ter técnicos. (S11.3) + São trabalhos muito académicos. (S11.4) + São 

trabalhos muito engraçados quando se faz numa área muito pequena.(S11.5) + 

Mas, depois em termos práticos, numa instituição como esta onde estou agora, 

aquilo não se aplica porque é uma área muito maior e depois as coisas deixam 

de funcionar porque é uma área específica.(S11.6) + Nesta área da cartografia, 

quando as coisas onde estamos a trabalhar são muito pequenas, tem dados 

muito limitados, muito bem escolhidos, as coisas normalmente funcionam todas 

muito bem e são excelentes.(S11.7) + Quando depois se tem que fazer 



cartografia para o país todo ou cadastro para o país todo, essas coisas ai não 

funcionam tão bem.(S11.8) + Por isso, investigação eu acho que funciona 

muito bem para os casos muito especiais, para os trabalhos de mestrado ou 

doutoramentos.(S11.9) + Para experimentar uma determinada coisa (S11.10) + 

Mas, depois para uma coisa mais abrangente, acaba por não ter muita 

aplicabilidade.(S11.11) 

 

S2: O mestrado 

Eu quando tive na tal instituição logo a seguir ao estágio, durante dois anos no 

tal centro que se chamava Centro para a Informação geográfica, como aquilo 

era uma instituição para a investigação, para se ficar nos quadros, se houvesse 

a possibilidade, tinha de ter um mestrado. (S 6.2) + Fiz o mestrado por causa 

disso. (S6.3) + Fiz, mas, até agora não me tem servido de muita coisa.(S 6.4) + 

De qualquer das formas se calhar como aqui o quadro do instituto onde estou 

não é de investigação não tenho grandes vantagens, não tenho quase 

nenhumas. (S 7.1) + Agora se passar de escalão, posso estar menos um ano à 

espera para passar de escalão. (S7.2) + Mas, no entanto, como não abriram os 

concursos também não me adianta de nada.(S7.2) + Não, eu só fiz o mestrado 

porque era obrigação, uma vez que aquilo era instituição de investigação tinha 

que ter o mestrado. (S9.1) + Em termos de conhecimentos da licenciatura a 

diferença não foi tão grande como isso.(S9.2) +  Como eu tive esses dois anos 

a trabalhar dentro dessa área, tinha a licenciatura na mesma área, portanto 

aquilo que eu ganhei com o mestrado foi muito pouco. (S9.3) 

 

 

S3: As aulas na Faculdade 

Uma outra coisa, durante o mestrado dei umas aulas práticas na faculdade de 

ciências. (S22.1) + Acabei por dar aulas à licenciatura que eu tirei durante o 

meu mestrado. (S22.2) + Houve uma altura em que eles precisaram de uma 

pessoa para dar aulas práticas e eu dei. (S22.3) + Foi só uma vez porque eles 

tinham os professores que estavam a fazer os doutoramentos e estavam de 

licença e precisavam de uma pessoa para durante aquele ano fazer isso. 

(S23.1) + Acho que convidaram-me no ano seguinte mas aqui não me deram 



autorização para dar as aulas. (S23.2) + Eu tenho sempre que ter 

autorização.(S23.4) 

S4: A empresa privada 

Nessa altura, fui trabalhar para uma empresa privada.(S2.4) + Isto tudo no 

âmbito da minha licenciatura. (S2.5) + Estive dois anos nessa empresa 

privada.(S2.6) + A empresa estava ligada a uma coisa que se chama Sistemas 

de Informação Geográfica. (S3.1) + Só para ter uma ideia do que é que se faz, 

em vez de se ter os mapas em papel temos um mapa no computador e no 

fundo podemos fazer perguntas no mapa. (S3.2) + Ou seja, em vez de 

estarmos a olhar para o mapa em papel e que determinado concelho fica ao pé 

do outro e que tem uma linha de agua, aquilo em termos informáticos dá-se um 

click no mapa e ele torna os mapas mais ou menos inteligentes. (S3.3) + E 

fazia-se trabalhos para a Câmara de Lisboa. (S3.4) + A empresa era aqui de 

Lisboa e fazia bastantes trabalhos para a Câmara de Lisboa, para os vários 

departamentos, para empresas privadas, formação.(S3.5) +  Era assim esse 

tipo de coisas. (S3.6) + Entretanto aquilo em termos de ritmo de trabalho era 

um bocado puxado, em termos de horário de trabalho...(S3.7) + Tínhamos 

horário de entrada. (S3.8) + Tínhamos que estar obrigatoriamente às nove 

porque o patrão... (S3.9) + Aquilo era uma empresa muito pequena e o patrão 

chegava as nove e, às nove já lá tínhamos que estar.(S3.10) + A hora de saída 

não interessava. (S3.1) + Portanto sempre dei formação dentro da empresa e 

sempre gostei de dar formação.(S 5.3) + Este meio é muito pequeno. (S12.1) + 

O meio é pequeno e acabou por acontecer assim dessa forma.(S12.3 e Arg 

12.1) + Depois, eu apanhei a altura da EXPO 98 e aquilo era uma empresa que 

estava dividida em três. (S14.1) + Uma na área de formação, outra na área de 

hardware e software na parte dos computadores e outra de software de 

informação geográfica. (S14.2) + Aquilo eram três empresas separadas mas, 

estávamos todos juntos. (S14.3) + E havia sempre coisas que corriam mal e 

uma pessoa ouvia sempre um berro (S14.4) 

 

 

S5: O Instituto 

Depois, abriu um concurso para aqui e, eu entrei para aqui. (S3.16) + Já sou 

efectiva.(S8.1) + Aí pesou o facto de eu quer constituir uma família. (S17.14) + 



Em termos salariais, por muito estranho que pareça, embora toda a gente diga 

que nas empresas privadas é que se ganhava muito dinheiro, eu ou foi porque 

era o primeiro emprego ou porque era muito nova e ainda não tinha muita 

experiência, a diferença foi quase nenhuma. (S18.1) + Em termos de salário a 

diferença foi praticamente nenhuma.(S18.2) + Tivemos um ano de estágio 

muito bom com muitas acções de formação, com um trabalho de estágio que 

nos obrigou mesmo a mostrar, a fazer um trabalho específico na nossa área e 

essa parte foi muito bom e em termos de formação também. (S24.1) 

 

  

 

S5a: As aulas na escola profissional 

Houve depois a oportunidade para vir para esta instituição, na altura não 

fazendo parte dos quadros da função pública. (S3.12) + Mas, esta instituição 

tem uma escola profissional em que o instituto é administrador da escola. 

(S3.13) + Eu fiz um contrato de trabalho com a escola. (S3.14) + Portanto eu 

dava aulas na escola e depois também fazia trabalhos para o instituto.(S3.15) +  

 Ainda continuei a dar aulas na escola durante dois anos. (S3.17) + Acabaram-

se as aulas e ficamos só por aqui.(S13.18) + Por causa do tempo. (S4.1) + É 

assim, as aulas quando entrei para o instituto eu tive de pedir uma autorização 

da instituição para poder dar as aulas e, tinha de ser fora das minhas horas de 

serviço, portanto tinha de compensar. (S4.2) + Mesmo que calhasse algumas 

aulas dentro da hora de serviço, eu tinha que compensar essas horas. (S4.5) + 

Gostava porque eu dava aulas numa escola profissional. (S5.1) 

 

 

S5b: O trabalho 

Agora aqui, nesta área onde estou é um bocado diferente daquela onde eu 

tinha tido formação, mesmo em termos de mestrado. (S15.1) + É uma área que 

é de cadastro. (S15.2) + É uma área completamente nova e até esta altura 

estou a gostar bastante porque estou a aprender uma série de coisas (S15.1) +  

Há três anos. (S16.1) + Neste sítio em particular não. (S16.2) + Neste serviço 

não, mas, no instituto estou há três anos.(S16.3) + A parte de cartografia, a 

parte de sistemas de informação geográfica que é a área que eu sempre mais 



gostei e é a área em que tenho mais formação. (S17.1) + Nós aqui, 

normalmente, trabalhamos em equipa.(S17.3) +  Trabalhamos sempre. (17.4) + 

Pode haver um trabalho ou outro que não, ou melhor, temos atribuições 

específicas. (S17.5) + Mas, é sempre uma equipa e temos sempre que 

trabalhar em conjunto com as pessoas desta divisão. (S17.6) + Não só da 

divisão mesmo de outras divisões do instituto. Nós temos que trabalhar em 

equipa. (S17.7) + E, pesou o facto de querer ter uma família, querer ter 

crianças e aqui, parecendo que não, temos algumas vantagens que não se tem 

na privada. (S17.8) + Os horários, ou seja, eu aqui posso tirar quatro tardes ou 

quatro manhãs por mês para resolver tudo aquilo que quero. (S17.8) + Isso faz 

com que em vez de pôr um atestado ou pôr férias, ponho essa manhã e 

consigo gerir a situação pedindo a uma avó, por exemplo. (S17.9) + Depois é 

assim, quando ele nasceu durante o primeiro ano tive uma hora de redução de 

horário. (S17.10) +  Eu aqui chega a hora e vou-me embora. (S17.11) + Então 

na função pública há sempre restrições. (S24.2) + Então nestes últimos anos 

tem havido restrições em quase tudo o que é sitio e a pessoa, às vezes, 

desanima um bocado. (S24.3) + Aqui dentro, nestes três anos, já mudei três 

vezes.(S28.1) + Sim porque quis e uma vez não foi porque quisesse, mas, 

mudou o presidente e mudaram a organização toda da instituição. (S28.2) + 

Fomos reestruturados completamente. (S28.3) + Houve duas vezes que eu 

quis e a outra nem por isso.(S28.4) + Nós aqui trabalhamos a nível nacional. 

(S29.1 

 

 

S6: O futuro 

Por enquanto penso continuar aqui. (S19.1) + No entanto, tenho a ideia e estou 

sempre à procura de tentar mudar. (S19.2) + Eu penso continuar na função 

pública durante os próximos anos, até pela tal vantagem da história das 

crianças. (S19.2) + Mas não me importava nada e faço tensões de tentar a ver 

se consigo mudar para outras instituições. (S19.3) + Embora esta área seja 

muito específica e não haja assim tantos empregos nesta área.(S19.4) + Na 

função pública não existem muitos sítios para se trabalhar mas, ainda há 

alguns e eu faço tensões de não ficar aqui para o resto da vida. (S19.5) + E 

mesmo estando na função pública tentar fazer outros trabalhos por fora, tentar 



compatibilizar as duas coisas. (S19.5) + Ou dar formação ou fazer outros 

serviços.(S19.6) + Eu tento ver se existe alguma coisa [para mudar] (S25.1) 

Os actuantes 

A Rita 

A Rita Mãe 

Neste momento não faço por não quer abdicar de estar com o meu miúdo que 

é muito pequeno.(Act 20.1) + Se calhar há pessoas que não fazem esse tipo de 

opções, eu fiz essa opção.(Act 20.2) + É a parte da mãe a falar mais alto do 

que a parte pessoal do gosto e do trabalho e dessas coisas todas.(Act 33.1) +  

Não deixo o meu pequenino em casa com alguém desconhecido para ir dar 

formação. (Act 33.2) 

 

A Rita reflexiva 

Em termos salariais, por muito estranho que pareça, embora toda a gente diga 

que nas empresas privadas é que se ganhava muito dinheiro, eu ou foi porque 

era o primeiro emprego ou porque era muito nova e ainda não tinha muita 

experiência, a diferença foi quase nenhuma. (Act 18.1) + Acho que teve a ver 

com a minha pouca experiência, mesmo em termos negociação do ordenado e 

essas coisas todas. (Act 18.2) + Sendo o primeiro emprego e tendo mais ou 

menos a necessidade de arranjar um emprego rapidamente, acho que foi por 

aí. (Act 18.3) + Eu aprendi muito quando acabei o estágio e depois passei para 

uma empresa privada. (Act 19.1) + Aprendi muito porque era posta nas 

situações sem experiência nenhuma. (Act 19.2) + Por exemplo: “tens que ir dar 

formação amanhã” ou “tens que ir a um cliente resolver um problema”. (Act 

19.3) 

 

 

O filho 

Mas, entretanto como tive um miúdo pequenino. (Act 3.4) + E, agora com um 

miúdo pequeno é mais complicado porque eu não consigo.(Act 4.1) + Tenho 

que estar em casa a horas porque ele não está na escola, está em casa. (Act 

4.2) + Se ele estivesse numa escola era diferente. (Act 4.3) + Não estando 

numa escola é mais complicado.(Act 4.4) 

 



 

O patrão 

Aquilo era uma empresa muito pequena e o patrão chegava as nove e, às nove 

já lá tínhamos que estar.(Act 3.3) + Para além disso, o patrão tinha bastante 

mau feitio e, eu a fim dos dois anos comecei a ficar um bocado cansada e 

tentei mudar.(Act 3.4) + Gostava do trabalho, não gostava era do patrão (Act 

13.1). + É assim, a empresa era dele.(Act 13.2) + Ele era dono de tudo e tinha 

que estar a controlar todos os pormenores, desde os mais ínfimos possíveis. 

(Act 13.3) + Depois era do tipo de estar sentado na cadeira aos murros, os 

berros com toda a gente. (Act 13.4) + Mesmo que não fosse connosco, tornava 

o ambiente tão desagradável que as pessoas entravam lá a pensar o que é que 

vai acontecer hoje? (Act 13.5) + A quem é que vai calhar o berro de hoje, a 

guerra de hoje? (Act 13.6) + Portanto era um trabalho que estava bastante 

atrasado e ele já estava a perder muito dinheiro, como é obvio. (Act 13.7) + Ele 

era engenheiro civil. (Act 14.1) + Embora não tivesse uma grande formação na 

parte de cartografia era uma pessoa que tinha uma grande conversa e que 

lendo conseguia dar a volta às situações. (Act 14.2) + Era complicado. (Arg 

14.1) + Se fosse depois das sete horas ou ao fim-de-semana era a pessoa 

mais simpática para conversar. (Act 14.3) +  Entre as nove e as sete era quase 

impossível falar com ele. (Act 14.4) 

 

Os alunos 

Da escola profissional 

São miúdos equivalentes ao 10º, 11º e 12º ano e dar aulas a miúdos dessa 

idade de temas como base de dados e sistemas de informação geográficas, 

coisas novas, é engraçado. (Act 5.1) + Tentar explicar coisas bastante 

complicadas a miúdos que trabalham com os computadores, mas só em 

campos de jogos. (Act 5.2) + Às vezes era um desafio grande tentar explicar 

coisas que eles não sabiam bem o que é que era. (Act 5.3) + Os miúdos põem-

nos questões que nós nunca colocamos.(Act 21.2) + Somos obrigados a estar 

sempre a tentar ver coisas novas para lhes mostrar. (Act 21.4) + E os miúdos 

nessas idades obrigam-nos mesmo a não estar a dormir. (Act 21.7) + Eles 

mudam todos os anos e também é muito agradável.(Act 21.7) + Eu tive uma 

turma que acolhi do primeiro ao ultimo ano, ou seja, ao longo dos três anos e é 



muito bom ver a evolução deles. (Act 21.8) + Ver o que é que eles aprenderam. 

(Act 21.9) + Ver depois no fim para onde é que foram e o que é que estão a 

fazer. (Act 21.10) + Há sempre alunos melhores e alunos piores e é sempre 

bom ver. (Act 21.11) 

 

 

Da universidade 

Aí não gostei muito da experiência porque eram pessoas mais velhas, algumas 

com idades quase para ser meus avós e criou-se um ambiente um bocado 

estranho. (Act 22.1) + Tentar apanhar se eu dizia alguma coisa que não estava 

tão bem e aí não gostei tanto da experiência. (Act 22.2 

 

Os outros mestrandos 

É assim, nesse ano foi o primeiro ano em que existiu esse mestrado e havia 

pessoas desde economia a informática, geógrafos. (Act 9.1) + Essas pessoas, 

penso que ganharam conhecimentos porque não estavam dentro da área. (Act 

9.2)  

 

 

 


