
 
Tema C.1 - Perspectivas de inserção no mundo do trabalho 

 
Origem Unidade de sentido 
 Tema C.1- O Futuro - Perspectivas de inserção no mundo do trabalho 
 Tema C.1.1 - O Futuro - Perspectivas de inserção no mundo do trabalho - Possibilidades 
1.01 [Daqui a 4 anos] ”Em princípio a trabalhar...” 
1.02 Eu acho que... Sinceramente não sei. Não tenho essa noção, mas acho que ainda se está a 

precisar de muitos enfermeiros.   
1.02 embora ache que já não é tão facilmente como há alguns anos atrás. Talvez não da melhor 

maneira, quer dizer… para os sítios que nós queríamos, mas sim penso que toda a gente tem 
sítio para trabalhar quando acaba, ou até antes, não sei se dá para trabalhar antes de acabar 
mesmo o curso 

1.03 Acho que agora está um bocado complicado. Pelo menos as pessoas que estão agora a acabar 
o curso e que eu conheço, dizem… bem faltam-me três meses para acabar o curso... e... acho 
que vou para o desemprego, acho que estão a formar muitos enfermeiros 

1.04 Não vou ter emprego garantido, mas sei que vou ter mais facilidade do que se fosse professor 
1.05 eu também tinha pensado em ir para psicologia, porque também gostava, mas nunca iria para 

psicologia porque há imensos psicólogos desempregados, também nunca viria para 
enfermagem se soubesse que havia imensos enfermeiros desempregados. Mas agora não 
tenho muita ideia do que será para arranjar trabalho como enfermeira daqui a 4 anos. 

1.07 Em pediatria. Na parte de pediatria. Se eu seguisse medicina seria em pediatria ou em 
psiquiatria que me especializava, porque são as pessoas que eu acho que mais me puxam, são 
as crianças e as pessoas com distúrbios, porque gostava de perceber as pessoas que têm 
aqueles distúrbios, porque ninguém percebe. Quer dizer… há quem perceba... não é? Mas que 
são muitas vezes incompreendidas. 

1.08 É a parte da maternidade e a do bloco operatório. Pronto… maternidade… na parte dos 
bebés, nas crianças, é aquela coisa… acho que deve ser lindo estar naquele ambiente 

1.08 Ah... bloco operatório deve ser aquela emoção de aquelas coisas: “ah! Pode morrer, pode não 
morrer e tal”. Acho que é uma coisa… que nem toda a gente tem oportunidade de entrar num 
bloco operatório, e de mexer nas coisas e de saber como é que as coisas funcionam. Mais pela 
novidade. 

1.09 Acho que vai ser difícil… porque já há muitos enfermeiros 
1.13 vou ter, é suposto, se correr tudo bem, porque sou do quadro. Nós terminamos o curso e 

ficamos do quadro daí a 9 meses. Depois há várias especialidades. eu pertenço ao quadro d 
saúde e depois quando acabar o curso continuo na GNR, durante estes 4 anos é que não, mas 
tenho as regalias todas como se estivesse no activo. Não tenho que trabalhar. Estes 4 anos é 
que são mesmo para estudar. 

1.14 Quando eu decidi ir para enfermagem, havia muita falta de enfermeiros, mas agora já há 
muitos e há muitos enfermeiros desempregados já, mas segundo consta são saídos de 
faculdades particulares. Não são estatais,  

1.14 eu acho que uma pessoa saída de uma faculdade do estado tem emprego. Porque à partida... 
se saírem duma faculdade do estado tiveram melhor nota de entrada, só depois se não tiveram 
nota é que foram para a privada. 

1.14 E acho que saem melhor preparados. Acho que os professores também... é como no 
secundário, os bons professores é que iam para o estado, e o resto ia para as particulares. Se 
os professores forem melhores os alunos também saem melhor preparados. 

1.15 Tenho ouvido dizer que está mal, porque é contratos né? 
1.15 Tenho uma colega minha que saiu daqui e me diz que isto está mal até para ela que já saiu há 

4 ou 5 anos, e foi difícil para ela. Diz que são contratos e já há muitos enfermeiros por aí das 
outras escolas privadas e assim... 

1.16 Ainda não sei bem, mas ouvi dizer que os hospitais vão buscar, e que tinham preferência 
pelos institutos. Na área da saúde acho que vão às escolas de enfermagem para tirar os 
melhores alunos. 

1.16 . E pelo que ouvi recentemente até há enfermeiros a mais, por causa das notas.. 
1.17 Eu não tenho muito bem a noção, mas também somos um bocado influenciados pelos mass 

media. Quando entram por uma coisa e sabemos que quando entram por uma coisa entram... 
e desgastam e mudam a opinião de uma pessoa, de uma forma…. e têm dito que cada vez 
isto, este curso está cada vez mais preenchido. Está cada vez a ser mais utilizado pelos alunos 



do secundário 
1.18 - Eu antes de entrar para aqui... e isso foi uma coisa que mudou, achei que enfermagem e os 

enfermeiros em geral tinham sempre trabalho, porque é uma área de saúde e toda a gente 
precisa nem que seja para dar injecções ou mudar pensos achei que tinha saído. E depois de 
ter entrado para aqui há 3 dias e depois de ter ouvido alguns comentários … e não sei se é por 
a enfermagem estar numa fase um bocadinho má, mas ouvi dizer que está um bocadinho 
mau. Assustei-me um bocadinho… 

1.10 É assim... Pela minha experiência... Há falta de enfermeiros... todos os enfermeiros que 
existem são poucos, mas… não existe muito trabalho para eles, cada vez vai havendo menos, 
primeiro porque o sector privado não consegue empregar toda a gente e depois porque o 
sector publico já não emprega quase ninguém. E penso que pode ser difícil. 

1.20 Posso ir trabalhar para um barco, entramos num serviço. Hão de pôr-nos numa unidade e há 
de haver uma escala de embarques, embarcarmos, saímos. 

1.27 É que os militares têm trabalho certo. Depois onde é que somos colocados, não sei... Por 
exemplo no caso da marinha nós podemos ser colocados em terra ou nos navios, não sei o 
que é que vai acontecer. Não sei... Isso depois depende da vagas que houver na altura, os 
postos em terra nos hospitais são mais para o pessoal mais antigo, a nós não sei o que vai 
acontecer. Muitos enfermeiros têm dois trabalhos têm um emprego lá dentro e depois 
arranjam outro cá fora. 

1.27 Isto está mau isto está muito complicado, o arranjar o trabalho cá fora é mais uma 
possibilidade, porque nós temos sempre lá dentro, porque nós vimos para aqui a marinha 
paga em parte o curso, e depois nós temos que dar um tempo à marinha… 8 anos, e por 
exemplo se eles ao fim de 8 anos decidirem que precisam de nós, nós não podemos sair. 

1.21 Ao contrário dos meus colegas que vêm do mundo civil, que têm pior situação do que eu 
porque nós acabamos e vamos para uma base ou para o Lumiar, mas acho que hoje em dia o 
curso de enfermagem está muito saturado e há muitos enfermeiros que estão no desemprego, 
os enfermeiros com quem trabalhei dizem que as propostas de emprego estão muito 
complicadas lá fora. Muitos até faziam, duplo e agora já não fazem… e os quadros também 
não fazem, não abrem para entrar mais gente. 

1.23 Se acabar por seguir enfermagem, em principio vou seguir depois, a mesma área que eu 
queria seguir enquanto médica, que é a Oncologia. O meu tio, morreu de um cancro no 
fígado, e o hospital onde o visitei é um hospital Oncológico… 

1.23 E eu não sei, e foi o que eu disse nessa aula, não sei se vou entrar para Medicina e vou gostar. 
E se vai ser Oncologia o caminho que eu quero seguir mas, neste momento é uma hipótese. 
Também gosto de Obstetrícia…porque tenho uma sobrinha e lidei um bocado com isso… 

1.25 Eu no meu caso, estou perfeitamente à vontade porque sei que tenho trabalho, não é? Se não 
tivesse não tinham deixado entrar para o curso, não é? Nem sequer havia vagas para tanta 
gente. Mas acho que sim, acho que vou ter bastante trabalho Dentro da instituição onde eu 
estou, na Marinha… 

1.25 É assim nós já sabemos, mais ou menos, o nosso percurso. Sabemos que ao final do curso 
vamos fazer um género de um estágio de um ano no hospital da Marinha em que vamos 
percorrer as várias especialidades e depois, ao fim desse ano, o mais provável é fazermos o 
embarque, que é o que costuma acontecer, ao fim desse ano é fazer-se um embarque. 

1.25 Depende dos navios. Mas costuma ser de dois a três anos… Não é sempre fora…estamos no 
navio e se o navio sair nós vamos com o navio, se o navio não sair fazemos serviço no centro 
de saúde militar 

3.04 Eu acho que está um bocadinho mau… (...)Porque nós somos muitos e não…não há assim 
tantos lugares quanto podia haver 

3.15 Está muito mau (riso), não sei... isto assim, se nós somos estudantes e nunca nos dão 
oportunidade...se quando saímos não nos dão oportunidade de fazermos logo alguma coisa, 
isso agora está-se a ver nestas gerações que estão a sair portanto para nós provavelmente vai 
acontecer o mesmo. 

3.07 Eu acho realmente que está mau porque... pelo menos pelo que se ouve falar, há muito 
desemprego e... cada vez formam-se mais... em cada capital de distrito há uma escola de 
enfermagem. Pois... então é muito complicado dar emprego a todas as pessoas que saem 
licenciadas. 

3.06 Eu, eu estou com um… não sei se sou sonhadora ou não, mas eu tenho esperanças de ter boas 
ofertas de trabalho. 

3.08 .- Já se fala em desemprego, mas mesmo assim não posso já começar a “stressar“ com isso, 
não é? Ainda falta para acabar o curso e depois sempre disse aquela coisa, se eu for boa 



naquilo que faço, há-de ser fácil arranjar ou se não for fácil alguma coisa há-de surgir, não é? 
E depois também se fala muito no desemprego, mas também se fala na falta de enfermeiros, 
não sei, fico um bocado, não sei o que me espera mas também não quero já estar a fazer um 
“grande bicho de sete cabeças”. 

3.10 Eu acho que emprego vai-se arranjando. Acho que não é como há alguns anos atrás em que o 
enfermeiro escolhia onde queria trabalhar e tinha os empregos que queria. Agora assim, 
emprego, está mau mas vai-se arranjando. Agora são empregos precários e não são muito 
bem remunerados. 

3.12 Agora estou um bocadinho na expectativa, vamos lá ver como se vai desenvolver. Tivemos 
aquela acção sobre o que vinha aí, não é os seminários é os....o ano passado,  mas pronto 
espero encontrar emprego dentro de uma área que goste e na qual gostaria num sítio onde já 
estivesse estagiado. 

3.13 Estão Garantidas. 
3.11 Eu acho que cada vez há mais degradação do mercado do trabalho porque há pouca 

contratação dos enfermeiros, contratam as pessoas que vêm do leste, que vêm de fora porque 
pagam menos e as pessoas que estão cá a formar acho que vai haver muito desemprego se 
isso continuar assim. E isso vai ser pior para o pais e vai gerar mais crise porque há mais 
créditos, há mais despesa.. 

3.11 Penso que não vou ter. [dificuldades] (...) penso voltar [para África]. Para além disso também 
quero trabalhar para fora, sem fronteira. Acho que eu vou lá para a organização não 
governamental que eu estou centrada depois vou cumprir o meu sonho. 

3.14 É assim isto agora está mau mas está mau para todos os lados. Acho que há…há poucos 
enfermeiros a quererem trabalhar na área da geriatria e da gerontologia, por isso nessa área 
não sei se haverá assim tantos problemas em encontrar vagas. 

3.16 Ainda não estou muito a par de emprego mas já era altura de começar a pensar nisso, mas 
sempre ouvi dizer que está… que é um curso que não tem muita saída porque há muito 
poucos empregos disponíveis. 

3.17 Esta conversa que eu vou ter, tenho-a com muita gente porque quando se fala de enfermagem 
essa é uma pergunta que actualmente se faz sempre, não sei porquê, mas é uma pergunta que 
se faz sempre,  mesmo pelos comentários “ah, isto agora está mal” logicamente mas eu 
continuo a achar que está mal basicamente para quem quer “ponto”.  

3.18 Nenhumas.(...) Toda a gente sabe que isto de emprego está muito mau. 
3.18 agora estamos numa altura em que o que aparecer, seja o que aparecer é bom. 
3.19 Não... vou ser sincero... Nós que vamos sair, eu não sei se isto vai mudar para 5 ou 6 anos 

mas se ficarem depois um ano ou dois sem sair enfermeiros somos capazes de arranjar logo 
emprego mas se continuar como está nós vamos ficar no desemprego pelo menos 4/5 meses, 
no mínimo. Eu conheço uma filha de um colega do meu pai que acabou enfermagem, já está 
farta de procurar e não há, ela tirou na Católica. 

3.22 Se eu não fosse militar...Já tenho a vertente para aí virada, nem tenho outra hipótese, quer 
dizer até tenho..  

3.22 Como militar espera-me uma pós-graduação de Saúde Militar. Começou agora e depois a 
ingressar no Hospital Militar.  

3.20 Eu já tenho trabalho garantido como sou militar não é? ( risos). 
3.20 Eu vou para o Hospital, acho que sensivelmente, não sei como estão as coisas agora, dantes 

ficávamos um ano acho que funcionava ainda como estágio depois do curso, a ambientar ao 
hospital e depois daí éramos destacados para em princípio um abrigo (risos)  (?). 

3.21 Cenários só podem ser dois possíveis: ou vou para o hospital militar que é um hospital como 
um hospital civil que tem os serviços de medicina, cirurgia… E depois posso ir para uma 
base operacional onde estão os aviões, aí é um Centro de Saúde e a área que predomina ali é 
fazer pensos, é vacinação, não é muito mais para além… 

3.25 Pois, nós, como sou militar é acabar o curso, e depois tenho um ano num Hospital militar  em 
que vamos correr, percorrer todos os serviços do hospital, e depois ao fim do ano, depois nós 
temos a nossa escala de embarque, etc. 

3.26 Eu tenho grandes dúvidas (risos) porque eu vejo que há determinadas pessoas que vêm de 
determinadas escolas que têm grande dificuldade em arranjar emprego, há determinadas 
pessoas, que eu conheço que não são meus amigos, mas que conheço aqui da escola e que 
conheço através de amigos meus aqui na escola que já saíram e que já têm emprego… 

3.24 Em termos de trabalho felizmente sabe que, como eu sou um caso especifico, não tenho 
muita preocupação em arranjar trabalho infelizmente como os meus colegas. Porque a gente 



somos militares e temos trabalho,  
3.24 Mas expectativas em relação ao trabalho nesse aspecto não me preocupa muito porque do 

pouco ou muito aquele está. 
3.29 Não faço a mínima ideia, isto para a mim está uma grande confusão, é preciso e há 

desempregados, mas não há emprego ou há, mas é precário, eu como tento ser positiva acho 
que é uma situação a preocupar sim, mas não para já. 

505 Aqui são baixas… são baixas… ou serão um bocadinho mais altas se o vinculo for mais 
precário… se o vinculo em si, o contrato for mais precário, porque isso não gera 
estabilidade… 

505 Condições é o quê… são os contratos precários que as minhas colegas que acabaram há 
pouco tempo, trabalham em empresas de subcontratados e que ganham 500 euros e 600 
euros, que é uma vergonha, ou o simples facto de, por exemplo, conseguir um contrato ou um 
vinculo com o hospital é… um sonho, uma utopia. Consegue-se ir fazendo algumas coisas… 
sendo que os ordenados também são baixos face a outros países da Europa e isso também não 
entusiasma as pessoas. 

507 Eu acho que está péssimo. Aliás, isso assusta-me um bocadinho. Ao sair daqui eu tenho 
noção que tenho de arranjar emprego imediatamente, porque preciso de dinheiro e… tenho 
noção que vou ficar, algum tempo ainda, desempregada.  

507 Eu hei-de acabar o curso num dia e no dia a seguir começar a entregar currículos, e por aí… 
mas tenho noção que está muito complicado e há colegas ainda desempregados, que já 
acabaram o curso há três ou quatro anos. 

507 A minha orientadora de estágio, do último estágio, tinha acabado o curso há quatro anos e ela 
arranjou emprego há seis meses, portanto, teve três anos e meio sem encontrar emprego. 

507 Eu acho que os meus pais pensam que eu sou, assim, uma enfermeira do melhor do mundo, 
agora até estou na urgência, devo ser assim dos melhores. Já lhes tentei explicar que não 
(risos) e que sou igual aos outros e que é muito complicado arranjar emprego, mas, pronto, 
tenho medo também de os desiludir. 

510 O que é que eu acho que me espera? Eu acho que a situação está difícil, não é uma coisa de 
um momento para o outro, que se arranja emprego logo, nem sei se vou ter oportunidade de 
ficar numa área em que eu gostava, mas acho que mesmo assim o panorama não é tão negro. 
Posso não conseguir já emprego ao fim de 3 meses, mas que… pelo menos enfermagem, noto 
um bocadinho isso, ainda se vai arranjando algumas oportunidades. 

512 Estou com muito más perspectivas (risos), sinceramente.  
516 Neste tempo, agora, de crise económica, fica sempre um pouco complicado, não sei… não 

tenho visto pelos estágios que tenho passado, tenha havido assim muitas vagas em termos de 
emprego, que possam por mim ser preenchidas, mas vamos a ver… vou entregar currículos, 
depois logo se verá… mas não vejo um futuro risonho. 

517 Está mau. (...) há necessidade de enfermeiros, mas digamos assim, há factores económicos 
que falam mais alto. (...) porque aquilo que nós podíamos fazer não é feito, por falta de 
recursos e um desses recursos é tempo… se tivesse… se um enfermeiro fosse encarregado 
por dois ou três doentes numa enfermaria, tinha muito mais tempo, tinha muito maior 
disponibilidade, até mesmo disponibilidade física, disponibilidade psicológica e emocional 
para fazer um trabalho de acompanhamento, um trabalho mais atento, um trabalho menos 
focado em apenas executar tarefas, assim não, é obvio que tem um enfermeiro que 
responsável por uma enfermaria com seis ou sete doentes é obvio que, quando se dá por ela, o 
turno já terminou e não se fez praticamente aquilo que se devia fazer. 

519 Está muito mau. Enfermeiros faltam só que não abrem vagas mas faltam, a gente passa pelos 
serviços e vê que o número de enfermeiros não é suficiente, na maioria dos serviços.(...) Um 
bocado ansioso, mas por outro lado tento não pensar muito nisso, primeiro quero acabar o 
curso depois, então, logo vejo, até porque não vale a pena estar a pensar muito nisso porque 
não vou… não é por aí que vai surgir emprego, estar a pensar agora. 

522 Tenho… eu vou ter emprego, como sabe… (...) é garantido 
524 Acho que vai ser muito difícil. Acho que se houver, é com más condições. (...)Más 

condições: má remuneração, maus contratos, pouca estabilidade laboral. 
524 Por aquilo que nós fomos vendo, nos serviços por que passámos, os enfermeiros recém-

licenciados com maus contratos, a receberem mal, com… os nossos colegas que acabaram o 
ano passado que ainda, muitos deles, andam à procura. 

527 Pronto, eu sou da Marinha, nós agora quando acabarmos o curso, temos entrada nos quadros 
e depois não sei para onde é que eu vou trabalhar, porque isso depois depende das vagas que 
existirem, para os locais que existirem, onde nós formos colocados, não depende muito de 



nós, mas de qualquer das maneiras gostava de ter um emprego cá fora desse âmbito. 
524 Nós funcionamos assim: nós quando acabamos o curso, vamos ser colocados por… em 

função das classificações que temos e depois pode surgir duas especificações, que é - ou 
vamos para o hospital, do ramo onde nós trabalhamos, basicamente, quando nós terminamos, 
claro que se houver necessidade de irmos para outro sítio vamos, mas basicamente iniciamos 
na medicina ou na cirurgia, depois é que vamos rodando… mas se houver necessidade de ir 
para outro sítio, como está acontecer muito agora, que tem havido a fusão dos hospitais 
militares e já não é bem assim que está organizado, mas antigamente, e falo pela força aérea, 
era mesmo assim, nós terminávamos íamos para a medicina e depois então… tipo ter os seis 
meses de adaptação e depois é que então iríamos ser distribuídos por onde houvesse 
necessidades 

524 Pode também surgir outra hipótese que, nós também temos bases militares, em que nós 
podemos também ir por aí…. e aí já é mais um trabalho do tipo… não é bem… não lhe 
chamo comunitário mas é quase isso comunitário, tipo centro de saúde, que não nos chamam 
muito à atenção, tirando uma base que nós temos, que é a base do Montijo,  em que nós 
temos evacuações aero-médicas, se calhar isso eu já gostaria de fazer. 

529 E… está mal (risos)… eu sou uma pessoa muito optimista… mas quando andar para aí a 
bater com a cabeça nas paredes, depois hei-de dar razão às pessoas, mas gostava de começar 
a trabalhar aqui na área de Lisboa, Loures, Torres Vedras… 

508 eu não tinha noção que havia estas confusões todas de ser tão mal paga de... que havia tantos 
problemas para arranjar emprego...Achava que era completamente ao contrário.. achava que 
tudo o que era saúde tinha saída... e que não ia ter problemas, pelo menos nessa área.  

508 Agora... a minha imagem foi mudando um bocadinho, um bocadinho para o negativo. na 
medida em que me apercebo disto tudo que está por trás... Agora com esta crise no governo, 
baixar salários e tudo isso, as carreiras, enfim... 

508 Agora.. é... há mesmo dois pontos importantes em que eu penso bastante, que é... se vou 
conseguir arranjar emprego e onde é que vou conseguir, porque aquela parte de eu procurar.. 
por exemplo eu não gostar muito de pediatria. Agora não é escolher coisas fora da pediatria é 
ver onde é que consigo. Não há cá procurar só outras coisas. E se eu só conseguir em 
pediatria?  Será que vou conseguir lá ser boa enfermeira também? é mais por aí o meu medo. 
Não é tanto o arranjar... é onde o arranjar, em que condições e se isso me vai satisfazer. 

525 [vai trabalhar?] Vou, vou, garantidamente (risos). [tem empregabilidade garantida?] Exacto. 
520 Possibilidades reais… eu sou militar, não é? Vai ser Hospital… mas, pronto, como militar eu 

não tenho só o Hospital, também tenho várias unidades, de facto, trabalham na sua 
comunidade, na sua unidade e então vou fazer tanto uma coisa como outra. 

520 A ideia que eu tenho… eu tenho vários amigos também que são enfermeiros ou que estão a 
tirar também o curso e que não são militares… eu acho que não está muito bom… porque, 
por um lado, vejo-os desempregados ou que estão a recibos verdes, sem contratos definidos 
mas, por outro lado, também tenho amigos que têm duplos. 

520 Isto é sempre difícil de avaliar porque a fazer duplos estão a tirar o lugar a outras pessoas e 
então… eu acho que no campo do futuro é difícil dizer se há desemprego ou não, mesmo por 
causa dessa questão. Se há duplos, os outros estão no desemprego porque outros estão a fazer 
a trabalho de dois… 

518 Porque eu acho, lá está: tenho a noção que não ter emprego portanto esses medos ou essas 
experiências ou o que for no início do trabalho de certeza que vai ser no exterior, no 
estrangeiro. E no estrangeiro acho que as coisas vão ser completamente diferentes, vão ser 
muito mais intensivas…como em Portugal as coisas são diferentes, os termos são 
diferentes… 

518 [Já fala Italiano?] Já me oriento…devagarinho… Mas acho que é assim: uma pessoa quando 
acaba o curso aquilo que quer é ter emprego e transmitir o melhor. Pelo menos mostrar 
trabalho, mostrar motivação, tentar não falhar em nada. 
é mesmo pelo facto de ir lá muitas vezes e como é uma língua que facilmente é perceptível 
pelos Portugueses e como eu já lá vou á muito tempo e eles vêm cá, também, então ás vezes 
eles falam connosco em Italiano e nós falamos com eles em Português. Então, como já é á 
muitos anos há coisas que vai se aprendendo, é fácil. 

518 Zero. Mas um zero assim bem grande. Porque tenho colegas que acabaram o curso o ano 
passado e que ainda hoje estão á espera de uma entrevista. E pronto…nós sabemos o estado 
em que isto está. 

518 É frustrante, é frustrante.[ex-colegas] A trabalhar numa loja. Lojas e não só. Sinto-me…Eu 
acho que é assim: ainda não estou…Eu sei que há esse problema, que esse problema existe 



mas como ainda não chegou a mim ainda não estou consciente…dentro do desemprego. Ou 
seja, sei que me vai chegar, mas se calhar como trabalho – claro, não tem nada a ver uma 
coisa com outra – mas não consegui pensar. Sinto-me mal, porque quer dizer, ando a estudar 
4 anos e agora não temos emprego. Mas sei que isto não é uma coisa só de Enfermagem, não 
é directamente por ser o curso de Enfermeiro, não é? É no geral, é no País. E então, não 
consigo ter nada assim, a nível de sentimental em relação ao curso e dizer “Ah! Que porcaria, 
devia ter tirado outra coisa” – não. Acho que tirei que eu quis, e quero, e se não der aqui em 
Portugal quiçá noutro local, noutro País. 

518 Suíça. (...) Porquê a Suíça? Porque tenho lá família e porque acho que é um País onde dão 
grandes oportunidades aos Enfermeiros, somos reconhecidos. E a nível de formações – que é 
aquilo que eu depois também pretendo fazer – eles ajudam-nos nesse sentido. Portanto acho 
que é colocar os dois na balança… 

518 Porque me tenho informado, inclusive, no fórum de Enfermagem e como já disse, tenho lá 
família e tenho…essa família tem amigos Enfermeiros lá e é isto que me passam, ou seja, 
“podes vir, vais ser bem tratada. Tens lugar com certeza”. Portanto é mesmo só ter coragem e 
fazer as malinhas. 

518 É preciso não ter saudades, não ter saudades da família. Até porque a Suíça é um País muito 
frio. Frio, no sentido não de clima, mas também as pessoas vivem doutra forma, ou seja, a 
realidade que eu tenho de lá – porque já lá fui várias vezes – e acho que…certas 
pessoas…por exemplo: às 6 da tarde está tudo fechado, acabou ali. As pessoas vivem para o 
trabalho, não convivem. É que como…aqui, depois do almoço ou depois do jantar vamos 
beber café, vamos apanhar um bocadinho de sol, vamos passear – lá não existe. Então nesse 
sentido também torna-se difícil. Nós começamos com uns hábitos cá e depois…pronto, temos 
que os largar. 

518 [No seu caso particular, já tem um trabalho. Imaginando que a diferença, a nível de 
remuneração financeira não fosse assim tanta, no seu caso, consideraria a hipótese de ir 
trabalhar no curso que tinha feito?Ou ponderava ficar cá, noutra situação?] 
A trabalhar numa loja? Não, ia para lá. Não pensava duas vezes. 

513 A nível de ascensão na carreira – isto agora também está complicado para nós – mas á uns 
anos atrás compensava irmos e conseguirmos o duplo – isto agora está tão mal para eles 
quanto mais arranjarmos um duplo para nós – mas é importante ao fim de 1, 2 anos se a gente 
não praticar, as coisas vão passando…mas não sei. Ás vezes penso, secalhar no 2ºAno, se 
tivesse desistido…não sei se não estaria melhor. A certeza, é que isto agora implica muita 
coisa…. 

513 [não se pode renunciar ao facto de ser Enfermeira, não é?] Se quiser a minha isenção não 
é…mas há muitos – deste por acaso não sei  - nos outros quadros, nos outro ramos, chegam 
ao fim de 8 anos e saiem… 

 Porque eles automaticamente, após fazerem a Licenciatura, passam para os quadros. O 
objectivo, também, deles é esse. 
[Neste momento é o seu também?] 
Não, nós da GNR não passamos para o quadro. 
[Não sabia…] 
Na marinha só há 2 que saíram do o quadro, o resto é tudo contratado. Quando terminar 
passam para o quadro. Nós passamos logo, nós que fazemos o curso [imperceptível ] 

506 Está péssimo, não há, o que anda por aí, o que eu tenho visto, é que há colegas nossos, , 
veteranos e padrinhos, não é? Encontrei uma com um contracto a receber menos que uma 
empregada de limpeza por hora. Compensa ir para outro emprego, onde a gente possa fazer... 
onde nós possamos fazer part-times, onde a responsabilidade é muito menor e estou 
descansada da vida, não tenho vidas nas minhas mãos. 

506 era um Centro de Saúde, que contratou uma Enfermeira por contratação, uma ex- 
Gulbenkiana que estava... não tinha direito de férias, não tinha… está a receber… dinheiro 
para ela [imperceptivel], o Centro de Saúde pagava o mesmo que os outros Enfermeiros, ela 
fazia as mesmas horas, o mesmo trabalho, exactamente igual, mas a empresa ficava com o 
resto do dinheiro ela ficava com os remanescentes. Dependendo das empresas, também varia 
as percentagens, mas isso é absurdo, só vou querer trabalhar e aceitar bem isto, se for 
necessário, só para ter experiência e ir-me embora. 

506 Eu vejo péssima, mas eu só peço um trabalho para ganhar experiência… mais experiência e 
ir-me embora para a Suíça, porque é o que eu quero. 

506 Porquê? Para além de ser o sítio onde se ganha melhor neste momento, não é? (risos) Há uma 
coisa que… eu sei que é fácil ir para onde as coisas são fáceis e fugir um bocado disto mas eu 



sempre quis ir para fora e trabalhar num sítio onde não há obstáculos para o meu 
desempenho, ou seja, não quero que me aconteça não haver um penso específico que era 
preciso, o único que servia para aquela ferida porque não há dinheiro, não quero que isso 
aconteça, não me quero ver nessa situação, não quero me sentir impotente, me sentir 
frustrada, pronto, em que toda a gente fala que é mau… (risos)… depois também, às vezes, 
não somos reconhecidos pelos doentes, é pouco o que se ganha aqui de ter esta profissão, é 
um bocado uma profissão ingrata, estamos a dedicar-nos ao outro mas outro, às vezes, nem 
reconhece, por vezes, é ingrato… 

506 Não, lá está, eu tenho uma idealização utópica (risos)… mas lá os cuidados de saúde, apesar 
de serem privados, os cuidados de saúde são de melhor qualidade, não há destes problemas. 

503 Tenho a impressão que é muito complicado porque para além de não estarem a contratar 
muitos enfermeiros, aqueles que contratam ficam a recibos verdes. Isso não é seguro. Nem é 
a condição ideal para trabalhar, ouço de pessoas que estão a trabalhar a recibos verdes há 
mais de um ano... 

 Tema C.1.2- O Futuro - Perspectivas de inserção no mundo do trabalho - Contexto 
desejado

1.01 “Acho que preferia um hospital, mais do que um centro de saúde (...)acho que é mais 
intenso...O trabalho... deve ter mais coisas do que no centro de saúde.” 

1.02 Eu espero conseguir tirar medicina, especialidade de obstetrícia, e depois era mesmo muito 
utópico... se eu conseguisse abrir uma clínica privada associada a uma maternidade... tipo 
maternidade Alfredo da Costa ou um hospital particular.. 

1.03 Crianças, gosto muito de estar com crianças apesar de as crianças tem aquela fobia aos 
médicos... e às batas brancas, mas acho que há maneiras de dar a volta a isso. 

1.04 Gostava de ir para o INEM.(...) Para o INEM porque deve ser uma situação diferente todos os 
dias, a pressão a que eles estão sujeitos.  

1.04 ou para a parte dos bébés prematuros (...)E os prematuros porque mais do que todas as outras 
pessoas precisam da nossa ajuda de alguém. 

1.05 Em cardiologia, ou em nutrição, mas o que eu gostava mesmo mais em pediatria. Penso que é 
muito mais aliciante um enfermeiro tentar saber porque é que um bebé tem determinado 
problema, visto que ele não fala, não diz nada, só se expressa pelo choro. Exige muito mais 
sobre o ser pequeno, o que todos os sinais significam. 

1.09 Eu gostava era de urgência, até porque eu vou-me tentar tornar recruta este ano nos 
bombeiros, ver se dá para conjugar, se não der tento para o ano. Que era para depois 
concorrer ao curso do INEM, para andar nas ambulâncias, na VMER ou assim…e porque não 
é sempre igual , é sempre diferente é mais emocionante acho eu, se calhar digo isto porque 
sou jovem depois arrependo-me. 

1.12 Cardiologia. Também gosto de otorrino, sei lá cirurgia também… é um bocado mais 
pesado… mas devo gostar  

1.12 e também a parte psiquiátrica, posso gostar e não gostar depende… O comportamento das 
pessoas. Compreender melhor a forma como certas pessoas agem, como se desviam do 
comportamento normal que é o comportamento dito normal. Sei lá.. Porque é que eles têm 
esses distúrbios… 

1.13 De instrumentista num bloco operatório. Lá na GNR não tenho muita possibilidade porque o 
bloco penso que é só para coisas com anestesia local e vai fechar vai sofrer uma 
reestruturação, não sabemos se vai ficar a funcionar ou não… 

1.14 Ainda não sei bem, eu adoro ver, vejo na televisão agora aquelas séries do “hospital central” 
espanhol e atrai-me o INEM, e também a parte do prestar os primeiros socorros e isso... 
fascina-me, a urgência. Agora não sei se na prática vou ter essa capacidade de actuar, aquela 
parte das pessoas chegarem e os enfermeiros actuarem logo. 

1.14 Ou senão... vou preferir se calhar trabalhar com idosos, pediatria ou em lares ou cirurgia, não 
sei… 

1.16 Se calhar com... Na ala da psiquiatria, porque eu tive a minha avó com problemas da cabeça, 
e ainda hoje faz tratamentos. Saber lidar com esses pacientes, diferentes dos outros. A minha 
avó confundia os factos e a memória e confundia os factos com a família. 

1.17 Eu gostava muito de fazer parte por exemplo de uma equipa do INEM. Atrai-me o primeiro 
contacto com o choque de ver as coisas, atrai-me desvendar esta confusão… obviamente não 
sei se vou ter capacidades para o fazer, mas faz-me às vezes... essa pessoas são preparadas de 
forma a abstraírem-se do choque do susto do medo, de seja o que for, e conseguirem tratar da 
melhor maneira as pessoas. Atrai-me perceber como é que se faz. 

1.17 [INEM] É uma área em que eu tenho curiosidade… e vou desenvolver as minhas capacidades 



ao longo do curso, mas vou ver até que ponto é viável, tanto ao nível académico como, 
também pessoal. Às vezes até eu próprio assisti a acidentes de viação e pensava. “bem em 
que estado é que estas pessoas estarão” e depois pensava e as pessoas que agora virão aí? E 
provavelmente pela televisão… 

1.18 Pediatria. Porque gosto de crianças. Porque gosto de estar com elas de falar com elas de ter 
uma ligação diferente. 

1.10 Eu desde o início sempre disse: “ah! Eu gostava de ir para gerontologia!” mas depois dos 
estágios do ano passado “ah! afinal isto não…” , mas depois das férias e tal e fiquei a pensar 
“ah! se que sim… que se as coisas não correm bem as gente tem que mudá-las” então 
continuo a achar que quero ir para gerontologia, porque as nossas necessidades vão cada vez 
ser mais, a nossa população está cada vez mais envelhecida. Acho que as pessoas tratam os 
velhos da maneira que tratam porque acham que ser velho é mau. 

1.11 Eu... tanto faz… desde que eu vou tratar as pessoas… gosto imenso. Principalmente eu 
gostava sempre de fazer a pediatria, porque eu acho que as crianças são as pessoas que não 
sabem dizer aquilo que… onde dói ou não dói porque não sabem falar. É preciso procurar 
mesmo. É esse mistério que eu quero procurar que eu quero encontrar. Não sei qual é a área 
que me vai atrair mais mas desde que entre… 

1.11 Depende… o meu sonho é ser médica, e trabalhar onde calhar, estou sempre a dizer o 
mesmo. É ser o que sou, sem fronteira Gostava de trabalhar cá uns anos, depois vou juntar 
dinheiro, e depois ir para aqueles países que estão precisando dos médicos, com aquele 
dinheiro eu ia comprar os medicamentos, depois eu ia para a aldeia oferecer, tentar ajudar 
aquelas pessoas que não sabem o que é medicina, o que é que é um hospital, o que é que é um 
médico e tentar formar aquelas pessoas. Principalmente nos países que está com guerra, os 
países que estão a precisar de médicos. Não tenho escolha onde ficar. 

1.19 Nos hospitais, é uma forma… em centros de saúde é uma forma mais pacata não tem tanto 
movimento. E no hospital é um sítio com mais movimento, e eu gosto de trabalhar em sítios 
com mais movimento, com mais pessoal. 

1.19 Em áreas cirúrgicas, também gostava de trabalhar na área cirúrgica ou de fisioterapia, ou de 
acompanhamento de doentes em recuperação que têm uma evolução mais longa. Acho que é 
essencialmente com essas pessoas de recuperação mais longa que eu gostava de trabalhar. 

1.27 Se calhar na pediatria e não obstetrícia, não sei explicar porquê. 
1.28 Eu há vinte anos trás, claramente, neste momento não sei, por ser mais velha já me agradam 

também outras áreas, tipo Geriatria, quer dizer agrada-me bastante isso 
1.28 Lidar com as pessoas e já consegui estar sem problemas mesmo no hospital, desde que 

não…eu preciso de variar..toda a vida num hospital não. Não faz muito a minha concepção, 
mas pronto estar com…ter experiências variadas, neste momento, contrariamente aquilo que 
há vinte anos atrás “não tenho interesse nenhum” (risos). 

1.29 Em medicina atraia-me muito a neurologia não sabendo se gostava de trabalhar nisso, a 
pediatria não sabendo bem como se iria desenvolver, a enfermagem (silêncio)…só encontro, 
em aspecto relacionado, pediatria,  psiquiatria, interessava-me mais em termos de medicina 
se calhar em termos de enfermagem não tanto, não sei se tenho aptidões para isso…Só vejo a 
área de Pediatria mas não sei… 

1.21 Urgências ou cirurgia. Porque lá está... INEM, urgências, vamos ao local e vê-se ali tudo, e 
sou muito curiosa e gosto de ver e tentar ajudar e fazer as coisas. Está bem que ainda não 
tenho muita prática nessas coisas, mas gosto de ver e de intervir logo na altura. E na cirurgia 
tem a ver com o nosso corpo... operações... acho que me fascina... é isso.  

1.25 Uma área que eu gostaria seria a parte da cirurgia, por acaso. É aquela paixão que eu tenho 
pelo corpo humano. Tipo, ver o corpo humano por dentro… não sei, não sei explicar. É uma 
coisa que, por acaso, não sei explicar. Mas sinto uma atracção nesse aspecto, ver o corpo 
humano daquela forma, não só a parte da profissão, não é, a parte exterior mas também a 
parte interior. 

1.24 Eu acho que ia gostar muito de pediatria gosto de crianças, ou a área de obstetrícia, ou então 
mesmo a área da urgência. Pela acção. 

1.22 Pediatria. Crianças e gosto bastante de estar com crianças e ajudar as crianças e brincar com 
as crianças e… 

1.22 Ou então também gosto de a própria…fazer as coisas, fazer…pôr os aparelhos à pessoa, estou 
aqui a falar mais numa parte de fisioterapia… Fisioterapia que era pôr os aparelhos às 
pessoas. E saber que é um trabalho que à partida vai dar resultado. E gosto bastante de 
Reabilitação, por acaso. 

3.03 Não sei. É isso, é que não há uma área muito específica que já tenha gostado. Áreas possíveis 



que eu ponho é Pediatria, se bem que ainda não fiz nada teórico disso não é? Tive um 
bocadinho, uns dias no Centro de Saúde mas era mais assistir às consultas não podia fazer 
nada era mais entreter os putos.  
Primeiro porque acho que é engraçado porque as crianças têm muito para nos dar e nós acho 
que se estabelece uma relação diferente com uma criança, acho que é mais fácil estabelecer 
uma relação do que às vezes com um adulto, um adulto às vezes é um bocado mais fechado, 
as crianças normalmente não. Depois não é só crianças, é criança, família e actuar nesse 
contexto. Também estou curiosa para a Materna mas não sei se vou gostar tanto, porque acho 
que a Pediatria é uma área mais vasta, a Materna acho que não é tão vasta como ...acho que o 
campo de acção é maior em Pediatria.   

3.04 Eu acho que…assim…atrai-me tudo e não me atrai nada. Eu quando vim gostava de ir para o 
INEM… mas (hesitação) agora já não sei (risos) (...) Devo ter visto na televisão e devo ter 
gostado (risos).(...) Porque já vi tantas outras coisas interessantes que se calhar posso não 
querer mesmo aquilo.(...) Pois, gostei muito do serviço onde estagiei 

3.05 Isso é algo que eu ainda não sei responder, porque é algo que eu tenho vindo a desenvolver 
há uns tempos e ainda não consegui abordar, tinha a tal curiosidade na Cirurgia mas isso não 
é muito diferente de tudo o resto, mas neste momento se calhar o que me chamava mais à 
atenção talvez fosse o Centro de Saúde. 

3.07 Extra hospitalar também..também gosto das consultas. Pela continuidade, como já há bocado 
referi, pela continuidade dos cuidados, a pessoa vem agora se calhar daqui por 15 dias vem 
outra vez, cria-se uma relação e... gosto de Imunologia. Gosto... gosto também de hipertensão 
e diabetes também acho muito giro. 

3.15 Num contexto extra hospitalar...(...) Gostava de ficar na parte de hipertensão, diabetes e 
assim...(...) Centro de saúde sim. Sim, nas consultas externas acho que consegui ter uma 
noção, eu tive consultas e assim...(...) Agrada-me na forma de saber como é que as pessoas 
vivem em termos de alimentação, exercícios e tentar mostrar-lhes que pode ser diferente e 
que podem e devem fazer diferente para manter a sua saúde e assim. 

3.06 Porque eu não estou a pensar em trabalhar aqui. (...) Em Portugal. Não, é que faz mesmo. Faz 
mesmo porque este ano deu para abrir os olhos, perceber que a realidade da saúde portuguesa 
é diferente da realidade da saúde, pr exemplo, na Inglaterra, na Suíça e noutros países 

3.06 Sim, não, tudo é diferente, mas eu quero, eu gostaria de estar num sítio onde houvesse 
melhores condições de trabalho. Não só por dinheiro, que é importante, mas como saber que 
as pessoas têm mais qualidade na disponibilidade dos cuidados de saúde. Porque aqui em 
Portugal acho que há muito entraves. Uma pessoa se não tiver dinheiro, não pode fazer 
determinadas coisas. E eu acho que na Suíça ou em Inglaterra, a igualdade de direitos de 
saúde é mais respeitada do que aqui. Se calhar, até estou enganada. 

3.06 Era na materno-infantil. Sim, mas eu acho que pelas conversas que tenho tido que já estou a 
mudar as ideias, porque é assim, eu adoro crianças. No entanto, estamos habituados a ver 
crianças saudáveis e não a ver crianças assim em situação de doença. É mais revoltante ainda, 
porque a criança é pequena e não tem…. É um bocadinho injusto pensar assim, é um 
bocadinho cruel pensar assim, mas na prática eu acho que a maior parte das pessoas pensa 
assim. Custa-nos mais ver uma criança sofrer com uma doença ou cancro ou seja outra coisa, 
doença forte, mais grave do que um adulto, porque num adulto nós pensamos «já teve uma 
vida. Isto pode ser devido ao estilo de vida, pode ser tirado de uma situação que teve, devido 
a imensas coisas. 

3.08 Eu já passei por tantas opiniões, eu antes de entrar para o curso achava que era pediatria, 
depois ao conversar com outros colegas de outros anos disseram “Se gostas de crianças não 
vai ser pediatria que vais querer”, porque custa muito e gostas das crianças e custa muito ver 
fazerem aquelas maldades todas e aquelas coisas às crianças, pronto, então ainda não pus de 
parte mas também ainda não experimentei, não é?  

3.08 Pronto, gosto muito de trabalhar com idosos, se calhar porque foi isso que trabalhei o ano 
passado, mas gosto, e interessa-me a parte da reabilitação. (...) Porque vi muitas pessoas, 
assim com AVC’s [Acidente Vascular Cerebral] a recuperarem e pronto gosto daquele 
desafio de todos os dias mexem um bocadinho mais o braço mas já é uma vitória, não é? 
Acho que há coisas muito interessantes nessa área que se podem fazer . 

3.10 Gostava de dar aulas…tem piada… (...) Porque acho que é giro e porque há aí professores 
que não sabem dar aulas.  (risos) (...) Falha a maneira como planeiam as aulas e como as...o 
método como dão as aulas e este ano tem-se notado isso. 

3.10 Essa é uma boa pergunta. O que é que escolheria…Não sei, é o que eu digo…Isso depois 
também depende muito do sítio onde…Não depende só de hospital e centro de 



saúde…Depende também de outros factores, se gosto do clima que envolve cada um…Eu 
acho que, continuo a dizer que acho que, nos primeiros anos, hospital. 

3.12 As minhas experiências ainda foram poucas, mas eu gostei muito da Nefrologia, gostei, a 
equipa também contribuiu para isso, gostei muito da área da Nefrologia, acho que nunca iria 
para uma Medicina, é um bocado pesado, não sei, a minha experiência de Medicina também 
não é muito boa se calhar por isso é que  não responderia.  

3.12 Sei lá, acho que nunca iria para uma Ortopedia, porque tenho uma colega minha que foi para 
Ortopedia e acho que aqueles instrumentos não eram muito bonitos de se ver e a própria..., 
também é pesado, também é por aí. 

3.12 Nefrologia e concretamente mesmo na Hemodiálise, gostei muito de lá estar. 
3.12 Preferia sem dúvida o hospital. [...]Este ano como tentei que fosse ao contrário, tentei que 

fosse primeiro o hospital, porque eu tenho consciência de que no hospital temos muito mais 
capacidade de aprender sobre várias coisas, são trabalhos diferentes ao fim ao cabo, enquanto 
que no Centro de Saúde estamos ali mais no sentido de aconselhar, de... Parece tudo mais 
teórico, ali no hospital temos que ter muito mais prática, muito mais forma de nos 
desenvencilharmos, relacionar as coisas, relacionar patologias, relacionar tudo e ao fim ao 
cabo acabamos por ter a parte que temos no Centro de Saúde, numa área diferente . É 
diferente, se eu tivesse de trabalhar, trabalhava no hospital. 

3.13 N- Hum… eu gostava de trabalhar na comunidade, centro de saúde da comunidade, acho que 
me identifico com isso…inicialmente (...) mas inicialmente gostava de ser instrumentista… 
num bloco operatório, acho que é muito stress. 

3.13 Aqui não mas na Força Aérea assisti e fiquei com o gostinho a partir dai, mas, é assim, 
também talvez pela vida que tenho agora acho que vai ser um bocado complicado hum… se 
calhar vai ser mais fácil conseguir conciliar a GNR com um centro de saúde cá fora do que 
com um hospital pronto por causa de…(...) , lá dentro tenho. Só que é diferente, pronto, a 
nível de comunidade nos não vamos é só mesmo dentro…(...)  É fazer a continuação dos 
cuidados,  porque lá dentro fazemos só ali, não não não fazemos na casa da pessoa. 

3.13 eu gosto das duas mas identifico-me mais no centro de saúde. (...) Se calhar já tem a ver com 
o que eu trazia de trás, pronto, se calhar já tem a ver um pouco com isso. No centro de saúde 
acabo por fazer mais ou menos aquilo que fazia onde eu estava… A nível de pronto pensos, 
injectáveis, vacinação, ensinos,(pronto… depois…acho que se calhar foi… 

3.11 
 

Eu sempre sonhei em trabalhar com as crianças porque são as melhores do mundo. Gostava 
de trabalhar em pediatria. Também gosto de trabalhar com os idosos em Geriatria mas eu 
gosto mais das crianças porque eu acho que... eles não conseguem falar, mesmo doendo em 
algum lugar ou sentem-se mal, não conseguem exprimir, acho que precisam de uma pessoa 
mesmo procurando por gesto, toque até descobrir o local, eu acho que é importante... 

3.11 E eu penso ir para os outros países mais carenciados que está em guerra ou que precisam 
mesmo de... Fazer pelo menos, um ano a fazer isso, voluntariado e depois trabalhar. Se der 
para ficar no meu país fico, se não der para ficar lá vou onde conseguir emprego mas lá tenho 
emprego garantido 

3.14 Hospital sem dúvida  (hesitação) Não sei, mas quando vim para aqui sempre tive muito a 
visão da emergência pré-hospitalar e o hospital acho que passa mais por isso do que 
propriamente o centro de saúde. O centro de saúde é mais parado, é mais…e passa muito por 
problemas sociais. O hospital não, é mais problemas físicos é mais…é mais tecnicista. 

3.14 A adrenalina, a adrenalina da…da velocidade com que se faz as coisas o… não é tão parado, 
o centro de saúde é muito parado. 

3.14 Idosos. (hesitação) também tem, também tem…(...) É assim, até agora também só demos 
idoso não demos ainda maternidade nem…acho que são mais acessíveis os idosos, 
(hesitação) eu pelo menos acho que são, acho que…  

3.14 também pelo que vi no centro de saúde as crianças são muito, enfim (hesitação)…como é que 
hei-de dizer, muito…são muito crianças, choram depois vêm os pais atrás e…trabalhar com 
os pais ainda é mais complicado, as grávidas também acaba por ser complicado, apesar de 
estar numa situação…muitas delas de felicidade mas há outras que nem tanto, depois há 
aquela situação toda do…como é que aquilo se diz? Aquela…a gravidez na adolescência, as 
doenças sexualmente transmissíveis, o aborto… (...) não sei acho que, vejo-me naquela 
posição e…pelo menos na minha idade e pensar que aos 18 anos já há raparigas grávidas, há 
não sei quantos abortos e casados e ui…(risos)não sei… 

3.16 Eu gostei dos dois estágios, embora tenha gostado mais do estágio do centro de saúde porque 
era, não era assim tão dinâmico, não era uma vida muito agitada, estava de castigo, estive 
muito em saúde infantil do qual gostei muito, gostei muito de saúde infantil, os ensinos feitos 



às mães, era se calhar uma área em que gostava de trabalhar, mais em comunitária ou então 
em investigação. 

3.16 A saúde infantil, vacinação, sala de tratamentos também, embora não tenha tido muito 
contacto. 
O contacto mais perto da comunidade, um estudo mais perto dos problemas da comunidade 

3.16 Mas gostei mais da experiência, gostei também da experiência hospitalar. Mas gostei mais da 
experiência hospitalar. 

3.17 [oncologia]Primeiro porque é uma área que é rica em todas as componentes, científica, 
psicológica, social, basicamente, social, é uma área em que há uma grande…os enfermeiros 
que trabalham nessa área, como se costuma dizer, têm uma grande estaleca do ponto de vista 
de lidar com situações de grande inconformidade e de grande crise ,  

3.17 por exemplo e daí também o meu gosto, um enfermeiro recém-licenciado por estar numa 
situação destas  é um enfermeiro que têm de readquirir muito rapidamente uma capacidade 
extraordinária de lidar com as situações de mais imprevisíveis que possa esperar, do ponto de 
vista de doença aguda , sei lá de por exemplo de crises da família e tudo isso 

3.17 mas neste momento se eu tivesse claro de escolher, nem que fosse para pôr em prática aquilo 
que aprendi, escolhia a vertente hospitalar, os cuidados especializados. 

3.17 Claro que existem diferenças completamente diferentes, são duas áreas completamente 
diferentes mas a vertente comunitária não tive oportunidade de ter experiências que me 
agradassem, no hospital já tive, também pela própria natureza dos cuidados, cuidados mais 
especializados, mas sim, não tenho preferência, de comunitária ou cuidados especializados 

3.18 Se eu pudesse escolher ía para um hospital e medicina… 
3.18 Medicina.(...) Posso estar errada mas, eu também só tive em dois, medicina e cirurgia. Mas 

achei que na cirurgia, as patologias eram muito específicas, as cirurgias eram sempre as 
mesmas, parece que o conhecimento não alargava, era sempre aquele e aquele. E na medicina 
é uma parte diferente nas patologias, não sei…Parece que não estamos sempre, há sempre 
coisas novas para fazer e cirurgia além de ser mais lento do que medicina, isto pode ser 
diferente mas… 

3.19 Em sítios com movimento, em sítios onde se trabalhe, não gosto de estar sem fazer nada. 
Urgências ou por exemplo um serviço de medicina onde haja muitos utentes, onde haja 
sempre coisas para fazer, coisas onde se também façam coisas como deve ser, gosto de fazer 
coisas como deve ser. Mas um sítio onde se trabalhe. Porque eu estive num Hospital 
específico e aquilo é uma coisa...(risos) uma coisa que é muito, muito calma, horas e horas 
que não se fazia nada, então a seguir ao almoço é para esquecer... 

3.19 [Urgências]Sempre a chegar a sair, sempre a entrar pessoas. Sempre a entrar coisas para 
fazer. O movimento. Mais pessoas. Cada pessoa tem uma patologia diferente, cada pessoa 
requer um atendimento diferente e aí é que se vêm as competências dos enfermeiros. Agora 
tive a fazer este procedimento com esta pessoa, a seguir tenho de fazer outro procedimento 
para uma pessoa com as características parecidas com esta e isso aí é que dá... diversidade e 
adaptar os recursos. Quando não há recursos temos que improvisar. “Agora tenho que usar 
isto, porque não há material, mas a pessoa precisa disto.” 

3.22 Gostava de bastante de trabalhar em reabilitação. Para além de já ter, embora levezinho, umas 
pequenas noções antes de vir para aqui, também foi de todas as áreas de saúde aquela que 
mais me... ajudar as pessoas a torná-las, a tentar torná-las o máximo independentes tanto a 
nível motor como a nível psicológico. 

3.20 Eu gosto muito do Centro de Saúde. 
Neste momento sim, também não tenho muita experiência ainda mas acho que tenho mais 
tempo para tratar as pessoas, para falar com elas, para intervir na população, como é óbvio 
mais vale prevenir que remediar e acho que é um trabalho mais gratificante. 

3.21 O meu sonho é…pronto, eu sei que isto não é muito viável, mas a esperança é a última a 
morrer, gostaria de ser enfermeira numa VMER. Para mim as urgências, tudo o que mexe 
com stress e adrenalina fascina-me. (...) Dado que hoje em dia há cada vez mais cursos e até 
já há... (imperceptível)... e para ser enfermeiro numa VMER é preciso adquirir competências 
e estudar muito e a formação é o essencial, e hoje em dia esse mercado de trabalho é muito 
competitivo.  

3.21 podemos sair, mas enquanto enfermeiros militares há possibilidade, e ainda bem, de trabalhar 
num hospital civil, há possibilidade de trabalhar no militar e no civil. 

3.21 Eu acho que sou uma pessoa que sou muito desenrascada, pronto, sei dar, resposta à  das 
situações que surgem no dia-a-dia, umas melhores outras piores, acho que sei dar resposta e 
não, como hei-de dizer, não complico muito, há que saber dar resposta às situações, eu acho 



que, não sei se é isso que é pretendido mas eu acho que tenho uma aptidão para ir um serviço 
em que haja … em que a sobrecarga do enfermeiro, pronto é elevada, num serviço de 
medicina por exemplo é uma possível opção. Gosto de movimentar, gosto de acção 
imprevista… 

3.21 Porque, pessoalmente, gosto de movimento, de adrenalina, gosto de estar sempre a fazer 
alguma coisa… e, no Centro de Saúde, acho que é mais pacato o trabalho… Não há aquela 
adrenalina, aquele stress… 

3.25 Eu pessoalmente gosto muito da parte de Cirurgia, apesar de ser uma parte um bocado...quer 
dizer não é tão impessoal quanto isso, mas é uma parte que eu gosto que me fascina, não sei 
muito bem explicar o porquê mas é uma área que me agrada bastante.  

3.25 Uma parte que não me agrada tanto, talvez porque ainda não me sinto muito à vontade nesse 
campo é a Comunitária, não sei é uma área que eu ainda não me sinto muito à vontade quer 
em termos de relação com as pessoas , não que me dê mal com as pessoas mas não tenho, 
sinto que ainda não tenho aquela iniciativa para interpelar e confrontar as pessoas com 
determinadas coisas e no campo dos ensinos, nos ensinos não na prevenção da saúde, é um 
campo que neste momento é o que menos me agrada. 

3.26 Uma área que me interesse, neste momento, é cirurgia e os Cuidados Intensivos. Não sei 
porquê…porque aliás, só agora é que estamos a ter a introdução às patologias e essas coisas, 
mas sempre tive essa ideia. Primeiro lugar, nos cuidados intensivos, a pessoa não…acho que 
a pessoa não fala, não diz nada…Com as minhas dificuldades (risos) é uma facilidade mas 
por outro lado, tem uma grande componente técnica, e eu gosto da técnica, gosto de ser 
assim…Não é profissional, mas gosto de saber as coisas, como é que se faz e fazer com 
eficácia. O risco de estar ali entre a vida e a morte e…Se calhar se estivesse numa medicina 
onde também há o limite entre a vida e a morte já não gostava tanto, porque a pessoa está ali, 
está…pode estar consciente ou não… As situações de urgência também me atraem. Atraem- 
me, mas depois quando passa…Por exemplo, se fosse um serviço de medicina, nos temos ali 
o doente uma semana, quinze dias há um envolvimento de nós com a pessoa…Enquanto nos 
Cuidados Intensivos, em situação de urgência, já não há esse contacto não é 

3.24 Cuidados intensivos eh… inem, o inem é… Porque eu antes de vir para o curso, também 
estava nos bombeiros e já estava ligado com essa área, essa emergência, essa acção,  

3.24 depois eu também vivia perto do IP5, não sei se conhece, a estrada do País com mais 
acidentes … bastantes acidentes e acho que foi ate mesmo aí que começou aquele bichinho 
porque depois via quando vinha o INEM, ver aquela acção o enfermeiro, o médico, e foi 
sempre criando, o querer saber mais, e à parte disso sempre me fascinou essa parte da 
emergência 

3.24 só que tenho uma expectativa que é o seguinte que é eu não queria ficar só por ali pela parte 
militar, porque e assim o nosso hospital não tem parte  de urgências, e eu adoro urgências: a 
dinâmica, não sei quê. E tenho a expectativa de progredir nessa área, sair dali um pouco, não 
sei se isso vai ser possível porque agora com estes cortes que a gente possa fazer noutro lado 
ou não, não sei como é que vai ser. 

3.24 há áreas que a gente gosta mais e gosta menos, eu, eu sou uma pessoa que não gosta muito da 
área extra hospitalar, eh… no aspecto que é mesmo isso, também as experiências que tive nos 
dois centros de saúde, se calhar também não foram as melhores, mas não é… correspondem 
as minhas expectativas no aspecto de querer fazer… 

3.24 É diferente, eh… não há tanto tempo morto, não há… é outra orgânica e… e há sempre 
qualquer coisa para fazer enquanto que ali no centro de saúde eu sinto que não, havia muitas 
vezes alguns momentos de convívio que também são importantes no centro de saúde mas não 
é bem aquilo que… as minhas expectativas. 

3.27 Pronto, eu não sei o que respondi da outra vez.. mas respondo na mesma, eu ainda não 
cheguei lá ao 3º ano, onde nós vamos ter essas disciplinas mas eu continuo a achar que a 
parte mais estável é a Pediatria ou Obstetrícia. (...) Gostei imenso do centro de saúde, mas lá 
está a parte que eu mais gostei foi exactamente as consultas infantis.(...) porque apesar de 
estar ao final do dia mais cansada que no centro de saúde sei que havia muito mais para fazer, 
dei o meu melhor, vi muito mais situações…não sei explicar…eu acho que o trabalho no 
centro de saúde acaba por ser um bocado parado e…pronto, eu não consigo lidar muito bem 
com isso…pronto, por exemplo eu no hospital eu só fiquei uma vez com um doente 
independente e foi porque nós tínhamos um trabalho para fazer em que não podia fazer 
mesmo com um doente…ou melhor, podia fazer se a pessoa falasse comigo o que não era o 
caso então durante aquele estágio inteiro eu só fiquei com um doente independente 
porque…eu disse mesmo à professora que eu não conseguia, que eu tinha dificuldades em 



estar com uma pessoa que “não precisava de mim”, uma coisa que eu queria fazer era ir lá e 
falar com ela, porque de resto ela fazia tudo sozinha…sentia-me um bocado parada. Eu fiquei 
com essa doente independente, conversei com a senhora depois estive com ela mas de cada 
vez que via os meus colegas a precisar de alguma coisa eu (pensando) fazia logo, não era 
fazer de fazer, era no sentido de fazer alguma coisa porque eu não conseguia estar ali sentada, 
tinha que estar a fazer alguma coisa, por isso é que eu acho que hospital… 

3.27 Porque eu acho que isso foram coisas que eu tive desta vez, eu acho que (pensando) eu adorei 
o centro de saúde mas acho que ao fim de um certo tempo é muita monotonia, o trabalho é 
sempre o mesmo, é sempre as mesmas coisas… 

3.29 Eu gosto da área de saúde mental, ainda que não tenha dado, não é, mas não sei até que ponto 
é que vou gostar de lidar com os doentes com défices psíquicos, não sei até que ponto é que 
me vou sentir bem. Por causa da área de neurologia, basicamente porque para mim, a meu ver 
é a área que mais se relaciona por outro lado a relação com os doentes se calhar não é aquela 
que eu pretendo portanto convinha arranjar uma coisa que unisse as duas e não há. Depois 
também gosto da área de pediatria, mas não sei... 

505 Acho que, não quero estar na situação de “sentada numa secretária não tenho ninguém para 
falar”, isso “santa paciência”, não ando nisto há quatro anos para ficar numa secretária, mas 
trabalho em qualquer lado. 

507 Iniciaria na pediatria. É a minha área de eleição, foi nessa área que estou a realizar a minha 
monografia, é nessa área que estou a realizar o meu estágio final, foi a área de que mais 
gostei, o ano passado, no 3º ano e, portanto, é do que mais gosto, realmente, é de trabalhar 
com as crianças. 

510 Eu gostava de começar a trabalhar na comunidade. (...)Porque faz-me muito mais sentido a 
parte da promoção, da prevenção e também do tratamento… mas um tratamento… como é 
que eu dizer… um tratamento em que a pessoa continue inserida no seu meio, que não tem 
uma mudança tão brusca das suas actividades diárias 

512 Cuidados Intensivos, Cuidados Intermédios ou Urgência. 
512 É assim… eu, agora, desde o primeiro semestre, desde Setembro, que tenho andado a tirar um 

curso de inglês na Faculdade de Letras, melhorar o inglês para depois se for preciso até ir 
para algum sítio… e exactamente com esse intuito. A minha ideia inicial seria a Inglaterra 
porque tenho lá alguma família e tenho ideia que lá eles… têm lá boas remunerações para o 
próprio… para a nossa profissão e têm uma boa enfermagem, pelo menos é a ideia que eu 
tenho Penso que terão sido… mesmo ao longo do curso, ouvir dizer que Inglaterra tem bons 
enfermeiros, apesar deles estarem sempre a recrutar de fora, a ideia que eu tenho é que os 
melhores países para a enfermagem… Portugal também forma bons enfermeiros, é a ideia 
que eu tenho, a Europa do Norte e a Inglaterra, são as ideias que eu tenho enquanto… 
enquanto excelência da própria profissão. 

512 E depois outra possibilidade seria… eu gostava muito de trabalhar… se calhar, eu agora estou 
a fazer uma retrospectiva (risos)… por causa da questão da Medicina também… eu sempre… 
foi um dos meus grandes sonhos era trabalhar com os Médicos do Mundo e os Médicos do 
Mundo têm não só médicos mas também enfermeiros  e a ideia do andar em países… em 
África e países estrangeiros a fazer esse tipo de trabalho… no fundo a exercer a própria 
profissão sempre me fascinou muito e, se calhar, a ideia dos Médicos do Mundo veio um 
bocadinho daí, não sei… pronto, e depois então ir para… tinha pensado em Angola, não sei, 
porque depois o meu namorado também tem lá… teria a possibilidade de  ir para lá porque a 
empresa dele tem também lá sede e tudo mais… seria mais por aí. 

516 Se fosse em contexto comunitário, trabalhava numa unidade de cuidados continuados 
integrados, gostei bastante, acho que é uma boa aposta do Sistema Nacional de Saúde, que 
abrange uma população que até agora não tinha… não tinha um apoio tão próximo quanto 
necessita. 

516 Interessa-me, os cuidados continuados interessam-me… se fosse em contexto comunitário era 
para aí que eu trabalhava. Se fosse em contexto hospitalar, numa unidade de cirurgia ou 
medicina, se calhar oncológica, preferencialmente, se não conseguir em outro sítio. 

517 No serviço de medicina, por exemplo (...)Primeiro, porque é aquilo que eu gosto e segundo é 
aquilo que é mais reconhecido socialmente 

517 Também gosto muito, por exemplo, da área da psiquiatria mas não é reconhecido socialmente 
(...) Gosto da psiquiatria… mas isto é mais pessoal… gosto da psiquiatria porque é uma área 
que ainda está tão pouco conhecida, é tão pouco conhecida, tão pouco investigada e, ao 
mesmo tempo, é um mundo que está, digamos, em aberto para investigar e, ao mesmo tempo, 
acaba por ser muito interessante, porque é… como é tão desconhecida que acaba por ser 



interessante mas, ao fim ao cabo, o trabalho dos enfermeiros nesse aspecto é limitante, não é 
reconhecido. (...)Não é reconhecido…ora… sei lá… talvez, porque… pela própria natureza 
dos cuidados em si, pela própria área, acaba por ser uma área relativa e complexa, que requer 
muito tempo e o contexto social não nos permite isso, os internamentos são restritos a uma 
agudização, depois não há um acompanhamento, perde-se o contacto com esse doente e nessa 
agudização não dá para fazer nada, por exemplo… e ainda mais agora que está a fazer um 
processo de transição em que a psiquiatria, agora, está a ser transformada mais para a 
comunidade, no que diz a comunidade. 

519 Numa medicina (...) Para já porque adorei, segundo porque ganha-se muita autonomia, muita 
destreza e é muito… passa muita gente com muita patologia, dá-nos mais conhecimento e é 
outra coisa. Para começar dava… era aquele contributo. 

522 Eu… aquilo que vou dizer… acho que é… continua a ser igual ao que já lhe tinha dito da 
outra vez… que era na área da reabilitação, essencialmente. 

522 Depende de…eu… para já, nós somos distribuídos mediante vagas que existem e eu posso 
não conseguir ir para uma vaga para um serviço de reabilitação no Hospital da Marinha, pode 
não haver vagas nesse serviço. Depende… se caso seja isso… depende de… seja para onde 
eu for… vou estar sempre atento, até que haja possibilidades de permutas ou de trocas ou 
onde houver possibilidades de ingressar assim num serviço desses… também pode haver… 
pode haver oportunidade de entrada… haver logo vaga e entrar… é a tal coisa somos… 

524 Se pudesse escolher, não escolhia psiquiatria. (...) Porque foi o único sítio que eu não gostei 
de estagiar. (...)Eu acho que foi do contexto em particular, porque era uma situação de 
doentes crónicos, acho que talvez fosse doentes agudos, se calhar, eu tivesse gostado mais, 
porque ali acabava por não fazer muito, porque depois também eram pessoas muito 
dependentes, faziam tudo. A casa tinha muitos ateliês porque elas não estavam ao serviço, 
por isso eu não fazia nada. (...)Ali incomodava-me as pessoas estarem ali há anos e não terem 
uma família que os acompanhasse… e a própria evolução da doença em si e a forma como 
elas exprimem, na fase de delírio, como elas exprimem os diversos sintomas, para mim fazia 
confusão e muitas vezes não sabia como é que havia de reagir, se havia de continuar a 
conversa ou de parar ali… 

527 Agora, quando acabasse o curso, gostaria de trabalhar em medicina (...) Porque acho que é 
dos serviços que… porque acho que nós quando acabamos o curso não temos a experiência 
suficiente para prestar cuidados e acho que a medicina é um serviço que… há uma grande de 
diversidade de situações e que nos ia exigir mais trabalho e nos proporcionaria mais 
experiências [Acha que precisa disso para se desenvolver?] Sim… Eu acho que, ao acabar o 
curso, não é que essa parte não seja importante, mas ir trabalhar para um centro de saúde não 
era aquilo que eu precisava, precisava de estar num sítio, num local mais altivo a nível de 
técnicas e a nível de diversidade de situações, para me formar. 

524 É assim… eu tinha muito a ideia dos cuidados intensivos… tinha muito essa ideia… e 
emergência, mas neste momento…(...) Foi mesmo no início 

524 Eu gostaria de trabalhar ao nível hospitalar, é mesmo isso, mas se calhar numa coisa não tão 
complexa para já, porque eu sinto que… vai resumir toda a minha entrevista… aquela 
consolidação de conhecimentos. Ir para um sítio, mesmo com integração, onde eu já não 
tenha conhecimentos consolidados, não me sinto competente para isso, ir lá só porque eu 
gostava… se tiver de ser, terá de ser. (...) Adulto/Idoso, medicina… 

524 Sim, num hospital. Se por acaso for na comunidade, não iria desgostar, desde que fosse nos 
cuidados continuados, não centrado mesmo no específico. Nós, militares, temos o 
condicionamento que… 

529 Da especialidade que houver. Não faço ideia, nem tenho como alguns colegas meus que 
“ganhamos mal e eu não vou para ali trabalhar por isto…”, eu posso ganhar o mesmo que a 
mulher-a-dias mas eu que quero trabalhar naquilo que me formei. Se agora for ganhar aquilo 
que ela ganha… quer dizer eu agora não ganho nada, para mim o dinheiro o que vier, não é 
bem pelo dinheiro, ainda que eu queira construir vida e tornar-me independente… neste caso, 
fazer a minha vida, mas qualquer coisa que venha, desde que não sejam situações 
profissionais muito indignas, eu quero ir trabalhar.  

529 Não sei se é por isso que não há emprego, porque as pessoas nem se quer se dão a esses… 
acham que não e acabou-se… eu oiço abrirem vagas, oiço falar falta de enfermeiros, oiço de 
hospitais que abrem, mas de facto há pessoas que não se empregam, mas também há pessoas 
que não querem sair daqui. 

529 Na parte da educação relativa à enfermagem ou a outros grupos profissionais.(...) Porque é 
uma área mais autónoma, sou eu a preparar algo e que implica mais trabalho individual e 



possibilita-me ocupar mais a cabeça… além daquilo que andei a trabalhar, que sei que me dá 
que pensar imenso, mas não consigo estar a fazer só uma coisa… acho que gosto de 
ensinar…portanto era uma coisa que eu gostava, porque temos imensos conhecimentos de 
diversas áreas, que são contributos para outras profissões e até para a nossa, portanto era uma 
parte interessante. Gostava de trabalhar em algum projecto na comunidade, ainda que 
gostasse de trabalhar em hospital, de fazer alguma coisa a nível de comunidade. 

529 Provavelmente e para começar, mas a assim a jeito de suicídio, medicina, mas acho que é isso 
que nos faz crescer. (...) Eu nunca tive estágio de cirurgia, portanto, não vou dizer para ir para 
um bloco, mas também não era nada de mal… mas a medicina tem situações muito limites, 
puxa muito por nós. (...) Do ponto de vista técnico e relacional, em ambas as coisas. 

529 Não digo que seja muito completa, mas é muito geral. Não acho que haja serviços que sejam 
completos, mas é muito geral. São situações mais críticas. Não digo para ir agora para uns 
cuidados intensivos, porque acho que ainda era mais crítico para mim, mas ao mesmo tempo 
acaba por ser um bocadinho específico, se calhar, a medicina é o chamado trabalho duro… 
então por aí… mas vejo que é de suicídio (risos). 

525 Privilegiaria uma área mais técnica, uma parte mais técnica. (...) Para já não tenho 
experiência de Urgência mas sinto que, pronto, do pouco que já demos, que falamos, sinto 
que, eventualmente, é uma área mais do meu interesse, uma Urgência, uma Unidade de 
Cuidados Intensivos também, eventualmente. No centro de Saúde 

525 Embora sejam experiências que eu não tive. Mas eu sinto mais isto porque em contexto de 
Centro de Saúde a parte que mais me atrai é a parte de Cuidados Domiciliários, Salas de 
Tratamentos e assim, pronto… 

525 [o que o atrai nesse contexto ?] O ir a casa das pessoas, contactar com elas lá e tratá-las no 
seu ambiente… 

525 Atrai-me porque é… porque é uma parte… uma componente mais técnica, que é a minha área 
de preferência, que tem as partes mais técnicas. 

520 A Comunidade, como… não sei se foi o que já referi mas, pronto, a Comunidade é muito 
interessante. No Hospital… primeiro, acho que o enfermeiro é mais autónomo na 
Comunidade do que no Hospital, posso estar errado na minha ideia, mas a meu ver é muito 
mais autónomo e tem a liberdade toda de trabalhar com uma vasta população e vários 
conhecimentos, que no Hospital, se calhar, é menos… porque, primeiro, as pessoas, se for 
preciso, não ficam muito tempo hospitalizadas, portanto, temos menos contacto com as 
pessoas e acho que… como eu já disse gosto mais da prevenção, centra-se… o meu trabalho 
expressava-se melhor na Comunidade. 

520 Em Portugal… Primeiro, eu não tenho conhecimento de… temos os Lares e Centros de Dia 
que também têm sempre um enfermeiro… mas para além disso eu não vejo nenhuma 
instituição, eu não estou a dizer que não haja, também não tenho conhecimento sobre isso, 
talvez em Centros de Reabilitação mas… eu não vejo muitas instituições que diferem 
destas… como as que eu disse. Será uma área explorar, por essa margem, por esse campo… 
mas eu não vejo muitas, não estou a dizer que não as haja, claro, a não ser essas duas e os 
Lares e os Centros de Dia acho que está um pouco limitado por aí. 

518 Não lhe consigo dar assim nada especifico, até por que gosto de tudo. Gostei de tudo. Menos 
da parte Psiquiátrica. Muito pesado. Fisicamente e emocionalmente. Mas de resto…tanto a 
trabalhar com adultos como com crianças, adorei. Não consigo escolher. 

506 Neste momento, não sei… não sei mesmo. Eu adorava, quando era miúda, queria ser Pediatra 
mas não queria fazer o curso de Medicina… (risos) 

506 consultas, Centro de Saúde mas ao mesmo tempo, como as coisas estão, acho que é pouco 
estimulante porque não há muitas condições, eu vou querer fazer muito mais coisas do que 
realmente são feitas. Urgência Pediátrica ou… pronto, Pediatria no Hospital nunca passei por 
lá e se a mim me custa ver, numa Medicina, um idoso ou um adulto em fase terminal ou 
bastante mal com alguma doença, muito mais me custará ver uma criança, que adoro 
crianças. Portanto, não sei, não faço a mínima ideia… [imperceptível] é muito giro e é, é 
super giro, mas a responsabilidade é enorme, enorme e é um serviço com muito stress, são as 
mães, são os recém-nascidos… 

503 Pediatria. Hospital... ou... Centro de saúde nos cuidados continuados, seriam as áreas que eu 
acho que... Eventualmente me veja como enfermeira (risos). 

 Tema C.1.3- O Futuro - Perspectivas de inserção no mundo do trabalho - De que 
depende

1.09 mas se eu me empenhar e for uma boa profissional, pode ser que consiga  
1.17 .. Eu considero que qualquer bom enfermeiro e que tenha vontade de trabalhar e nos 



primeiros nos de vida se sujeite às vezes aos trabalhos menos limpos, mais custosos, qualquer 
enfermeiro bom e que tenha vontade de exercer a sua profissão tem trabalho. 

2.03 É arranjar uma grande cunha (risos). Não... eu sei que em muitos casos é isso que acontece as 
pessoas conseguirem empregos com cunha e isso acontece. Como isto está mas lá está não é 
só na área de enfermagem é em todas as áreas. Primeiro acho que em qualquer área temos 
que ser bons naquilo que fazemos para conseguir emprego e cada vez mais.  E em termos de 
emprego não sei vamos ver espero conseguir arranjar qualquer coisa rapidamente quando 
acabar o curso com ou sem cunha (risos). 

3.05 Não vejo tão negro como o pintam, porque mais uma vez isso também depende um 
bocadinho da atitude das pessoas, vejo pessoas que por exemplo não arranjam um trabalho 
porque simplesmente dizem “não vou trabalhar numa medicina” e pronto põem aquela 
barreira e não vão mesmo, são opiniões não é? E depois também fecham-se um bocadinho, 
ou seja também ficam à espera que as coisas caiam do céu e elas não caem. 

3.05 Depende, depende de nós e uma coisa que eu digo bué vou tentar arranjar trabalho aqui se 
não conseguir não tenho problemas em ir para fora em aprofundar sei lá os meus estudos em 
fazer qualquer coisa, quero tentar não estar parada.  

3.08 Acho que nós saímos muito mais preparados para trabalhar do que eles. Sabem muito da 
teórica, mas depois ficam um bocado perdidos, o que é que eu faço agora? Mesmo em termos 
de, estão a tirar uma engenharia qualquer, mas que profissão mesmo é que eu vou ter, o que 
vou fazer? Enquanto que um enfermeiro, pronto, acho que já sabemos muito mais quais são 
as nossas opções, os meus colegas andam um bocado perdidos estão a tirar o curso e “Estás a 
pensar fazer o quê? Não sei”, estão no curso mas ainda não sabem bem, acho que correm 
muito mais o risco de no final do curso não gostarem daquilo que escolheram 

3.10 Eu acho que, supostamente, nós deveríamos sair mais preparados para o mundo de trabalho 
que eles, porque se nunca tiveram esse contacto o que eles vão sentir quando começarem a 
trabalhar seria, mais ou menos, o que nós sentimos, quando iniciamos os ensinos clínicos. 
Acho que é isso que…Agora, se é isso que acontece… 

3.12 De que é que depende? Depende de se eu gostar de ao fim ao cabo do que vou fazer, da 
equipa com quem vou trabalhar. 

3.12 É assim, eu acho que nesse caso se já tiver estagiado lá, vai contar muito o meu empenho e 
forma como eu mostrar o meu valor perante os profissionais. [Depende de si, então nessa 
medida?] Sim, sim, acho que sim. Ao fim ao cabo acho que é isso, porque o emprego está tão 
mau que ...não sei. 

3.16 Tento-me esforçar ao máximo para conseguir tirar as melhores notas possíveis, para talvez 
seja mais valorizado no futuro.  

3.17 Porque eu acho que sendo lógico, procurando, não tendo a antiga ideia que tinha de basta ser 
enfermeiro para ter a empregabilidade assegurada, se esta ideia for abandonada e se 
encararmos a realidade e que as coisas não estão assim tão fáceis e não assim tão lineares, as 
coisas processam-se e acabar-se-ão por resolver e a empregabilidade há-de surgir, mas claro 
ninguém está a meter em causa que isto está mais difícil ou … 

3.17 Depende da pessoa, sem sombra de dúvida. Se dependesse mais do lado externo, todos os 
enfermeiros que saíssem actualmente do 4ºano estavam empregados não é? 

3.26 A Escola pode fazer diferença. Eu acho que, por exemplo a nível Europeu, que hoje em dia 
fala-se muito, ainda esta semana falei com uma amiga minha que o namorado é enfermeiro, 
andou numa escola não sei se é privado, se é politécnico e que não conseguia arranjar cá 
emprego e então foi para Espanha, conseguiu arranjar logo, convidaram - no para estar numa 
modalidade que trabalha 15 dias e os outros 15 dias está em Portugal, nunca tinha, pronto 
nunca, e sei que, através dele sei que em termos Europeus, a nossa formação é muito melhor 
que qualquer outro país Europeu,  até que temos bastante prioridade em relação a enfermeiros 
de outros países. 

3.26 É claro que a formação, em si, pode ser muito boa, mas se nós não temos a capacidade de 
adquirir essa formação, esses conhecimentos, essa valorização pessoal que nos dão ao longo 
do curso, também não vamos muito longe, não é? Portanto, tem que haver ali um empenho 
nosso, tem….Eu acho que a Universidade, ou neste caso, a Escola não é estanque, portanto 
nós não podemos andar aqui e vamos às aulas e acabamos os 4 anos e somos enfermeiros 
com aquilo que aprendemos, não, tem que haver…e estou a reconhecer isso mais este ano 
que o ano passado, tem que haver um empenho muito grande da nossa parte, extra aula, em 
conseguirmos ter conhecimentos e às vezes não só conhecimentos de enfermagem às vezes 
até conhecimentos de outras áreas porque as questões aparecem- nos e nós estamos…nós não 
sabemos como é que é o dia de amanhã e isso acho que…aliás, acho que nenhuma profissão é 



estanque, não é? Não podem estar limitadas à Enfermagem, à… 
505 Neste momento, de cunha. É o que eu considero cada vez mais. Ao longo destes quatros anos, 

aconteceu-me uma única vez dizerem-me,  foi o ano passado, “se tivesses a acabar o curso 
ficavas cá a trabalhar”, mas este ano não espero que venha nada daí, porque entretanto as 
pessoas que eram precisas, por exemplo, entraram. Agora é distribuir currículos e é um 
bocadinho ficar à espera, porque quem não tem cunha não passa à frente. 

505 [ o currículo pode ser diferenciador?] Deveria de ser, mas acho que não é. Pelo que me dizem 
não é assim tão diferenciador quanto isso. Acho que é um pro-forme.(...) não considero que 
seja por aí… pelo menos pelo que eu tenho visto das pessoas que acabam com média de 10, 
como as que acabam com a média de 15 ou 17 entrarem, como as que fizeram presenças, 
formações extra-curso e outras que não fizeram nenhuma entrarem… enfim. 

505 Essas pessoas estão completamente frustradas, porque não querem ir trabalhar para outras 
coisas, que não enfermagem mas estão a ver que precisam de trabalhar. Algumas já vão 
encontrando um ou outro emprego, contrato de 3 meses, 4 meses, 5 meses, sem perspectiva. 

507 Eu acho que há pessoas que também se limitam muito àquilo que querem, eu gosto mais de 
pediatria, mas se me aparecer um emprego no hospital, na medicina, claro que vou, ou se me 
aparecer no centro de saúde, no Algarve, claro que vou, eu preciso é de um trabalho. Mas há 
pessoas que se limitam, realmente, àquilo que querem, por um lado, é assim, tudo bem, pode 
ser mais importante para se realizarem, por outro, na minha situação não dá para esperar por 
isso. 

510 Um bocadinho da persistência… da persistência de procura, também um bocadinho da nossa 
vontade de investir , mesmo que seja numa área que nós não gostamos tanto e de mostrarmos 
interesse. 

512 Do que é que depende? Da abertura dos quadros, depende do Governo, depende, não sei…  
512 sinceramente, acho que estamos numa fase que isto… não sabemos muito bem, não podemos 

perspectivar muita coisa porque isto está tudo muito bem mas, se calhar, daqui a uns meses 
pode estar muita gente no desemprego e com a quantidade de enfermeiros que são 
formados... eu fiquei muito impressionada com…  

512 Uma coisa que sempre disse à minha foi que não tinha… não tenho medo de trabalhar e que, 
se não for na minha área, vou tentar outras coisas até conseguir, de facto, emprego na minha 
área. 

512 Estou a falar em outras áreas quaisquer, sem ser na própria enfermagem, desde que… porque 
eu, nesta altura, já há quatro… aliás há muito mais anos que dependo dos meus pais e já estou 
um bocadinho saturada e também quero começar a constituir vida e a ter as minhas próprias 
coisas e o meu próprio dinheiro e não me importo, se calhar, até se for preciso, arranjar um 
segundo trabalho fora da minha área, mesmo que arranje depois na enfermagem… depois 
arranjar fora da minha área para, se calhar, tentar colmatar ou tentar juntar dinheiro para 
alguma coisa, casa e tudo mais. 

516 Tenho ouvido dizer, e cada vez constato mais, que os estágios, os últimos estágios, são 
fundamentais porque há muitos enfermeiros que depois de estagiarem num certo local de 
estágio, se tiverem uma boa prestação, depois são recrutados, entram… têm uma preferência 
sobre esses estudantes até porque depois o período de integração é mais curto, não necessitam 
de um período de integração tão grande como se fosse uma pessoa que não tenha conhecido o 
serviço, sempre me têm dito para investir muito nestes últimos estágios e eu tenho tentado 
fazer isso ao máximo porque podem ser determinantes na…depois a ter um emprego. [Pode 
depender de si?] Também… eu acho que sim, pode depender de mim. 

517 Ser bom… porque tendo em conta o rácio de enfermeiros que, actualmente, está a sair, faz 
com que cada vez mais seja importante o factor ser bom, por há mais possibilidade de 
escolha… e o facto de dar respostas efectivas, dar respostas àquilo que o serviço quer. 

519 Dos ensinos clínicos feitos, sobretudo, porque já passei por alguns sítios em que nos dizem 
“Ah, aqui até costumam privilegiar as pessoas que cá fizeram estágio e não sei quê”, os 
ensinos clínicos, principalmente o último. Sei que, agora, ali no IPO, também chama muita 
gente que fez lá ensino clínico e portanto uma boa prestação em ensino clínico, deixa uma 
boa ideia sobre nós e se entregarmos lá currículo é uma mais-valia terem conhecimentos, para 
já, já estamos adaptados ao serviço, conhecemos os profissionais, conhecemos como é que 
funciona. 

519 Também, também depende de mim. Cabe-me a mim criar as condições para depois isso… 
mesmo que não se torne possível porque não abram vagas suficientes, para que seja deixar ali 
uma porta aberta, uma porta possível para o futuro. 

508 Gostar do sítio onde estou. A equipa também é boa? E agora... A precariedade agora será que 



eu vou ter o tempo de integração que devia? Será que me vão receber da maneira que era 
expectável? É mais por aí o meu medo... 

508 Depende de imensa coisa. Lá está... primeiro vou ter que ir á procura, ir à procura entregar 
currículo. Tudo isso também me assusta... porque lá está.. é o arranjar, o chamarem-me para 
algum sítio. ou ter que ir a algum sítio. Vai influenciar bastante.  

508 Tudo isso acho que vai influenciar bastante e agora acho que é uma questão de ir à procura, 
mas também não estou dentro do que é mesmo preciso ir fazer ir à procura onde com quem... 

520 [Depende de si fazer isso?] Sim e não. Nós temos uma unidade que trata as pessoas por onde 
elas fazem falta, ou seja, se for por aí, podem-me mandar para onde essas pessoas quiserem 
mas, por outro lado, eu também posso falar com essa pessoa, que destaca as pessoas, para me 
encaixar num sítio que mais me agrade, se houver essa possibilidade 

503 Primeiro depende de mim, procurar. Inicialmente se calhar tenho que fazer um procura 
alargada em termos de área. Queria em Lisboa, mas tenho que procurar um bocadinho mais 
fora disso. Eventualmente cunhas né? Elas existem.  

 Tema C.1.4 - O Futuro - Perspectivas de inserção no mundo do trabalho - Antecipação 
do processo de integração -

507 Acho que só se for um bocadinho pela parte mais científica, isso faz-me alguma confusão e 
tenho algum medo, porque num trabalho, como o de medicina, aparece uma pessoa com uma 
doença qualquer que eu não faço a ideia do que é que é… e depois? “É enfermeira, tem de 
saber”… mas eu não sei, nunca dei isso, não tenho experiência nenhuma… não… acho que 
tenho de andar sempre com livros atrás de mim ou qualquer coisa do género, se não… eu não 
se como é que vai ser. Tenho medo de não saber como agir e isso assusta-me um bocado. 

510 O meu maior medo é ter muitos doentes atribuídos e ninguém para me ajudar, nós não 
estamos preparados para isso. Não sei se no final deste ensino clínico vou estar preparada 
para isso mas acho que não… é a responsabilidade de muitas pessoas sobre nós. Esse para 
mim é o meu maior medo. 

510 Não sei se é tanto por habitualmente nós, quando saímos da escola, temos uma ideia de tentar 
ligar essa teoria à prática e depois quando chegamos aos contextos isso não acontece e um 
bocadinho por imitação, continuamos todos a fazer o que aqueles já faziam, também numa 
forma de integração nesse grupo e acho que a maior parte das vezes acontece por isso. 

516 Eu acho que vai ser um bocadinho complicado… porque até agora, nos estágios, temos 
sempre aquela figura a quem podemos recorrer… e vai ser complicado ali aquele… aquele 
desmame do orientador que está sempre atrás a dizer “o que é que estamos a fazer, o que é 
estamos a fazer bem, o que é que não estamos a fazer bem”, creio que vai exigir muito… vai 
exigir muito… o primeiro trabalho… 

517 ...difícil. (...) Porque, pronto, as condições actuais não estão propriamente fáceis para que haja 
tempos integração de 6 meses, por exemplo, os tempos de integração, actualmente, devem 
durar 2 semanas, 3 semanas e ninguém faz uma integração num serviço em 2 ou 3 semanas, 
pronto, e depende muito do serviço em que se está, por exemplo, considerando, sei lá, um 
serviço hospitalar, o serviço dentro dos cuidados especializados, muito específico, é obvio 
que uma pessoa requer, para se ambientar ao tipo de trabalho, para se ambientar à natureza 
dos cuidados, para se ambientar às pessoas, requer muito mais do que as 2 a 3 semanas e eu, 
aquilo que eu prevejo, é que vão ser tempos, digamos, difíceis. 

519 Um bocadinho nervoso, com certeza, porque a gente não está aqui muito bem preparados mas 
pronto… e para já, é um mundo novo, deixamos de ser estudantes. 

519 Acaba por ser diferente, acaba por ser uma responsabilidade maior, enquanto agora nós temos 
lá alguém que verifica as coisas se está bem “feitinho” ou não, ali não, acabou, tem de estar 
bem “feitinho” e não pode haver erros. 

524 Acho que ao princípio vai fazer… vai ser uma mudança muito grande, porque nós sempre 
estivemos habituados a ter alguém responsável por nós e de um momento para o outro vamos 
passar a ser responsáveis por aquilo que fazemos, por nós próprios. E ao início vai ser um 
salto muito grande.(...) Eu acho que um bocadinho. 

527 Gerir o tempo e conseguir prestar e atender às necessidades destas pessoas, com tudo aquilo 
que há para fazer. 

524 A facilidade que eu vejo em mim é, realmente, ter uma grande organização e estar desperto 
para as coisas e investir, quando eu não sei eu vou ver e não faço nada se não sei… e não 
tenho problemas nenhuns se não souber ir perguntar… acho que até futuramente, quando for 
começar a trabalhar na integração, se eu não souber eu vou perguntar porque eu não vou fazer 
nada que eu não sei. 

524 Dificuldades… é agora juntar estes quatros anos todos, misturar tudo e tirar as ilações daquilo 



que eu fiz e começar a aplicar, porque é essa a dificuldade que eu sinto e tenho a certeza que 
80, 90% dos meus colegas, nós falamos entre nós, que sente isso. 

524 Essa será a grande dificuldade, em estar desperto mesmo para aqueles pormenorezinhos que 
nós muitas vezes nos ia passando, estar com o utente, saber que ele tem aquela patologia, mas 
se altera e eu ter de estar desperto para isso e alertar os colegas, fazer a continuidade dos 
cuidados, isso será a grande dificuldade, depois claro terá de ser sempre a ver com a 
medicação por que não… infelizmente, porque durante o curso, farmacologia foi dada 
durante um mês, apenas demos grupos, agora aparecem os medicamentos específicos, muita 
coisa que a gente não sabe temos que ir saber, porque é vital, nós podemos matar um doente 
se não soubermos o que estamos a fazer. 

524 A questão da técnica em si, acho que é uma facilidade, porque até acho que… há pessoas que 
dizem que chegam ao fim dos quatros anos sem nunca terem uma algaliado, não terem 
entubado, eu por acaso até tive grandes experiências que até me foram facilitando, é claro que 
não estou a considerar-me um perito nisso mas sei que tenho as bases para isso, para 
desenvolver. A dificuldade será mesmo isso… articular a fisiopatologia com a medicação, a 
alteração… 

529 Acho que na parte técnica estamos muito mal preparados e tenho muito receio de chegar ali, e 
eu sozinha, fazer qualquer coisa à pessoa porque não é isso que estamos habituados a fazer e 
se calhar eu só fiz… dez punções em quatro anos, se tanto… e vou ter de fazer uma e não vou 
puder dizer à enfermeira chefe ou aos enfermeiros eu estão lá “olha, sou nova é melhor ir ali 
fazer…”, quer dizer acho que não é isso que acontece, nunca vi ninguém em integração… e 
depois é um bocado… e o que eu notei mais nestes [imperceptível] e pensei mais sobre isso 
foi “eu vou fazer o penso, mas o enfermeiro está a dar-me as coisas” e eu ponho-me a pensar 
“ele não vai estar aqui, para o ano”. 

529 Eu tento fazer as coisas sozinhas ou tento perceber o que se faz sozinho porque quando eu me 
vejo nos cuidados de higiene, às vezes preciso de alguém e ponho-me a pensar “mas preciso 
de alguém, porque de facto estou com dificuldades ou se fosse a enfermeira também 
precisaria de alguém?” então coloco muito essa questão, porque estou lá e não consigo ver a 
realidade sem mim, como é que eles fariam. 

508 Eu gostava... de ter um percurso de integração a sério, mas como estou a ver as coisas... 
gostava de ter pessoas que me aconselhassem, mas tenho medo de não ter esse tempo de 
integração. Porque as pessoas agora até são contratadas para trabalharem só uns meses 
naquele sítio e depois os contratos acabam e nem sequer têm muito tempo de integração... 

525 Eu acho que vai ser um processo um pouco difícil, mais uma vez, em relação a preparação 
porque sinto que nós não… se bem que nós agora, indo um pouco à parte da escola, nós, 
neste momento, já vamos ter uma pós-graduação de Emergência e Traumatologia e, para nós, 
enquanto militares, para nós vai ser muito importante. 

513 Quando estou com os meus colegas do serviço noto um bocadinho isso..Passamos ali quatro 
anos e chego aqui e parece que não é reconhecido. Para eles..acabo por fazer o mesmo que 
eles fazem. É assim: eu tento lá chegar e ver certas coisas porque nós fazemos muitas coisas 
que não devíamos fazer e agora que já estou deste lado percebo o risco, não só para as 
pessoas que vão lá, mas como para nós…Depois não há ninguém que nos salve. 

513 [Os seus colegas acham que agora tem um comportamento diferente, estando do “lado de 
cá”?] Sim. [gera algum tipo de desconforto?] Isto gera, para mim gera porque eu vou para lá, 
para o mesmo sitio onde estava, vou para outra profissão. (...) Hierarquicamente superior e 
vai ser complicado. Eu já lhes disse que enquanto eu lá estiver…eles não fazem…á minha 
responsabilidade não fazem, se eu não estiver lá podem não fazer, agora eu estando lá e surgir 
alguma situação que tenho de ser (imperceptível ) de “epá, vou fazer um penso” eu não 
assumo responsabilidade. Comigo não o fazem e por isso é que vou ter problemas, quando 
voltar. Vai ser complicado. E vai me custar imenso porque quando eu estava na posição deles 
eu também gostava de o fazer. 

513 Tento sempre ver as situações porque é assim: eu fiz maioritariamente os meus estágios em 
Centros de Saúde, por opção, porque quando voltar para a minha actividade profissional é 
mais ou menos o que vou fazer lá…é mais ou menos o que se faz na comunitária e então 
passei mais pelo Centro de Saúde e noto por exemplo: nós – os enfermeiros do serviço – por 
exemplo um Benuron ou uma Aspirina o doente fica “a dor de cabeça..?” e não dão. Nós ali 
damos e…pronto, não pensamos nas consequências. É isto que eu tento dizer-lhes…para eles 
terem cuidado… 

513 Só quando lá chegar…mas estou com muito receio (...)  Se calhar por essa falta …Como é 
que hei de explicar?...Não é a nível teórico mas a nível prático.(...)  Destreza. É assim - mas 



isso acho foi mesmo do problema que tive – noto que agora tremo mais. Coisas que na altura 
fazia…pronto…bem – não se será também…já não estou a fazer a medicação. 

520 Eu não vejo grandes dificuldades, pronto, mesmo pelo ponto de vista de ser militar e que vou 
integrar uma equipa que talvez metade das pessoas que a integram conheço… e, então, acho 
que a integração 

 


