
 

1. Protocolo da Entrevista a Amélia 

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

acabou a licenciatura até agora. 

 

Quando acabei o curso, estive um ano a dar aulas no Departamento de Engenharia 

Mecânica do ISEL. Dava duas cadeiras: Controlo de Sistemas, já à nova licenciatura; 

dei também Informática, creio que era do 3.º ou do 3.º ano. Depois sai e estive… 

aquilo são contratos de 1 ano que podem ser renovados ou não… 

 §§§§2 E o seu não foi renovado? 

 

O meu não foi renovado… Não foi renovado por uma incompatibilidade que eu tive 

com a pessoa que chefia a cadeira, em particular, e porque também na altura estava a 

fazer o Mestrado… Comecei a fazer, não acabei. Desisti porque o Mestrado de Física 

na Faculdade de Ciências foi… a Engenharia Física que eu estava a fazer só 

funcionou em pleno durante um ano… Depois comecei a trabalhar noutro sitio… 

 §§§§3 Onde? 

 

Estive ainda um semestre no Politécnico de Setúbal também a dar uma cadeira. Mas 

isso foi só um part-time, não tinha hipóteses de lá ficar. E estive num centro de 

explicações durante algum tempo, durante um mês ou dois… Entretanto, fui trabalhar 

para uma empresa na qual estive… … estive à volta de seis meses… Entretanto eu já 

tinha concorrido para a policia e… há um ano, há cerca de um ano antes de ser 

chamada. Depois quando fui chamada… A empresa dava-me muito boas condições, 

pois entrei logo como efectiva para a empresa. Só que era uma empresa de vendas de 

equipamentos científicos e eu estava responsável pelos contactos com as faculdades 

e instituições públicas e… e privadas também que faziam investigação e como… 

Portanto, a empresa pagava-me bem. Dava-me condições. Só que era aquela coisa, 

tinha que viajar sistematicamente todas as semanas para… Eu fazia cerca de mil, mil 

e poucos quilómetros por semana. E eu pensei que em termos futuros não era uma 

coisa que me daria grande estabilidade … apesar de estar efectiva… Não me daria 

grande estabilidade para a minha vida pessoal… Nem me permitiria ter uma vida 



extra-empresa… Ou melhor, não me dava a qualidade de vida que um emprego de 

outro tipo me dava. Por outro lado, isto foi sempre um sonho para mim, o vir para aqui. 

 §§§§4 Ai sim, porquê? 

 

Porque sim. Porque eu sempre gostei muito de ciências forenses e… quer dizer, uma 

pessoa tem aquela ideia um pouco romantizada dos filmes, das séries, dessas coisas 

todas. De qualquer das formas, achei que seria uma maneira de pôr a ciência ao 

serviço da justiça. Sempre achei o conceito muito interessante. E pronto, as coisas 

proporcionaram-se de maneira a vir para aqui. Estive um ano com contrato de 

provimento, que é como nós entramos para aqui. Ao fim de um ano passamos a 

efectivos. E pronto, já cá estou há dois anos e quatro meses. 

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

 

Portanto, eu fui integrada na área de falsificações de documentos e aquilo que nós 

fazemos é pesquisa de violações e falsificação, contrafacção de documentos. A minha 

área divide-se em duas partes, uma que é moeda-papel e a outra que é documentos 

de todos os tipos. Na moeda-papel estou numa situação muito pontual e, neste 

momento, estou a fazer a... documentos. Estou a fazer análise de documentos. Essa 

análise de documentos abrange todo o tipo de documentação, desde cheques a 

bilhetes de identidades e passaportes, certidões… tudo e mais qualquer coisa. O que 

se pretende é ver se são contrafeitos, ou seja, se são falsificados de raiz, se são 

falsificados por viciação (por rasuras, por exemplo) ou violados por substituição de 

fotografia. E pronto, tem sido muito interessante! Já tive formação. Tive formação, que 

costuma ser na Holanda, mas que o ano passado foi cá em Portugal, de especialistas 

em documentos. Este ano, se calhar, se as coisas se proporcionarem, talvez vá a 

Alemanha fazer o curso de peritos e… E pronto, não tenho assim mais nada para 

dizer… 

 §§§§6 Então voltemos atrás. Como é que foi parar ao ISEL? 

 

Soube através de uma pessoa, que estava ligada a instituição, que estavam a precisar 

de um docente naquela área. Entreguei o meu currículo. Como havia falta… Na altura 



a área era nova e apareceram mais pessoas. Mas pronto, na altura escolheram-me a 

mim. E foi assim. 

 §§§§7 Para si foi chato o não lhe terem renovado o contrato nessa altura? 

 

Não, foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido. Sinceramente. 

 

Então porquê? 

 

Porque sim, porque é uma instituição que está caduca. A média de idades dos 

professores era de 60 e alguns anos. As leis que vigorava… era muito rigor, por 

exemplo, para comigo… para com a minha parte e pouco rigor para com os alunos. 

Não se podia maltratar os alunos, em termos de notas, porque os alunos tinham 

sempre razão… têm um peso enorme no ISEL… E se, por exemplo, o professor tinha 

patamares de exigências maiores do que aqueles a que eles estavam habituados tinha 

problemas. Eu tive problemas porque os exames muitas das vezes repetiam-se de ano 

para ano e só mudavam as datas e coisas do género. Portanto, eu fiquei muito mal 

impressionada…Não estou a dizer que é toda a instituição, pois há cursos no ISEL 

que eu tenho a certeza que formam excelentes profissionais, como por exemplo, o 

Departamento de Informática que é Informática e … Informática e… vá lá 

Microinformática… e o de Química também tenho boa impressão. Agora, no 

Departamento de Mecânica… Eu estava no Departamento de Mecânica. Não digo que 

não haja bons profissionais, mas quer dizer, assisti a coisas que não passam pela 

cabeça de ninguém … E não fui só eu. Houve também uma colega minha que também 

saiu… Entrou depois de mim e saiu antes de mim. Saiu antes de mim, porque a 

incompatibilidade dela foi ainda maior. Portanto… é uma instituição que faz 

discriminação… 

 §§§§8 Como assim? 

 

Discriminação. Eu senti discriminação em termos de… discriminação sexual. Estar 

num Departamento em que os professores, 99 por cento eram homens, não é fácil 

 

E como é que era essa discriminação? 

 



É uma discriminação… Eu estou a falar deste Departamento, não estou a falar do 

ISEL. É uma discriminação que se faz… Eu não sei explicar bem, mas era do 

género… Eu não consigo explicar, acho que só vivendo a situação. Mas que tinha a 

ver com situações de paternalismo, com situações de outros professores mais velhos 

para comigo e para com a minha colega; acho que tinha a ver com o descrédito que 

davam as nossas opiniões, e portanto… Eu prefiro não falar muito nisto. 

 §§§§9 Foi uma má experiência? 

 

Foi, foi uma experiência muito má… Quer dizer, acho que, se calhar, precisava de 

passar por ela para crescer como pessoa… mas pronto. Também vinha com um 

espírito aberto porque vinha de uma Universidade e todo aquele facilitismo com que 

me deparei relativamente aos alunos, que passavam de qualquer maneira… Isso 

também me afectou em termos de… como é que eu hei-de explicar… deixei de… não 

acreditava muito naquilo… Depois, quando estive no Politécnico de Setúbal, por 

exemplo, admirei completamente… os alunos de lá trabalham… Aqueles que eu tive, 

era uma turma muito pequena mas trabalhavam muito e trabalhavam bem. Essa foi 

uma boa experiência, mas sem qualquer chance de continuar. 

 §§§§10 E depois foi para a outra empresa. Como é que foi para a outra empresa? 

 

Eu sabia que aquilo no Politécnico não ia dar em nada. Eu estava a substituir uma 

pessoa que ia voltar. Por isso, quando vi um anúncio num jornal, respondi, fui 

escolhida e comecei a trabalhar lá. Gostei muito das pessoas. O trabalho em si era 

muito interessante, era agradável… Eu sempre gostei de lidar com pessoas… Foi 

muito interessante, como experiência. Foi uma boa experiência. Mas não seria aquilo 

que eu gostaria de fazer. 

 §§§§11 Não era? 

 

Não, quer dizer, só o facto de estar sempre de um lado para o outro… Eu gosto de 

viajar, mas gosto de viajar com conta peso e medida, como é óbvio. Não gosto de 

passar a semana inteira, faça chuva ou faça sol… Quer dizer, mesmo que estivesse 

cansada, sabia que o fim-de-semana era uma pausa muito breve e que depois teria 



que continuar. Quer dizer, acaba por ser… Não estive sempre nessa situação, mas 

estive ainda três meses a percorrer por semana cerca de mil, mil e tal quilómetros. 

 §§§§12 Mestrado. Como é que surge? Como é que toma a decisão de fazer o 

mestrado e como é que toma a decisão de não o acabar. 

 

O mestrado surgiu… Eu acabei o curso e começou pela primeira vez aquele mestrado 

que era em Instrumentação e Metrologia. E dado que eu ainda não sabia muito bem 

qual ia ser o meu percurso, resolvi que era um investimento que eu estava a fazer ali. 

Entretanto, esse ano foi um pouco complicado. Eu fiz aproximadamente metade das 

cadeiras. Portanto, outras… não podia ir as aulas e portanto, optei por fazê-las… 

 §§§§13 Nesse ano estava a trabalhar…? 

 

Estava a trabalhar no ISEL. Tinha um horário que era… eu dava aulas das 9 às 11 da 

manhã e tinha novamente cadeiras, aulas das 9 às 11 da noite. E dado que a pessoa 

que estava a orientar aquela, aquele grupo de cadeiras exigia a nossa permanência no 

local… Hoje eu teria sido mais combativa nesse aspecto. Mas na altura não sabia, 

porque era a primeira experiência… E pronto, fui deixando, deixei o 2.º semestre. Fiz o 

1.º semestre todo… Deixei o 2.º… Não sei se fiz alguma do 2.º, mas eu acho que sim, 

que deixei para o ano seguinte. Entretanto, no ano seguinte o mestrado não funcionou, 

naquela área. Mas nós podíamos fazer créditos noutros mestrados e foi isso que eu fui 

fazendo com as cadeiras que abriam. Fiz isso mais ou menos durante dois anos. 

Entretanto havia uma cadeira que era obrigatória e que eu nunca tive oportunidade de 

ir as aulas todas porque coincidiu sempre… por exemplo, da última vez fui a algumas 

aulas, mas depois a avaliação da cadeira coincidiu justamente com as entrevistas… 

Porque aqui a entrada na Judiciária fez-se por várias provas, uma das quais era uma 

entrevista e eu estava na altura também a fazer as entrevistas para a empresa em que 

estive. De maneira que coincidiu numa altura… as aulas… O professor não estava cá 

em Portugal. Estava na Alemanha e vinha cá uma semana por mês e só podia dar as 

aulas naquela semana. E calhou justamente, em dois meses seguidos, calhou… 

inclusive a avaliação. De maneira que eu ai fiquei logo… fiz muitas cadeiras… fiz 

muitas cadeiras até fiz cadeiras a mais, porque o sistema era de créditos e para fazer 

cadeiras equivalentes a outras eu teria podido fazer… Portanto, para fazer Ciências 

dos Materiais fiz várias. Na realidade, o mestrado estava condenado a partida, porque 

aquele mestrado estava muito mal organizado… não teve pernas para andar, digamos 



assim… não por culpa de quem se lembrou de o fazer, não por culpa de quem tentou 

dinamizá-lo, mas por culpa… de coisas que têm a ver com a própria estrutura do 

mestrado, o percurso das pessoas. Entretanto, pronto… quer dizer… vim para aqui. E 

aqui seria impensável, com tanta coisa a aprender e a ter que estudar tanta coisa 

nova, estar a manter duas actividades de estudo em paralelo… Hoje seria diferente. 

Mas… mas pronto, há coisas que se vão impondo na nossa vida e que não somos nós 

que escolhemos. Mas não ponho de parte um dia… mas, se calhar, não terminar este 

mestrado, mas se calhar enveredar por outro caminho e fazer outra coisa por 

valorização pessoal, não propriamente na área da física. 

 §§§§14 De onde é que lhe vem esse interesse pela área forense? 

 

… Não sei. É uma coisa que eu sempre achei interessante quando ouvia falar de DNA, 

quando ouvia falar de balística, quando ouvia falar… daquelas coisas que aparecem 

em documentários. Eu sempre fui uma grande consumidora de documentários de todo 

o tipo, desde miúda. Portanto, achava aquilo muito interessante. Achava que deveria 

ser um trabalho muito interessante, ser-se técnico sem se ser mesmo técnico. E 

pronto, foi isso que me levou de facto a pensar nisso… E quando vi o concurso, era 

disso que eu estava a espera. 

 §§§§15 A área em que está é a área que gosta? 

 

É a área que eu gosto. Curiosamente quando eu entrei, eu achei… não percebi muito 

bem por que é que precisavam de mim ali… achei que fazia mais sentido ir para a 

balística, se bem que para a balística eles preferem homens. Já houve mulheres, mas 

não é por uma questão de discriminação, a esse nível. É um pouco mas não é. Porque 

quem está… os técnicos… as pessoas que estão na balística têm que disparar armas 

de grande calibre e essas armas… eu pensava que eram… que é fácil de disparar, 

mas não é nada fácil, implicam um desgaste físico muito grande. Eles disparam muito 

mais que os agentes e não disparam para matar ninguém. E é um trabalho muito 

monótono. Eles fazem a comparação de balas. 

 §§§§16 O seu é mais diversificado? 

 



É. Há outra área que é interessante, que é a área da física, que basicamente é a 

comparação de fibras e de tecidos e a análise de fibras e de tecidos. Só que mesmo 

assim não é tão interessante. Eu aqui tenho uma diversidade muito grande naquilo 

que faço, não me canso a fazer uma coisa. De maneira que acabei por ir parar à área 

certa sem saber. 

 §§§§17 E em termos de projectos futuros, como é que é? 

 

Em termos de projectos futuros? Portanto, em princípio vou continuar aqui, não é? Sou 

efectiva e tenho estabilidade. Eu gosto daquilo que faço. E, nós temos muita formação, 

mesmo no estrangeiro, com laboratórios de outros países. Esta ciência é uma ciência 

que está em evolução. Nós limitamo-nos a andar atrás dos falsários e os falsários 

fazem cada vez mais e melhor, sobretudo mais e também muito melhor. Portanto, é 

uma coisa que está em evolução constante e nós precisamos de nos manter a par. 

Existem muitos contactos com laboratórios doutros países. Portanto, a investigação 

que é feita… nós aqui temos que fazer investigação para realizarmos os exames. 

Portanto, fazemos também investigação a nível científico aqui. Nós somos 

investigadores. E pronto, nessa área… Depois há coisas que eu gosto de fazer e que 

gostarei de continuar a fazer. Gosto muito de escrever e creio que vou continuar a 

escrever. 

 §§§§18 Está a falar de escrever o quê, de escrever literatura? 

 

Exactamente. Exactamente. A escrita não é só um hobby para mim. 

 

Não é só um hobby, o que é que isso quer dizer? 

 

Quer dizer, que começou por ser uma coisa que eu fazia para mim. E depois, quando 

eu era miúda, comecei a mandar para o DNJovem e depois houve uns sobressaltos 

pelo meio, e depois comecei a mandar regularmente e, na altura, era… faziam muito 

boas criticas e tive bastantes prémios. Foi uma coisa que começou bem. Depois, 

entretanto, a minha idade passou e eu comecei a escrever para mim. Entretanto, 

conheci pessoas que estão ligadas ao meio que acham que eu devo continuar e que 

devo publicar. Não sei se de facto irei publicar ou não, porque isso exige um esforço 

de tempo muito grande e uma disponibilidade emocional, porque as coisas nem 

sempre saem como nós queremos. Eu até tenho muita facilidade em escrever, mas 



canso-me bastante ao computador. O problema é ter disponibilidade emocional para 

me ir sentar em frente a um computador. 

 

Mas isso é porquê?  

Porque o trabalho é muito cansativo. Em termos mentais é muito cansativo porque é 

muito minucioso. 

 §§§§19 Portanto, esse é o seu hobby, que não é hobby. Mas quer isso dizer que põe 

a hipótese de poder vir a ser escritora a tempo inteiro? Fazer disso a sua 

profissão principal? 

 

Não. Acho que seria contra-producente. 

 

 Porquê? 

 

Porque, para mim, escrever é uma catarse, uma maneira de pôr… É um exorcismo 

que eu estou a fazer de coisas que sinto, as minhas revoltas, as minhas alegrias e as 

minhas tristezas. E fazer disso uma coisa a tempo inteiro… Eu costumo dizer, quando 

dizem “tens jeito para muita coisa”… eu costumo dizer que isso é uma maldição, não é 

uma bênção. Porque são aqueles que nascem com uma ocupação muito definida e 

com um jeito muito definido para uma coisa é que são extremamente bons naquilo que 

fazem e só sabem fazer aquilo. E quando se nasce assim tem-se boas notas a tudo. E 

se se tem jeito para muita coisa, as pessoas caem no risco de serem medíocres a 

muita coisa e boas em nenhuma. Portanto, eu encaro a escrita como uma coisa que 

me dá estabilidade emocional para eu levar a minha vida. Agora o resto… acho que é 

muito importante para mim. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não 

gosto de me cingir apenas a uma coisa. E isto é uma maneira que a vida arranjou de 

me pôr em contacto com muitas coisas. 

 §§§§20 E você escreve o quê, prosa, poesia, tudo? 

 

Prosa. 

 



§§§§21 Portanto, quando me estava a falar, ou estou enganada, de poder fazer um 

mestrado noutra coisa, poderia estar eventualmente a pensar numa outra área 

que não tão relacionada…? 

 

Sim. Ou mesmo relacionada com a imagem, que é uma coisa que eu faço muito, não 

propriamente com a óptica mas com outros tipos de tratamento de imagem. A escrita, 

eu acho que é uma coisa que não vale a pena teorizar muito, porque as pessoas não 

precisam… Como é que eu hei-de explicar… eu concordo que se estude literatura, 

mas não acho que seja uma coisa essencial, pois eu acho que essencial é ler. Há 

muita gente que estuda literatura e que não lê absolutamente nada. Porque uma 

coisa… quer dizer, não faz sentido estudar aquilo que outra pessoa… Se temos um 

texto político, um contexto social, isso é importante. Agora, não faz sentido estudar a 

forma, a sintaxe, a maneira de escrever de uma pessoa… não faz sentido para mim. 

Faz sentido escrever e faz sentido ler. Há muita gente que estuda essas coisas todas, 

mas não lê nem escreve. Portanto, acaba por ser um comportamento um bocado 

estéril, e não é isso que eu quero para mim. E gosto muito de línguas também. 

Portanto, há muitas coisas que eu gosto de fazer... não sei. 

 §§§§22 Bom, quer acrescentar alguma coisa mais? Há mais alguma coisa 

importante que se tenha esquecido? 

 

Não. Acho que já disse tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Codificação dos segmentos da entrevista de Amélia 

 

Segmento 1 (§§§§1)  

 

Quando acabei o curso, estive 1 ano a dar aulas no Departamento de Engenharia 

Mecânica do ISEL (S1.1) 

dava duas cadeiras: Controlo de Sistemas, já à nova licenciatura; dei também 

Informática, creio que era do 3.º ou do 3.º ano. (S1.2) 

Depois sai e estive… (S1.3)  

aquilo são contratos de 1 ano que podem ser renovados ou não…(S1.4) 

 

 

Segmento 2 (§§§§2) 

 

O meu não foi renovado… (S2.1)  

Não foi renovado por uma incompatibilidade que eu tive com a pessoa que chefia a 

cadeira, em particular (Arg 2.1 e Act 2.1) 

e porque também na altura  estava a fazer o Mestrado... (S2.2 e Arg 2.2) 

Comecei a fazer [o Mestrado], não acabei. (S2.3) 

Desisti porque o Mestrado de Física na Faculdade de Ciências foi cancelado (S2.4 e 

Arg 2.2).  

A Engenharia Física que eu estava a fazer só funcionou em pleno durante um ano… 

(S2.5) 

Depois comecei a trabalhar noutro sitio (S2.6) 

 

Segmento 3 (§§§§3) 



 

Estive ainda um semestre no Politécnico de Setúbal também a dar uma cadeira… 

(S3.1) 

 Mas isso foi só um part-time, não tinha hipóteses de ficar (S3.2)  

E estive num centro de explicações durante algum tempo, durante um mês ou dois. 

(S3.3) 

 Entretanto, fui trabalhar para uma empresa na qual estive, estive à volta de seis 

meses… (S3.4) 

 Entretanto eu já tinha concorrido para a policia e… há um ano, há cerca de um ano 

antes de ser chamada. (S3.5) 

Depois quando fui chamada, aceitei. (S3.6)  

A empresa dava-me muito boas condições, pois entrei logo como efectiva para a 

empresa. (S3.7 e Arg 3.1)  

Só que era uma empresa de vendas de equipamentos científicos e eu estava 

responsável pelos contactos com as faculdades e instituições públicas e… e privadas 

também que faziam investigação e como… (S3.8) 

 Portanto, a empresa pagava-me bem. (S3.9)  

Dava-me condições. (S3.10) 

Só que era aquela coisa, tinha que viajar sistematicamente todas as semanas para 

fora (S3.11 e Arg 3.2).  

Eu fazia cerca de mil, mil e poucos quilómetros por semana. (S3.12)  

E eu pensei que em termos futuros não era uma coisa que me daria grande 

estabilidade, apesar de estar efectiva. (Arg 3.3, Act 3.1).  

Não me daria grande estabilidade para a minha vida pessoal…(Arg 3.4) 

nem me permitiria ter uma vida extra-empresa…(Arg 3.5) 

ou melhor, não me dava a qualidade de vida que um emprego de outro tipo me dava. 

(Arg 3.6). 

 Por outro lado, isto foi sempre um sonho para mim, o vir para aqui (Arg 3.7). 

 

Segmento 4 (§§§§4) 

 

Porque sim, porque eu sempre gostei muito de ciências forenses e… quer dizer, uma 

pessoa tem aquela ideia um pouco romantizada dos filmes, das séries, dessas coisas 

todas (Arg 4.1 e Act 4.1).  

De qualquer das formas achei que seria uma maneira de pôr a ciência ao serviço da 

justiça. (Arg 4.2) 



Sempre achei o conceito muito interessante. (Arg 4.3). 

 E pronto, as coisas proporcionaram-se de maneira a vir para aqui. (Arg. 4.4) 

 Estive um ano com contrato de provimento, que é como nós entramos para aqui. 

(S4.2)  

Ao fim de um ano passamos a efectivos. (S4.3)  

E pronto, já cá estou há dois anos e quatro meses (S4.4). 

 

Segmento 5 (§§§§5) 

 

Portanto, eu fui integrada na área de falsificações de documentos. (S5.1) 

E aquilo que nós fazemos é pesquisa de violações e falsificação, contrafacção de 

documentos. (S5.2 e Act 5.1) 

 A minha área divide-se em duas partes, uma que é moeda-papel e a outra que é 

documentos de todos os tipos. (S5.3) 

Na moeda-papel estou numa situação muito pontual e, neste momento, estou a fazer 

a... documentos, estou a fazer análise de documentos. (S5.4) 

Essa análise de documentos abrange todo o tipo de documentação, desde cheques a 

bilhetes de identidades e passaportes, certidões… tudo e mais qualquer coisa. (S.5.6) 

 O que se pretende é ver se são contrafeitos, ou seja, se são falsificados de raiz, se 

são falsificados por viciação (por rasuras, por exemplo) ou violados por substituição de 

fotografia.(S5.7)  

E pronto, tem sido muito interessante (Arg 5.1).  

Já tive formação (S5.8). 

 Tive formação, que costuma ser na Holanda, mas que o ano passado foi cá em 

Portugal, de especialistas em documentos (S5.9).  

Este ano, se calhar, se as coisas se proporcionarem talvez vá a Alemanha fazer o 

curso de peritos e… (S5.10) 

E pronto, não tenho assim mais nada para dizer… (Arg 5.3) 

 

Segmento 6 (§§§§6 ) 

 

Soube através de uma pessoa, que estava ligada à instituição, que estavam a precisar 

de um docente naquela área. (S6.1 e Act 6.1). 

Entreguei o meu currículo (S6.2).  

Como havia falta…(Arg 6.1). 



Na altura a área era nova e apareceram mais pessoas, mas pronto, na altura 

escolheram-me a mim (S6.3).  

E foi assim (Arg 6.2). 

 

Segmento 7 (§§§§7) 

 

Não, foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido [o contrato não ter sido 

renovado] (Arg7.1).  

Sinceramente. (Arg 7.2) 

Porque sim, porque é uma instituição que está caduca (Act 7.1).  

A média de idades dos professores era de 60 e alguns anos (Act 7.2).  

As leis que vigoravam… era muito rigor, por exemplo, para comigo… para com a 

minha parte e pouco rigor para com os alunos (Act 7.3 e Act 7.4).  

Não se podia maltratar os alunos, em termos de notas, porque os alunos tinham 

sempre razão… têm um peso enorme no ISEL… (Act 7.5). 

E se, por exemplo, o professor tinha patamares de exigências maiores do que aqueles 

a que eles estavam habituados tinha problemas (Act 7.6) 

Eu tive problemas porque os exames muitas das vezes repetiam-se de ano para ano e 

só mudavam as datas e coisas do género (Arg 7.3 e Act 7.7).  

Portanto, eu fiquei muito mal impressionada…(Arg 7.4).  

Não estou a dizer que é toda a instituição, pois há cursos no ISEL que eu tenho a 

certeza que formam excelentes profissionais, como por exemplo, o Departamento de 

Informática que é Informática e … Informática e… vá lá Microinformática… e o de 

Química também tenho boa impressão (Arg 7.5) 

Agora, no Departamento de Mecânica… (Arg 7.6).  

Eu estava no Departamento de Mecânica (S 7.1).  

Não digo que não haja bons profissionais, mas quer dizer, assisti a coisas que não 

passam pela cabeça de ninguém … (Arg 7.8 e Act 7.9)  

E não fui só eu, houve também uma colega minha que também saiu… (Act 7.8). 

Entrou depois de mim e saiu antes de mim. (Act 7.9) 

Saiu antes de mim, porque a incompatibilidade dela foi ainda maior,  portanto… (Act 

7.10) 

É uma instituição que faz discriminação… (Arg 7. 9) 

 

Segmento 8 (§§§§8) 

 



Discriminação. Eu senti discriminação em termos de… discriminação sexual (Arg 8.1). 

Estar num Departamento em que os professores, 99 por cento eram homens não é 

fácil (Arg 8.2 e Act 8.1). 

É uma discriminação… (Arg 8.3).  

Eu estou a falar deste Departamento, não estou a falar do ISEL (Act 8.2 e Act 8.2) 

É uma discriminação que se faz… (Arg 8.4)  

Eu não sei explicar bem, mas era do género… (Arg 8.5) 

Eu não consigo explicar, acho que só vivendo a situação (Arg 8.6).  

Mas que tinha a ver com situações de paternalismo, com situações de outros 

professores mais velhos para comigo e para com a minha colega. (Arg 8.7 e Act 8.3).  

Acho que tinha a ver com o descrédito que davam as nossas opiniões, e portanto… 

(Arg 8.8 e Act 8.4) 

Eu prefiro não falar muito nisto (Arg 8.9). 

 §§§§9 Foi uma má experiência? 

 

Foi, foi uma experiência muito má… (S 9.1 e Arg 9.1) 

 Quer dizer, acho que, se calhar, precisava de passar por ela para crescer como 

pessoa… mas pronto (Arg 9.2 e Act 9.1). 

Também vinha com um espírito aberto porque vinha de uma Universidade e todo 

aquele facilitismo com que me deparei relativamente aos alunos, que passavam de 

qualquer maneira… (Arg 9.3 e Act 9.2)  

Isso também me afectou em termos de… como é que eu hei-de explicar… deixei de… 

não acreditava muito naquilo…(Arg 9.4) 

 Depois, quando estive no Politécnico de Setúbal, por exemplo, admirei 

completamente… (S 9.2) 

Os alunos de lá trabalham…(Act 9.4) 

Aqueles que eu tive, era uma turma muito pequena mas trabalhavam muito e 

trabalhavam bem (Act 9.5). 

Essa foi uma boa experiência, mas sem qualquer chance de continuar (S9.3 e Arg 9.7) 

 Portanto, isto tem a ver também com as instituições (Arg 9.8) 

 

Segmento 10§§§§10  

Eu sabia que aquilo no Politécnico não ia dar em nada (S10.1 e Arg 10.1) 

Eu estava a substituir uma pessoa que ia voltar (S10.2). 



Por isso, quando vi um anúncio num jornal, respondi, fui escolhida e comecei a 

trabalhar lá (S10.2).  

Gostei muito das pessoas. (Act 10.1) 

O trabalho em si era muito interessante, era agradável… (Arg 10.2) 

Eu sempre gostei de lidar com pessoas… (Act 10.2)  

Foi muito interessante, como experiência. (S10.3 e Arg 10.4) 

Foi uma boa experiência (S10.4 e Arg 10.5) 

mas não seria aquilo que eu gostaria de fazer (Arg 10.6). 

 

Segmento 11 (§§§§11) 

Não, quer dizer, só o facto de estar sempre de um lado para o outro… (Arg 11.1). 

 Eu gosto de viajar, mas gosto de viajar com conta peso e medida, como é óbvio (Arg 

11.2).  

Não gosto de passar a semana inteira, faça chuva ou faça sol… (Arg 11.3) 

Quer dizer, mesmo que estivesse cansada, sabia que o fim-de-semana era uma pausa 

muito breve e que depois teria que continuar (Arg 11.4).  

Quer dizer, acaba por ser… (Arg 11.5) 

Não estive sempre nessa situação, mas estive ainda três meses a percorrer por 

semana cerca de mil, mil e tal quilómetros (S11. 1) 

 

Segmento 12 (§§§§12) 

 

O mestrado surgiu…( S12.1) 

Eu acabei o curso e começou pela primeira vez aquele mestrado que era em 

Instrumentação e Metrologia (S12.2) 

 E dado que eu ainda não sabia muito bem qual ia ser o meu percurso, resolvi que era 

um investimento que eu estava a fazer ali (Arg 12.1, Act 12.1).  

Entretanto, esse ano foi um pouco complicado. (Arg 12.2) 

Eu fiz aproximadamente metade das cadeiras. (S12.3) 

Portanto, outras não podia ir as aulas e portanto, optei por fazê-las (S12.4)… 

 

Segmento 13 (§§§§13) 

 

Estava a trabalhar no ISEL (S13.1) 



 Tinha um horário que era… eu dava aulas das 9 às 11 da manhã e tinha novamente 

cadeiras, aulas das 9 às 11 da noite (S13.2) 

 E dado que a pessoa que estava a orientar aquela, aquele grupo de cadeiras exigia a 

nossa permanência no local… (S13.3 e Act 13.1) 

 Hoje eu teria sido mais combativa nesse aspecto. (Act 13.2) 

Mas na altura não sabia, porque era a primeira experiência… (Arg 13.1 e Act 13.2) 

E pronto, fui deixando, deixei o 2.º semestre. (S13.4) 

Fiz o 1.º semestre todo… (S13.5) 

Deixei o 2.º… (S13.6) 

Não sei se fiz alguma do 2.º, mas eu acho que sim, que deixei para o ano seguinte 

(S13.7).  

Entretanto, no ano seguinte o mestrado não funcionou, naquela área (S13.8).  

Mas nós podíamos fazer créditos noutros mestrados e foi isso que eu fui fazendo com 

as cadeiras que abriam.  (S13.9) 

Fiz isso mais ou menos durante dois anos. (S13.10) 

Entretanto havia uma cadeira que era obrigatória e que eu nunca tive oportunidade de 

ir as aulas todas porque coincidiu sempre…  (S13.11e Arg 13.2) 

Por exemplo, da última vez fui a algumas aulas, mas depois a avaliação da cadeira 

coincidiu justamente com as entrevistas… (S13.12 e Arg 13.3) 

 Porque aqui a entrada na Judiciária fez-se por várias provas, uma das quais era uma 

entrevista e eu estava na altura também a fazer as entrevistas para a empresa em que 

estive (S13.13).  

De maneira que coincidiu numa altura… as aulas… (S13.14 e Arg 13.4) 

O professor não estava cá em Portugal, estava na Alemanha e vinha cá uma semana 

por mês e só podia dar as aulas naquela semana (S13.15).  

E calhou justamente, em dois meses seguidos, calhou… inclusive a avaliação (S13.16 

e Arg 13.5) 

 De maneira que eu ai fiquei logo… (Arg13.6)  

Fiz muitas cadeiras…fiz muitas cadeiras (S13.17) 

Até fiz cadeiras a mais, porque o sistema era de créditos e para fazer cadeiras 

equivalentes a outras eu teria podido fazer… portanto, para fazer Ciências dos 

Materiais fiz várias (S13.18).  

Na realidade, o mestrado estava condenado a partida, porque aquele mestrado estava 

muito mal organizado… não teve pernas para andar, digamos assim… (Arg13.7) 

não por culpa de quem se lembrou de o fazer, não por culpa de quem tentou dinamizá-

lo, mas por culpa… das coisas que têm a ver com a própria estrutura do mestrado, o 

percurso das pessoas (Arg 13.8) 



 Entretanto, pronto… quer dizer… vim para aqui e aqui seria impensável, com tanta 

coisa a aprender e a ter que estudar tanta coisa nova, estar a manter duas actividades 

de estudo em paralelo… (Arg 13.9) 

Hoje seria diferente. (Arg 13.10) 

Mas… mas pronto, há coisas que se vão impondo na nossa vida e que não somos nós 

que escolhemos (Arg 13.11).  

Mas não ponho de parte um dia… (Arg 13.12) 

mas, se calhar, não terminar este mestrado, mas se calhar enveredar por outro 

caminho e fazer outra coisa por valorização pessoal, não propriamente na área da 

física (S 13.9). 

 

Segmento 14 (§§§§14) 

 

… Não sei. É uma coisa que eu sempre achei interessante quando ouvia falar de 

DNA, quando ouvia falar de balística, quando ouvia falar… daquelas coisas que 

aparecem em documentários (Arg 14.1).  

Eu sempre fui uma grande consumidora de documentários de todo o tipo, desde miúda 

(Act 14.1).  

Portanto, achava aquilo muito interessante. (Arg 14.2) 

Achava que deveria ser um trabalho muito interessante, ser-se técnico sem se ser 

mesmo técnico. (Arg 14.3) 

E pronto, foi isso que me levou de facto a pensar nisso… (Arg 14.4) 

E quando vi o concurso, era disso que eu estava a espera (Arg 14.5). 

 

Segmento 15 (§§§§15) 

É a área que eu gosto. (Arg 15.1)  

Curiosamente quando eu entrei, eu achei… não percebi muito bem por que é que 

precisavam de mim ali…(Act 15.1 Arg 15.2) 

Achei que fazia mais sentido ir para a balística, se bem que para a balística eles 

preferem homens (Arg 15.3).  

Já houve mulheres, mas não é por uma questão de discriminação, a esse nível (Arg 

15.4).  

É um pouco mas não é (Arg 15.5).  

Porque quem está… os técnicos… as pessoas que estão na balística têm que disparar 

armas de grande calibre e essas armas…(Act 15.1 ) 

eu pensava que eram…(Act 15.2) 



que é fácil de disparar, mas não é nada fácil, implicam um desgaste físico muito 

grande (Arg 15.7).  

Eles disparam muito mais que os agentes e não disparam para matar ninguém (Act 

15.3).  

E é um trabalho muito monótono (Arg 15.9).  

Eles fazem a comparação de balas (Act. 15.4) 

 

Segmento 16 (§§§§16) 

 

É. Há outra área que é interessante, que é a área da física, que basicamente é a 

comparação de fibras e de tecidos e a análise de fibras e de tecidos, só que mesmo 

assim não é tão interessante (Arg 16.1).  

Eu aqui tenho uma diversidade muito grande naquilo que faço, não me canso a fazer 

uma coisa (Arg 16.2) 

 De maneira que acabei por ir parar a área certa sem saber (Arg 16.3). 

 

Segmento 17 (§§§§17 ) 

 

Em termos de projectos futuros? Portanto, em princípio vou continuar aqui, não é? (S 

17.1) 

Sou efectiva e tenho estabilidade (S17.2) 

Eu gosto daquilo que faço (Arg 17.1).  

E, nós temos muita formação, mesmo no estrangeiro, com laboratórios de outros 

países (S17.3 e Act 17.1).  

Esta ciência é uma ciência que está em evolução (S17.4).  

Nós limitamo-nos a andar atrás dos falsários e os falsários fazem cada vez mais e 

melhor, sobretudo mais e também muito melhor (S 17.5 e Act 17.2).  

Portanto, é uma coisa que está em evolução constante e nós precisamos de nos 

manter a par (S17.6 e Act 17.3).  

Existem muitos contactos com laboratórios doutros países (S17.7).  

Portanto, a investigação que é feita… nós aqui temos que fazer investigação para 

realizarmos os exames (S17.8 e Act 17.4).  

Portanto, fazemos também investigação a nível científico aqui. (S.17.9 e Act 17.5) 

Nós somos investigadores (Act 17.5) 

Depois há coisas que eu gosto de fazer e que gostarei de continuar a fazer (Arg17.2).  

Gosto muito de escrever e creio que vou continuar a escrever ( S17.10 Arg 17.3). 



 

Segmento 18 (§§§§18)  

[Está a falar de escrever o quê, de escrever literatura?] Exactamente. Exactamente. A 

escrita não é só um hobby para mim (Arg18.1). 

Quer dizer, que começou por ser uma coisa que eu fazia para mim (Act 18.1) 

E depois, quando eu era miúda, comecei a mandar para o DNJovem e depois houve 

uns sobressaltos pelo meio, e depois comecei a mandar regularmente e, na altura, 

era… faziam muito boas criticas e tive bastantes prémios (S18.1e Act 19.2).  

Foi uma coisa que começou bem. (Arg 18.2)  

Depois, entretanto, a minha idade passou e eu comecei a escrever para mim (S18.2 e 

Act 18.3).  

Entretanto, conheci pessoas que estão ligadas ao meio que acham que eu devo 

continuar e que devo publicar (Act 18.4).  

Não sei se de facto irei publicar ou não, porque isso exige um esforço de tempo muito 

grande e uma disponibilidade emocional, porque as coisas nem sempre saem como 

nós queremos (Arg 18.3 e Act 18.5).  

Eu até tenho muita facilidade em escrever, mas canso-me bastante ao computador 

(Arg 18.4).  

O problema é ter disponibilidade emocional para me ir sentar em frente a um 

computador (Arg 18.5). 

]Mas isso é porquê?] Porque é um trabalho muito cansativo ( S. 18.3 e Arg 18.6). 

Em termos mentais é muito cansativo porque é muito minucioso (S 18.4 e Arg 18.7). 

 

Segmento 19 (§§§§19)  

[Mas quer isso dizer que põe a hipótese de poder vir a ser escritora a tempo inteiro? 

Fazer disso a sua profissão principal?] 

Não. Acho que seria contra-producente. (Arg 19.1) 

Porque, para mim, escrever é uma catarse, uma maneira de pôr… (Arg 19.2 Act 19.1) 

 É um exorcismo que eu estou a fazer de coisas que sinto, as minhas revoltas, as 

minhas alegrias e as minhas tristezas. (Arg 19.3 e Act 19.2) 

E fazer disso uma coisa a tempo inteiro… (Arg 19.4) 

Eu costumo dizer, quando dizem “tens jeito para muita coisa”… eu costumo dizer que 

isso é uma maldição, não é uma bênção (Act 19.3 e Arg 19.5) 

Porque são aqueles que nascem com uma ocupação muito definida e com um jeito 

muito definido para uma coisa (Act 19.4) 

São extremamente bons naquilo que fazem e só sabem fazer aquilo (Act 19.5).  



E quando se nasce assim tem-se boas notas a tudo (Act 19.6). 

E se têm jeito para muita coisa, as pessoas caem no risco de serem medíocres a 

muita coisa e boas em nenhuma  (Act 19.7). 

Portanto, eu encaro a escrita como uma coisa que me dá estabilidade emocional para 

eu levar a minha vida. Agora o resto...(Arg 19.6 e Act 19.8)  

acho que é muito importante para mim. (Arg 19.7 e Act 19.9)  

Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não gosto de me cingir apenas a 

uma coisa (Arg 19.8) 

E isto é uma maneira que a vida arranjou de me pôr em contacto com muitas coisas 

(Arg 19.9). 

 

Segmento 20 (§20) 

[E você escreve o quê, prosa, poesia, tudo?] Prosa (S 20.1). 

 

Segmento 21 (§§§§21)  

Sim. Ou mesmo relacionada com a imagem, que é uma coisa que eu faço muito, não 

propriamente com a óptica mas com outros tipos de tratamento de imagem (S21.1).  

A escrita, eu acho que é uma coisa que não vale a pena teorizar muito, porque as 

pessoas não precisam… (Arg 21.1) 

Como é que eu hei-de explicar… (Act 21.1) 

eu concordo que se estude literatura, mas não acho que seja uma coisa essencial, 

pois eu acho que essencial é ler (Arg 21.2).  

Há muita gente que estuda literatura e que não lê absolutamente nada. (Arg 21.3 eAct 

21.2)  

Porque uma coisa… quer dizer, não faz sentido estudar aquilo que outra pessoa… 

(Arg 21.4) 

Se temos um texto político, um contexto social, isso é importante (Arg 21.5).  

Agora, não faz sentido estudar a forma, a sintaxe, a maneira de escrever de uma 

pessoa… não faz sentido para mim. (Arg 21.6 e Act 21.2)  

Faz sentido escrever e faz sentido ler (Arg 21.7).  

Há muita gente que estudar essas coisas todas, mas não lê nem escreve (Arg 21.8 e 

Act 21.3) 

Portanto, acaba por ser um comportamento um bocado estéril, e não é isso que eu 

quero para mim (Arg 21.8 e Act 21.4).  

E gosto muito de línguas também (Arg 21.9).  

Portanto, há muitas coisas que eu gosto de fazer... não sei (Arg 21.10). 



 

Segmento 22 (§22)  

Não. Acho que já disse tudo (Arg 22.1). 

 

 

 

 

3. Recodificação da entrevista de Amélia 

 

3.1. As sequências-tipo da narrativa de Amélia 

 

S1: O emprego no ISEL 

Quando acabei o curso, estive 1 ano a dar aulas no Departamento de Engenharia 

Mecânica do ISEL (S1.1) + dava duas cadeiras: Controlo de Sistemas, já à nova 

licenciatura; dei também Informática, creio que era do 3.º ou do 3.º ano. (S1.2) + 

Depois sai e estive… (S1.3) + aquilo são contratos de 1 ano que podem ser renovados 

ou não…(S1.4) + O meu não foi renovado… (S2.1) + Depois comecei a trabalhar 

noutro sítio (2.6) + Soube através de uma pessoa, que estava ligada à instituição, que 

estavam a precisar de um docente naquela área. (S6.1) +Entreguei o meu currículo 

(S6.2) + Na altura a área era nova e apareceram mais pessoas, mas pronto, na altura 

escolheram-me a mim (S6.3) + Foi, foi uma experiência muito má (S9.1) + Estava a 

trabalhar no ISEL (S13.1) + Tinha um horário que era… eu dava aulas das 9 às 11 da 

manhã e tinha novamente cadeiras, aulas das 9 às 11 da noite (S13.2) +  E dado que 

a pessoa que estava a orientar aquela, aquele grupo de cadeiras exigia a nossa 

permanência no local… (S13.3) + Eu estava no Departamento de Mecânica (S7.1) 

.  

 

S2: O mestrado 

e porque também na altura  estava a fazer o Mestrado... (S2.2) + Comecei a fazer [o 

Mestrado], não acabei,(S2.3) + desisti porque o Mestrado de Física na Faculdade de 

Ciências foi cancelado (S2.4) + A Engenharia Física que eu estava a fazer só 

funcionou em pleno durante um ano… (S2.4) +  O mestrado surgiu… (S12.1) +Eu 

acabei o curso e começou pela primeira vez aquele mestrado que era em 

Instrumentação e Metrologia (S12.2) +  Eu fiz aproximadamente metade das cadeiras 

(S12.3) + portanto, outras não podia ir as aulas e portanto, optei por fazê-las (S12.4)… 

+ E pronto, fui deixando, deixei o 2.º semestre (S13.4) + fiz o 1.º semestre 



todo…(S13.5) +  Deixei o 2.º…(S13.6) + Não sei se fiz alguma do 2.º, mas eu acho 

que sim, que deixei para o ano seguinte (S13.7). + Entretanto, no ano seguinte o 

mestrado não funcionou, naquela área (S13.8). Mas nós podíamos fazer créditos 

noutros mestrados e foi isso que eu fui fazendo com as cadeiras que abriam.  (S13.9) 

+Fiz isso mais ou menos durante dois anos. (S13.10) + Entretanto havia uma cadeira 

que era obrigatória e que eu nunca tive oportunidade de ir as aulas todas porque 

coincidiu sempre…  (S13.1)1 + por exemplo, da última vez fui a algumas aulas, mas 

depois a avaliação da cadeira coincidiu justamente com as entrevistas… (S13.12) +  

De maneira que coincidiu numa altura… as aulas… (S13.14) + O professor não estava 

cá em Portugal, estava na Alemanha e vinha cá uma semana por mês e só podia dar 

as aulas naquela semana (S13.15). + E calhou justamente, em dois meses seguidos, 

calhou… inclusive a avaliação (S13.16) +  fiz muitas cadeiras… fiz muitas cadeiras  

(S13.17) + até fiz cadeiras a mais, porque o sistema era de créditos e para fazer 

cadeiras equivalentes a outras eu teria podido fazer… portanto, para fazer Ciências 

dos Materiais fiz várias (S13.18).  

 

S3: O emprego no Politécnico de Setúbal 

Estive ainda um semestre no Politécnico de Setúbal também a dar uma cadeira… 

(S3.1) +  Mas isso foi só um part-time, não tinha hipótese de ficar (S3.2) + Depois, 

quando estive no Politécnico de Setúbal, por exemplo, admirei completamente… (S 

9.1) + Os alunos de lá trabalham… aqueles que eu tive, era uma turma muito pequena 

mas trabalhavam muito e trabalhavam bem (S. 9.2 ) + Essa foi uma boa experiência 

(S9.3) 

 

 

S4: O emprego no centro de explicações 

Estive num centro de explicações durante algum tempo, durante um mês ou dois 

(S3.1) 

 

S5: O emprego na empresa de vendas 

Entretanto fui trabalhar para uma empresa na qual estive, estive à volta de seis meses 

(S3.4) + A empresa dava-me muito boas condições pois entrei logo como efectiva para 

a empresa (S3.7)+ Só que era uma empresa de vendas de equipamentos científicos e 

eu estava responsável pelos contactos com as faculdades e instituições públicas e… e 

privadas também que faziam investigação e como… (S3.8) +  Portanto, a empresa 

pagava-me bem. (S3.9) + Dava-me condições. (S3.10) + Só que era aquela coisa, 

tinha que viajar sistematicamente todas as semanas para fora (S3.11) + Eu fazia cerca 



de mil, mil e poucos quilómetros por semana. (S3.12) + Vi um anúncio num jornal, 

respondi, fui escolhida e comecei a trabalhar lá (S10.1) + Foi muito interessante, como 

experiência. (S10.2) +  Foi uma boa experiência (S10.3). + Não estive sempre nessa 

situação, mas estive ainda três meses a percorrer por semana cerca de mil, mil e tal 

quilómetros (S11.1)  .  

 

S6: O emprego na Polícia Judiciária 

Entretanto eu já tinha concorrido para a polícia e ...há um ano, cerca de um ano antes 

de ser chamada (S3.5) + Depois fui chamada e aceitei (S3.6) + Estive um ano com 

contrato de provimento, que é como nós entramos para aqui. (S4.2) + Ao fim de um 

ano passamos a efectivos. (S4.3) + E pronto, já cá estou há dois anos e quatro meses 

(S4.4) + Portanto, eu fui integrada na área de falsificações de documentos. (S5.1) + E 

aquilo que nós fazemos é pesquisa de violações e falsificação, contrafacção de 

documentos. (S5.2) + A minha área divide-se em duas partes, uma que é moeda-

papel e a outra que é documentos de todos os tipos. (S5.3) + Na moeda-papel estou 

numa situação muito pontual e, neste momento, estou a fazer a... documentos, estou a 

fazer análise de documentos. (S5.4) + Essa análise de documentos abrange todo o 

tipo de documentação, desde cheques a bilhetes de identidades e passaportes, 

certidões… tudo e mais qualquer coisa. (S.5.6) +  O que se pretende é ver se são 

contrafeitos, ou seja, se são falsificados de raiz, se são falsificados por viciação (por 

rasuras, por exemplo) ou violados por substituição de fotografia.(S5.7) + Porque aqui a 

entrada na Judiciária fez-se por várias provas, uma das quais era uma entrevista e eu 

estava na altura também a fazer as entrevistas para a empresa em que estive 

(S13.13).+ Nós limitamo-nos a andar atrás dos falsários e os falsários fazem cada vez 

mais e melhor, sobretudo mais e também muito melhor (S 17.3) + Existem muitos 

contactos com laboratórios doutros países (S17.5) + Portanto, a investigação que é 

feita… nós aqui temos que fazer investigação para realizarmos os exames (S17.6) + 

Portanto, fazemos também investigação a nível científico aqui. E pronto, nessa 

área…(S.17.7) + ]Mas isso é porquê?] Porque é um trabalho muito cansativo ( S. 18.3) 

+ Em termos mentais é muito cansativo porque é muito minucioso (S 18.4). 

 

.  

.S7: A formação contínua 

Já tive formação (S5.8). +  Tive formação, que costuma ser na Holanda, mas que o 

ano passado foi cá em Portugal, de especialistas em documentos (S5.9) + Este ano, 

se calhar, se as coisas se proporcionarem talvez vá a Alemanha fazer o curso de 

peritos e… (S5.10) + E, nós temos muita formação, mesmo no estrangeiro, com 



laboratórios de outros países (S17.2 e Act 17.1) + Esta ciência é uma ciência que está 

em evolução (S17.2) + Portanto, é uma coisa que está em evolução constante e nós 

precisamos de nos manter a par (S17.4 e Act 17.3).  

 

S8: A escrita 

E depois, quando eu era miúda, comecei a mandar para o DNJovem e depois houve 

uns sobressaltos pelo meio, e depois comecei a mandar regularmente e, na altura, 

era… faziam muito boas criticas e tive bastantes prémios (S18.1) + Depois, entretanto, 

a minha idade passou e eu comecei a escrever para mim (S18.2) + .Prosa (S20.1) 

 

S9: Os projectos 

Em termos de projectos futuros? Portanto, em princípio vou continuar aqui, não é? (S 

17.1) + Gosto muito de escrever e creio que vou continuar a escrever ( S17.9) + mas, 

se calhar, não terminar este mestrado, mas se calhar enveredar por outro caminho e 

fazer outra coisa por valorização pessoal, não propriamente na área da física (S 13.9) 

+ ou mesmo relacionada [uma formação pós-graduada] com a imagem que é uma 

coisa que eu faço muito, não propriamente com a óptica mas com outros tipos de 

tratamento da imagem (S21.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 


