
 
Tema C.2 - Projectos de desenvolvimento 

 
Origem Unidade de sentido 

 Tema C.2- O Futuro - Projectos de desenvolvimento 
 Tema C.2.1 - O Futuro - Projectos de desenvolvimento - Formação futura 

1.14 Ainda não pensei muito nisso, mas gostava de fazer mais algum curso assim ou uma 
especialização em saúde mental, por exemplo, por causa de alguns livros e de alguns filmes 
que vi sobre essas coisas. E também sabemos que aí temos que tratar as pessoas de maneira 
diferente e a falarmos com elas e assim essencialmente. É assim o meu namorado está em 
medicina e também gosta dessas coisas e empresta-me livros e assim e eu tenho visto. 

1.24 Eu... tenho sonho de um dia poder fazer uma missão de ir numa missão. Ir um ano ou isso que 
for, de ir lá para fora. Fazer voluntariado em enfermagem, acho que isso é fantástico, 
naqueles países que realmente necessitam mesmo 

1.24 Outra questão e é o que eu também espero fazer é nos bombeiros... è sempre muito 
importante porque os bombeiros estão sempre um bocado limitados nesta parte. nos recursos 
básicos, mas posso colaborar na parte da formação, dar instrução. Nos bombeiros sou 
voluntário. Não sou profissional, é quando tenho tempo, nas férias... 

1.22 Na Marinha, o enfermeiro chega a um ponto, porque todos os anos se formam enfermeiros, 
então os primeiros a chegar, vão logo assim para esse trabalho de hospital, trabalho mais 
duro. Mas depois, com o evoluir, quando vêem os novos que vêem para esse lugar começam a 
ir, alguns, para secretaria…Mas não é secretaria de se qualquer secretaria, é mesmo serviço 
de saúde. Mas trabalhos mais administrativos e… 

1.22 É assim, eu gosto de, acho eu…Acho eu. Não queria estar ali a carimbar impressos nem nada 
dessas coisas. Queria estar sempre em contacto, ou muito ou pouco, queria estar sempre em 
contacto e penso que…se quisermos mesmo, há sempre essa possibilidade de estarmos em 
sítios em que há sempre um contacto com as pessoas a tratar. 

3.29 [Queria ir para Medicina] Não sei acho que continuo a querer abranger muita coisa na área de 
saúde e não sei se me vou sentir no final de tudo adequada a este papel ainda que eu não 
esteja aqui só por estar a fazer porque se estivesse... desistia ou ia para outra coisa ou parava, 
pensava, porque eu identifico-me com a situação humana e com o estar ali e ouvir a pessoa , 
por outro lado gosto muito da parte de patologia e tenho pena que não haja... eu sei que há 
uma autonomia mas não sei até que ponto é que há uma autonomia da parte de enfermagem 
porque sinto que qualquer coisa é orientação do médico, acho que o outro lado que se calhar 
podíamos explorar não é realmente explorado mesmo pelos próprios profissionais. 

505 Da profissão em si… gosto muito dela… gosto... e já não me imagino a fazer mais nada, no 
entanto, em termos de carreira cá em Portugal está muito difícil e isso não entusiasma. Não 
em termos de exercer mas pelo facto de não poder se calhar estar… ou estar nas melhores 
condições para aquilo que trabalhei durante quatro anos e que vou continuar a trabalhar 
durante algum tempo. 

505 Até posso arranjar um trabalho no Hospital, faz de conta… e até estou lá a trabalhar há um 
ano ou há dois anos… e pronto ao fim de dois anos vou tirar uma especialidade, porque 
quero, porque tenho de prestar o meu serviço, seja pelo que for… tem que ser por motivação 
minha, tem de ser paga por mim, reduções de horários nem sempre existem… vai-me permitir 
ter cuidados melhores e mais diferenciados mas, por exemplo, não me vai dar nenhuma 
modificação em termos de ordenado, por exemplo. Sendo que cada vez mais a nossa vida está 
muito condicionada também pelas questões monetárias e as remunerações e isso entusiasma-
me o facto de lá fora poder ganhar mais, por ter mais progressão na carreira e ser valorizada 
essa progressão… e também por reconhecimento social e não só profissional. 

505 Não tenho uma área específica. Acho que quando estiver num local e se gostar de lá estar, 
acho que o importante é eu formar-me mais especificamente nesse local que estou, 
independentemente da área que seja, porque é o que eu digo, não tenho nenhuma área 
predilecta em relação a todas as outras. 

505 Os meus projectos de futuro… primeiro que tudo, penso em arranjar trabalho, coisa que 
dizem que está muito difícil por cá, sendo que uma das opções é ir trabalhar para o 
estrangeiro, tendo a Suíça como prioritário no sentido em que recebi um convite específico 
para lá, que não é por empresa, é por um contacto de uma pessoa conhecida, que assegura 
condições, não só monetárias mas também de evolução profissional, ou seja, o que eu sinto é 
que nós cá estamos um bocadinho estagnados. 

505 Vejo-me a querer começar e procuro uma de duas coisas, ou a procura de melhores condições 



ou de algo estável, por exemplo, mesmo que fosse ganhar 1000 ou 1200 euros, fosse o que 
fosse, mas podendo estar cá em Portugal e estar num sítio que goste, sendo que eu não tenho 
serviços preferidos acima de todos os outros ou algum que não goste mesmo, portanto se 
pudesse estar cá com alguma estabilidade e conseguisse um emprego certo… poderia 
perfeitamente ficar por cá só pela estabilidade. 

507 Planeio fazer novas formações.  (...) Porque há muitas coisas das quais gosto, e além disso, 
este curso também não… acho que não me preencheu totalmente. Sim, gosto muito de 
enfermagem, estou feliz ao estar aqui e gosto de ser enfermeira, mas… 

507 Falta… não sei bem o que é me falta… falta que eu me sinta realizada também um bocadinho, 
porque foi um bocado também frustrante não ter conseguido entrar em medicina, como lhe 
tinha dito. Mas acho que me falta realizar-me a mim e, pronto, acho que também é um 
bocadinho por isso. Sim… gosto de ser enfermeira, mas… Acho que é mais a parte científica, 
na parte das farmacologias, das patologias, que não foram abordadas aqui e eu sinto 
necessidade disso. 

507 Não me apetecia, sinceramente, neste momento, não me apetecia porque… é assim, claro, que 
gosto de estar com os meus pais … gosto dos meus pais e irmão e a minha casa e tudo mais, 
mas acho que vou retroceder um bocadinho, neste momento, já adquiri a minha autonomia, 
agora acabei o curso, queria começar trabalhar, queria deixá-los, um bocadinho, fora das 
minhas despesas e pronto… e agora voltar a casa, se calhar, vai ser um bocadinho pesado, 
mas tenho a noção que isso pode acontecer… 

507 Já não correspondi uma vez, quando não entrei. E agora, tirar o curso e não arranjar emprego, 
se calhar, vai ser outra vez… vai ser assim uma desilusão… mas eu hei-de cá estar e estou cá 
para lutar 

512 Eu por acaso, sobretudo este ano, tem-me surgido muito… tenho pensado sobre isso… na 
área do ensino, dentro da enfermagem, também é um área que até gosto 

512 e acho que até seria uma área que até gosto porque o ensino… gosto de ensinar pessoas e sei 
lá, por exemplo, uma situação que apanhei de um estágio em que tinha alunos do 1º ano e 
[imperceptível]… e gostei bastante daquela progressão, eles às vezes perguntavam-me coisas 
que eu não sabia, eu gostei bastante, claro que sim e fui ficando com essa ideia na cabeça mas 
nada em concreto. 

512 Eu sinceramente não tenho grandes perspectivas (risos) porque eu, neste momento, estou 
acabar o curso e penso: “ Para onde é que eu hei-de ir trabalhar, não é?” Gostaria, se calhar, 
de ir para o estrangeiro, atendendo ao estado do país que temos… não sei, para ganhar um 
bocadinho mais de dinheiro, experiência, nos primeiros anos e depois, se calhar, voltar para 
cá mas a Medicina continua a ser uma área que eu gosto mas não a Medicina egoísta, a 
medicina do tratar aquela parte do corpo mas a Medicina… eu, se calhar, se for agora para um 
curso de Medicina já vou ver as coisas sobre outro prisma, que não iria ver se entrasse 
directamente para um curso de Medicina. [Mas vê a Medicina como uma meta possível?] 
Sim. 

512 Primeiro, eu vou ver como é que a situação se vai desenrolar, pelo menos nestes primeiros 
anos de pré-licenciada, depois então se, de facto, conseguir trabalho numa área que até posso 
investir ou depois prosseguir para níveis de especialização, mestrado e tudo mais, veremos se, 
de facto, é aquilo que eu gosto, porque também há uma área que eu gosto, especialmente, que 
é área dos cuidados intensivos e nunca me deixaram… nunca, de alguma forma, me deixaram 
explorar muito essa área, o nosso curso de base não nos dão essas… esse tipo de experiência. 

512 por isso, seria uma hipótese, não sei, o seguir essa área da enfermagem ou então depois o 
facto de não ficar satisfeita e tentar ir… seguir Medicina ou noutro país ou aqui, não sei, aqui, 
se calhar, também não há muitas condições para isso 

517 Eu já pensei, mas é uma decisão que depende dos primeiros anos de experiência profissional. 
Se eu, realmente, vir que não me estou, digamos, integrado… não é integrado, se não me 
reconhecer dentro daquilo que estou a fazer, não vale a pena estar a investir numa coisa que 
não me está a dar frutos pessoais. 

519 feridas… (...)Especialidade Médico-cirúrgica e feridas, sobretudo, para já, essas duas agora. 
(...)Também tem a ver com aquilo que eu quero para o meu futuro, pode não ser aquilo que eu 
consiga mas aquilo que quero… É trabalhar medicina, urgências e por aí… 

522  Porque tenho… são áreas que eu gostaria de desenvolver e acho que… faz-me….gosto… e 
acho que tenho necessidade de aprofundar nessa área.(...) O último foi reabilitação física e 
psíquica da pessoa idosa. (...)  Fui eu que procurei…e são curso pagos.. (...)  Tento e tenho 
feito… não só tento… também tenho feito até aqui, mesmo cursos extra-curriculares… 

522 Depois do curso...vamos tirar uma pós-graduação em trauma urgência e de depois mais um 



mês de… que é outro curso que é de liderança e entretanto é logo… somos logo distribuídos 
para o Hospital da Marinha ou para outra unidade… há mais unidades onde há serviços de 
saúde… 

524 Sim… pretendo funcionar… desenvolver-me, fazer várias formações, mas acho que primeiro 
na área da enfermagem porque, tal como eu disse há pouco, há muitas coisas que nós não 
aprendemos e isso numa primeira fase é importante desenvolver alguns conhecimentos e 
investir. 

527 Agora quando acabar o curso quero estar um tempo fora do trabalho académico, no entanto, 
não quero parar por aqui. Acho que era esta a minha ideia do primeiro ano e continua a ser, 
especialidade em obstetrícia… mas eu acho que… e continua ser essa a intenção, apesar de 
não ser algo que eu queira trabalhar agora, quando acabar. 

524 sou militar, nós agora ao fim do curso vamos ter uma pós-graduação, mesmo na escola 
militar, em emergência e suporte avançado de vida, isso que eu já quereria fazer, felizmente 
eles vão-nos dar… e já fizemos também o curso de formação de formadores também já lá, 
que queria fazer, acho que é importante. 

524 Como também sou bombeiro, também me dá importância esta questão do curso de 
enfermagem, que posso depois futuramente trabalhar lá 

524 . A nível de formação mesmo específica, sem dúvida que sim, porque quero fazer um 
Mestrado quando tiver hipóteses de fazer.  

524 Primeiro que tudo, agora, quero acabar o curso, descansar um bocadinho, começar a 
trabalhar… e consolidar todos os conhecimentos que tive para que depois possa… nós temos 
que ir passo a passo porque se vamos andar… não considerarmos o que temos, então, acho 
que vamos ser maus profissionais e vamos estar a fazer por fazer e isso para mim não.  

524 Sem dúvida que quero continuar a minha formação e tenho um grande gosto, que é sempre 
difícil poder saber se… se pode-se constituir ou não, gostaria, por exemplo, um dia dar aulas, 
gosto desta parte do ensino, nunca se sabe se não poderei ir por aí, futuramente, mas gostaria 
também de fazer isso. 

529 Eu queria fazer o mestrado, mas não sei se é boa opção fazê-lo a seguir à licenciatura, se é 
boa opção meter-me nisso e andar à procura de trabalho ao mesmo tempo, se não encontrar 
trabalho, era uma forma de não estar desocupada e nem sei se quer se estou preparada para 
pensar num nível de mestrado. Mas hoje em dias os mestrados…(...) Na área da saúde 

525 eu tenho planos… ou perspectivo, planos não tenho porque, neste momento, não tenho nada 
em concreto mas perspectivo depois continuar a fazer formações e aprofundar alguns 
conhecimentos, em determinadas áreas. 

525 mais uma vez, seria uma área um pouco mais técnica, de Emergência, de Urgência porque 
para mim, na minha profissão, será algo que… pessoalmente eu gosto e em termos 
profissionais será algo que me será favorável também. 

520 Eu, neste momento, quando acabar o curso vou ter… quando acabar o curso, mais ou menos 
dentro de um ano, embarco… por isso, eu dentro deste curto espaço de tempo, de um, mais 
dois ou três embarques, ou seja, quatro, ou seja, quatro anos vai-me ser quase impossível tirar 
algum curso, a não ser que seja daqueles pequenos, mas penso em tirar e quando acabar o 
embarque, ainda não sei o quê, mas algo virado ou para Reabilitação ou para Desporto. 

520 Estou a falar se for… se optar por Reabilitação isso sim, Enfermagem, se optar por Desporto, 
tirar uma licenciatura em Desporto, não sei se existe… não sei se existe algum Mestrado ou 
Pós-Graduação algo do género…Porque é uma área que me agrada., já há algum tempo… eu 
também pratiquei desporto, há algum tempo, ainda pratico, faço jogging. 

518 Sim. Não lhe sei dizer especificamente o que, em que área mas espero, quando for 
profissional, pelo menos, tenha essa oportunidade de me ir formando ao longo do tempo. 

518 [vê como uma possibilidade muito grande?] Sim., na disciplina da Enfermagem. 
513 Estava a pensar fazer o Mestrado em Saúde Mental. Também porque na GNR não há nenhum 

enfermeiro especialista em Saúde Mental e é uma das áreas onde se poderia apostar lá dentro 
e também gostei…É um gosto pessoal.  

513 Muita coisa…Não sei…Talvez por já ter passado por uma situação de depressão. Nessa 
altura, quando fui fazer o estágio de Saúde Mental, deparei-me com várias pessoas que 
tinham o mesmo problema que eu e pensei “realmente…isto…nós nunca pensamos que nos 
acontece a nós” e sempre pensei que já passei por muita coisa e sempre me aguentei e agora 
no curso bastou-me uma lascazinha e foi o suficiente para andar um ano e meio a fazer o 
tratamento. E foi mais por aí: consegui começar a perceber melhor o outro lado da pessoa e 
secalhar vai um bocadinho por aí. 

506 Eu falei [em outro curso] mas provavelmente não vou fazer (risos)… pensei na hipótese de, 



por exemplo, de fazer Medicina no Algarve mas cria dois grandes problemas porque eu 
sempre quis vir para Enfermagem e não gosto de Medicina e [imperceptivel] social, pelo 
dinheiro, e acho que não seria feliz… Creio que o próprio curso… o próprio percurso 
formativo muda as pessoas e tenho algumas provas de algumas pessoas e que mudaram 
bastante… 

503 Então... primeiro já estive a ver as vagas para licenciado, mas as vagas para licenciados 
fecharam na maioria das faculdades em Abril, mas eu só sou licenciada em julho. Estou a 
falar na faculdade de medicina em Lisboa, no campo Santana abrem vagas mesmo para 
licenciados.  

503 Também já pus essa hipótese do curso do Algarve, mas também já estive a ver e as vagas 
também são em dezembro. Vou ter que estar sempre um ano como licenciada, sempre um ano 
parada. E tenho a hipótese de começar a trabalhar pó ano (se arranjar emprego) e depois fazer 
os exames nacionais. 

503 Sim. Totalmente. Dos meus pais. Se não tivesse o apoio deles, não conseguia fazer isto. 
Sim, sim, sim, porque também sentem isso. Os meus pais dizem que me viram estudar mais 
no secundário do que viram agora.. E é verdade (risos). 

 Tema C.2.2 - O Futuro - Projectos de desenvolvimento - Monografia de final de curso 
505 É a saúde da mulher, é o puerpério, neste caso, é a capacitação do pai no aleitamento materno 

naqueles três dias de internamento. Porquê este tema… primeiro que tudo o grande 
condicionalismo para escolher o tema é que era em grupo… um grupo… que as quatro 
elementos do grupo gostasse do tema… e então o tema… o único tema em comum era a 
saúde da mulher, então dentro disso o que é que a gente ia fazer? Como a escola faz isto por 
sorteio, calhou no sorteio o aleitamento materno… dentro disso o que é que gente viu? O que 
é que a gente pode trabalhar aqui? E das quatro, o que nós sentimos é que mesmo por feed-
back, verbalizações… é que o pai sentia-se um pouco posto ao lado, estava ali os 3 dias, era o 
tal E.T., chegava e estava ali a pairar, então, tentamos perceber o porquê disto [imperceptível] 
para melhorar cuidados de enfermagem, ou seja, é o feed-back dele que nos interessa. 

510 É “Como cuidar da família [...imperceptível...] institucionalizar”. O facto de ser na área de 
cuidados paliativos… primeiro porque… no grupo todo, todos os elementos do meu grupo, 
teve a opção de cuidados paliativos… abreviando… e a todos nós fez muito sentido aquela 
abordagem que era feita, não só para doentes que estivessem em fim de vida ou doentes que 
tivessem a ser prestados cuidados paliativos, mas também para todos os outros doentes e fez-
nos muito sentido que aquilo fosse aplicado em algumas situações de… que nós vivemos, que 
deveria ser aplicado. Então achamos que seria uma boa área de investimento, até porque é 
uma área que está a surgir mais e achamos que seria importante investir, também porque não 
tivemos formação nessa área ao longo do curso. Nós fizemos a disciplina de opção mas, no 
geral, não existe, não é obrigatória e achamos que era uma falha, portanto achamos que 
devíamos investir por aí. Depois relativamente à família… foi porque nos “calhou na rifa” 
(risos). 

516 oncologia. (...)A princípio nós… na altura, como foi a sorteio, como é agora a metodologia 
mais recorrente, tinha-nos calhado… nós escolhemos a urgências mas, entretanto, houve lá 
uns problemas teve de se fazer um novo sorteio e entre grupo acordamos que seria a 
oncologia, também é uma área que… gosto,  que gosto… e tenho vindo a desenvolver neste 
estágio, que tenho gostado particularmente… e, se calhar, futuramente, era uma área que eu 
gostava de trabalhar, na área da oncologia. 

524 a área que escolhi para a monografia, os cuidados paliativos.(...) Porque que eu acho que a 
filosofia dos cuidados paliativos devia ser aplicada em todo o cuidado de enfermagem… e se 
nós tivermos bem assente aquilo que devemos fazer num serviço de cuidados paliativos, se 
calhar, iremos fazê-lo em qualquer serviço, seja cuidados paliativos ou em cuidados de saúde 
primários.(...)  O respeito pela dignidade da pessoa que, muitas vezes, não se verifica. 
Permitir qualidade de vida à pessoa, envolver a família nos cuidados, que muitas vezes fica 
posta de parte. 

527 Eu na altura que escolhi a monografia, era esta área, saúde materna, no entanto, não era este o 
tema. Nós escolhemos um tema, que depois ao início do ano foi mudado. Ao início quando 
pensámos nisto também não era por centro de saúde que queríamos ir, era mais num contexto 
hospitalar, mas acho que isso é também porque o meu estágio de materna do 3º ano foi feito 
em centro de saúde e eu queria ter a experiência do hospital. Mas está a ser em centro de 
saúde, está a ser completamente diferente daquilo que nós tínhamos planeado, porque 
[imperceptível] saúde materna e ir para o centro de saúde, que passaríamos pelas consultas 
maternas, mais neste âmbito… e nós nem se quer vamos passar por essa parte, vamos só na 



UCC, a desenvolver realmente sessões, a ir às escolas, a intervir junto dos adolescentes. Estou 
a gostar e não tinha esta noção do quanto é importante, do quanto realmente faz falta… 

529 Foi por sorteio… eu queria alguma coisa na parte de psiquiatria ou na parte de neurologia e os 
meus colegas, duas queriam na parte materna, que eu não me identifico de todo, porque é 
muito rotineiro, e um colega meu queria na parte de pediatria e eu tinha saído de um estágio 
de pediatria e achava que isso era muito específico para depois acabar o curso com uma 
monografia tão específica, ainda que psiquiatria também o fosse… então, não chegamos a 
consenso nenhum, também vimos os locais de estágio, porque cada tema tinha um local de 
estágio, e eu não queria estar 4 meses em Vila-Franca, por exemplo, então aquilo tinha várias 
áreas e nós escolhemos a do adulto, que eram onde tinha campos mais perto de cá e com 
temas que, se calhar, era mais fácil de nos identificarmos.. 

529 Tentamos escolher um que fosse consenso, havia 2 ou 3 que eram de consenso e por acaso 
calhou-nos um numero pequenino e escolhemos um de facto que queríamos, porque AVC 
tinha a haver com neurologia, não tinha nada a ver com materna, mas poderia explorar a parte 
da mulher e a pediatria, pronto, ele ficou mesmo de fora, mas ele também gostava da parte da 
neurologia 

520 Em Terapias Complementares. eu queria, é uma área que eu gosto…  uma área que eu gosto é 
Terapias Complementares. 

518 A Família na Unidade de Cuidados Intensivos. não foi escolhido…Os temos foram-nos dados 
[imperceptível] e nós, dentro daquilo, fomos pela área e como eu disse á um bocadinho, como 
já tinha a experiência a nível da Psiquiatria, Obstetrícia e Pediatria e Cirurgia e Medicina, e 
mesmo Comunitária, achei que só me faltava mesmo assim uma área mais…Como, lá está, 
para ganhar mais experiência. E ficou a sobrar-me Urgências ou a Unidade de Cuidados 
Intensivos e era uma área que eu queria ter conhecimento, tinha curiosidade. Então juntámo-
nos 4 pessoas e fomos ver o local onde nos dava mais jeito aos 4, pronto. Na altura foi mesmo 
a Família na Unidade de Cuidados Intensivos também porque íamos ficar perto de casa, no 
Hospital S. Francisco Xavier. O que é certo é que mudaram-nos as voltas e fomos parar ao 
Hospital de Stª. Marta, mas pronto…Acho que…Estou a gostar, não estou arrependida 
daquilo que escolhi  - nem eu, nem as minhas colegas de  Monografia. Claro que em 
comparação a outros anos a monografia é completamente diferente, não podemos escolher 
lados do ensino clínico, é mais a nível de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura mas… 

518 Acho que a monografia obriga-nos a pesquisar, a aprofundar conhecimentos, a ir procurar 
imensa bibliografia de todo o tipo, de todos os anos e isso vai-nos, quer queiramos quer não, 
vai-nos obrigar a ter uma bagagem maior de conhecimento, a nível teórico. Do que é que é, 
por exemplo, o que é o sofrimento para um, o que é para outros, as experiências de cada um 
fala, diz-nos isso. E sim, dá-nos um conhecimento superior, depois quando formos para 
estágio. 

 


