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Resumo  
Em todo o mundo observam-se actualmente mudanças nas relações laborais, marcadas pela 
precarização dos laços laborais e pelo desemprego, e Portugal não é excepção.  

Neste contexto, tem vindo a emergir uma nova categoria de trabalhadores: os 
“inempregáveis” ou sem-emprego. Tal é a situação vivida por muitos licenciados que ainda 
que reúnam anos de experiência profissional, nunca tiveram uma relação jurídica de emprego, 
ou seja, um vínculo “efectivo” com uma entidade laboral, traduzido num contrato de trabalho 
sem termo. Situação que evidencia o crescente desencontro, salientado por Kóvacs (2004) 
entre as expectativas de emprego que estes indivíduos possuidores de qualificação superior 
têm e as políticas de emprego, que impõem formas flexíveis, sobretudo precárias de trabalho. 

Estudos específicos sobre os impactos do “inemprego” ou não-emprego na população 
licenciada são inexistentes e noutros públicos são escassos. Nesta temática, predominam 
estudos sobre impactos do desemprego (perda de um emprego) como o minar do estatuto 
social e identidade, a exclusão de um propósito maior na sociedade (Jahoda, 1981), 
problemas familiares, depressão, baixa-auto estima, etc. Os impactos das situações laborais 
precárias são também pouco estudados. Os estudos realizados salientam que em 
trabalhadores não-permanentes poderá ocorrer degradação de salários, diminuição de 
benefícios sociais, perda de segurança, perda de posição de força dos trabalhadores 
(Polivka & Nardone (1989) e perigos para a saúde (Benach et al, 2002). Não foram 
encontrados estudos sobre impactos positivos. 

Propomo-nos explorar os impactos psicossociais do “inemprego”, procurando 
responder às seguintes questões de investigação: (a): Qual o impacto psicossocial do não-
emprego involuntário em licenciados portugueses? e (b): Como é que estes lidam com essas 
consequências, isto é, que estratégias de coping utilizam? 

Optou-se pelo método o estudo de casos múltiplos (Yin, 1994), de cariz exploratório e 
descritivo e, como técnica de recolha de dados, foi escolhida a entrevista para traçar a 
história de vida (Poirier, Clapier-Valladon & Raybaut, 1999). 

Os seis casos do nosso estudo encontram-se involuntariamente, ou em situação 
laboral precária ou sem actividade laboral, ou seja, são “inempregáveis”, e obtiveram o grau 
de licenciatura em diferentes áreas científicas.  

Os resultados mostram que o não-emprego pode apresentar impactos semelhantes aos 
documentados na literatura para a perda de emprego (desemprego). Encontrámos impactos 
negativos semelhantes na situação de não-actividade laboral e situações precárias. No entanto, 
foram explicitados pelos nossos casos mais impactos, tanto negativos como positivos para as 
situações laborais precárias do que para as de não actividade laboral, aliás os impactos 
negativos salientados são aproximadamente o dobro dos positivos nas duas condições. Muitos 
impactos negativos coincidem com os documentados na literatura, essencialmente sobre 
desemprego, pois não existem estudos específicos sobre “inemprego”, mas quanto aos impactos 
positivos encontramos muitos mais do que a escassa literatura que revimos. 

Os entrevistados recorrem a diversas estratégias de coping, sendo mais usada a 
“focalização activa”, ou seja, centrar-se em soluções para a resolução do problema, que é a 
mais eficaz para encontrar emprego (Leana & Feldman, 1990 cit in Waters, 2000).  

Finalizamos propondo pistas para investigações futuras e fazendo algumas sugestões 
para iniciativas de combate ao não-emprego.  

 
Palavras-chave: Trabalho, Emprego, Não-emprego, Precariedade Laboral, Impactos 

Psicossociais, Coping  



Abstract/Summary 
All over the world changes in labour relations occur, marked by precarious labour ties and 
unemployment and Portugal is no exception.  
In this context, nowadays, a new category of higher educated workers emerges: the non-
employable. This is the situation lived by many workers with a degree, that although 
congregate years of professional experience, have never had employment or never been 
employed in the sense of a juridical employment relationship, that is, an effective relation with 
a work entity, thus, with a permanent work contract. Situation which shows the increasing 
divergence enlightened by Kóvacs (2004), between the expectations of the workers who 
desire a job, especially those that possess higher qualifications, and employment policies, 
which impose flexible forms of work, most of all precarious  

Specific studies about the impacts of non-employment in population with higher 
education are inexistent and very scarce about other populations. In this field of study, 
predominant studies research the impact of unemployment as loss of a job, like the 
undermine of social status and identity and exclusion of a higher purpose in society (Jahoda, 
1981), family problems, depression, low self-esteem, etc. The impact of flexible work and 
precarious labour situations are barely studied. Existent research shows that with non-
permanent workers a wage degradation may occur, reduction of social benefits, loss of 
security, loss of power position of the workers (Polivka & Nardone (1989) and danger to 
health (Benach et al, 2002). We weren’t able to find studies about positive impacts.  

We intend to explore the psychosocial impacts of non-employment, researching two 
questions: (a): What are the psychosocial impacts of involuntary non-employment in 
Portuguese workers with higher education? and (b): How do they deal with those 
consequences, meaning, which, coping strategies do they use? 

We selected the multiple case study (Yin, 1994), exploratory but also descriptive and, 
as  technique to gather data, an interview to trace the life story was chosen (Poirier, Clapier-
Valladon & Raybaut, 1999).  

The six cases of our study are involuntarily in a precarious work situation or in a of non-
work activity situation, meaning they are non-employable, and have a degree in several 
scientific areas. 

Results show that non-employment can present similar impact to the ones documented 
in the literature as impacts of job loss (unemployment). We found similar negative impacts in 
the condition of non-work activity and precarious work. Nevertheless, more impacts appeared, 
not only negative but also positive, in the condition of precarious work than in the condition of 
non-work activity: the negative impacts are approximately the double of the positive ones, in 
both conditions. Many negative impacts match the ones documented in the literature, 
essentially about unemployment, because there are no specific studies about non-
employment, but we found many more positive impacts than those documented in the few 
existent studies. 

The participants use several coping strategies the most used is the “active focalization”, 
that is, focusing on solutions to the problem, which is the most effective to find a job (Leana & 
Feldman, 1990 cit in Waters, 2000).  

We finalize proposing clues for future investigation and making some suggestions on 
initiatives to stop non-employment.  

 

Key-Words: Non-employment, Employment, Work, Precarious work, Psychosocial 
impacts, Coping 



Résumé 
Dans ce contexte, actuellement, émerge une nouvelle catégorie de licenciés : les non-
employables. C’est la situation de beaucoup de licencies qui, malgré les nombreuses années 
d'expérience professionnelle, n'ont jamais eu une relation juridique d'emploi, c'est-à-dire, un 
lien effectif avec une entité ouvrière, traduit dans un contrat de travail sans terme. Donc, cette 
situation montre un détournement suggérer pour Kóvacs (2004) entre les attentes des 
travailleurs qui désirent un emploi, spécialement les possesseurs de qualification supérieure, 
et les politiques d'emploi, qui imposent des formes flexibles, surtout précaires, de travail.  

Des études spécifiques sur les impacts de non-emploi dans la population licenciée 
saine inexistante et dans d'autres publics sont insuffisantes. Dans cette thématique, ils 
prédominent des études sur des impacts du chômage (perte d'un emploi) comme perte du 
statut social et identité, l'exclusion d'une intention plus grande dans la société (Jahoda, 1981), 
problèmes familiers, dépression, baisse auto estime, etc. Les impacts des situations ouvrières 
précaires sont aussi peu étudiés. Les études réalisées font ressortir que dans des travailleurs 
non permanents il pourra se produire une dégradation de salaires, diminution de bénéfices 
sociaux, perte de sécurité, perte de position de force des travailleurs (Polivka & Nardone 
(1989) et dangers pour la santé (Benach et al, 2002). Nous ne retrouvons pas d´ études sur 
les impacts positifs. 

Nous nous proposons explorer les impacts psychosociales du non-emploi, en 
cherchant répondre aux suivantes questions de recherche: (a) Quel sont les impacts 
psychosociales du non-emploi involontaire dans les licenciés portugais ? et (b) Comment 
ceux-ci vivent  les conséquences, ceci est, quels stratégies de coping utilisent-ils?  

On a optée pour le méthode d´étude de cas multiple (Yin, 1994), exploratoire mais 
aussi descriptif et l´entrevue pour tracer l'histoire de vie (Poirier, Clapier-Valladon & Raybaut, 
1999).  

Les six cas de notre étude sont involontairement dans situations ouvrière précaires ou 
sans activité ouvrière, c'est-à-dire sont non-employables, et ont obtenu le degré de licence 
dans de différents secteurs scientifiques. 

Les résultats montrent que le non-emploi peut présenter des impacts semblables 
documentés dans la littérature comme perte d'emploi (chômage). Nous trouvons des impacts 
négatifs semblables dans la situation de non activité ouvrière et des situations ouvrières 
précaires. Nonobstant, il y a plus d´impacts, tant négatifs comme positifs dans les situations 
précaires que dans la non activité ouvrière : d'ailleurs les impacts négatifs sont 
approximativement le double des positifs dans les deux conditions. Beaucoup d'impacts 
négatifs coïncident avec les documentés dans la littérature, essentiellement sur le chômage, 
donc il n'existent pas des études spécifiques sur le non-emploi, mais relativement aux 
impacts positifs nous en trouvons beaucoup plus dans l'insuffisante littérature que nous avons 
révisé.  

Les interviewés font appel à diverses stratégies du coping, en étant de plus utilisés la 
« focalisation active », c'est-à-dire, ils se centrent dans des solutions pour la résolution du 
problème qui sont les plus efficaces pour trouver un emploi (Leana & Feldman, 1990 cit in 
Waters, 2000).  

À la fin nous proposerons des pistes pour des recherches futures et nous ferons 
quelques suggestions pour des initiatives de combat au non-emploi. 
 
Mots Cles : Non-emploi, Emploi, Travail, Précarité ouvrière, impacts 

psychosociales, Coping 
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I. Introdução 
Durante milhares de anos, nenhum ser humano soube o que era um emprego. Todos 

sabiam o que significava trabalhar. As pessoas não tinham empregos no sentido fixo e 

unitário, faziam serviços na forma de um fluxo constantemente mutante de tarefas (Woleck, 

2002; 8). Agricultores, artesãos e outros trabalhadores desenvolviam o seu trabalho 

autonomamente, trocando e/ou vendendo os seus produtos sem saber o significado de 

hierarquia, benefícios sociais ou subsídios.  

Com a revolução industrial e com o crescimento das organizações, estas necessitaram 

de pessoas fixas e de confiança. Logo, surgem os empregos, enquadrados numa figura 

denominada contrato de trabalho sem termo e, em menos de 200 anos, todos os seres 

humanos parecem desejá-los, vendo-se rendidos à ilusão do pleno emprego (Gonçalves & 

Coimbra, 2002). Em 1776, Adam Smith (cit in Woleck, 2002; 9) afirmou que a sociedade de 

mercado transformou o ser humano, necessariamente, num detentor de emprego, na 

realidade assim se verificou: o emprego passou a ser categoria dominante – se não 

exclusiva – para reconhecimento do valor dos propósitos humanos, (…) único caminho para 

a segurança, para o sucesso e para a satisfação das necessidades de sobrevivência 

(Woleck, 2002; 8). Numa sociedade assim, não ser empregado é sinónimo de ser 

imprestável ou excluído (idem: 8). 

Recentemente, o emprego decresceu em, praticamente, todas as nações 

industrializadas do mundo (Woleck, 2002; 9), e os seres humanos têm de se adaptar a 

novas formas de organização do trabalho, que, na realidade, muito se aparentam com as 

antigas (Kovács, 2004), uma vez que o emprego é um fenómeno da modernidade (Woleck, 

2002; 2). Hoje, encontramos novos termos como empreendedorismo, Networking1, 

Alliances, Spin-off’s, New ventures (Kallerberg, 2000), todos neologismos para velhas 

práticas que se encerram num mesmo princípio: uns prestam serviços aos outros. 

Em duzentos anos o ser humano tornou-se dependente do emprego e, logo, a falta 

deste, denominada vulgarmente de desemprego, acarreta impactos que nos propomos 

aprofundar. Os impactos do desemprego têm sido amplamente estudados. Uma obra 

incontornável sobre os impactos do desemprego, e que muito iremos citar é o livro “Being 

Unemployed: A Review of the Literature on the Psychological Experience of Unemployment”, 

de Fryer e Payne (1986), que realizaram uma revisão de toda a literatura sobre o 

desemprego até à altura e que, apesar de já possuir mais de 20 anos, continua a ser única e 

continuamente citada em artigos recentes. 

O desemprego pode trazer desaprendizagem e perda de qualificações (Kovács, 

2004:62), exclusão de um propósito maior na sociedade (Jahoda 1987), deterioração das 

relações sociais (Fryer & Payne, 1986), baixa auto-estima (Mcfayden, 1995), suicídio (Platt 

& Keitman, 1985 cit in Fryer & Payne, 1986), dificuldades económicas, risco de impactos 

                                                 
1 Neste documento todas as palavras de origem não-portuguesa surgirão a itálico. 
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adversos na saúde e estilos de vida menos saudáveis (Benach et al, 2002). Já os impactos 

da vivência de situações precárias estão pouco documentados, e grande parte dos estudos 

estão relacionados com insegurança laboral. Estudos apontam para efeitos negativos ao 

nível da saúde mental (Burchall, 1994 cit in Parker, Griffin, & Sprigg, 2002) da estabilidade 

no trabalho e do menor envolvimento nas decisões da empresa (Parker, Griffin, & Sprigg, 

2002), maior susceptibilidade a doenças (Benach et al, 2002) e, tanto o desemprego como 

as formas de trabalho flexível poderão trazer perigos para a saúde (idem, 2002). 

Em Setembro de 2002, no âmbito do seminário da Licenciatura em Psicologia, 

iniciámos uma investigação sobre a temática que apelidámos na altura de “Impactos da não 

pertença a uma organização laboral” (Araújo, 2003). Participaram nesta investigação 

pessoas com o 6.º e 9.º anos de escolaridade, em situação de desemprego involuntário e 

prestes a ingressar num curso de formação profissional. Concluímos que a sua pertença a 

um grupo de formação forneceu a rede social de apoio e suporte económico2 necessário 

para esbater os impactos psicossociais do desemprego que foram, por isso, pouco notórios.  

Ao momento daquele estudo a taxa de desemprego rondava os 6% em Portugal 

(Caetano, Carvalho e Rapazote, 2002), em Janeiro de 2007 a mesma situava-se nos 8,2% 

e, em 2008, em 7,5% (Eurostat, 2008 cit in Silva, 2008), sendo que a taxa de desemprego 

masculino tem vindo a decrescer fortemente (5,9 %) e a taxa feminina mantém-se mais ou 

menos estável nos 9,3%. Dados do 3.º trimestre de 2008 (INE, 2008) referem que a taxa se 

situava nos 7.7 %. Estas taxas estão francamente acima da média dos 27 países da União 

Europeia que se mantém nos 6,8%. Em Portugal, cerca de 9,2% (mais de 34 500 pessoas), 

dos desempregados são licenciados (GPEARI, 2007). Demonstrámos que o problema do 

desemprego continua actual, mas o panorama é cada vez mais complexo, uma vez que se 

encontra interligado com outros fenómenos como o aumento do endividamento, a 

dificuldade no acesso ao crédito, a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da 

precarização dos laços contratuais (Castro & Pego, 2000). 

As novas formas de organização do trabalho, que na realidade sempre existiram, 

podem realmente fornecer respostas úteis à economia, colmatando picos de produção ou 

necessidades sazonais das empresas. Porém, agravando toda esta situação, emergem 

agora outras situações laborais precárias dantes não existentes e indesejadas pelos 

trabalhadores, às quais as entidades empregadoras recorrem para se escusarem de pagar 

encargos fiscais advindos da contratação, como, por exemplo, o trabalho independente, os 

“falsos independentes” (Kovács, 2004), o subemprego (Marques, 2004), o trabalho 

temporário ou parcial, entre outros que discutiremos adiante. 

                                                 
2 Tratavam-se de cursos cuja frequência proporcionava uma pequena bolsa, actualmente chamados de EFA-Educação e 
Formação de Adultos. 
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As sociedades já têm vindo a revelar descontentamento com estas situações 

precárias, tendo muitos cidadãos fundado movimentos contra estas3. E os licenciados, 

descontentes com estas condições, encontram outras formas de lidar com elas como, por 

exemplo, trabalhando fora do país - segundo dados do Banco Mundial (2000, cit in Costa e 

Silva, 2005:1) cerca 20% dos licenciados portugueses fogem de Portugal (substituindo a 

emigração portuguesa não qualificada dos anos 60 e 70). 

As pessoas sempre expectaram que, estudando mais tempo, teriam garantia de 

emprego (Castro & Pego, 2000) e, logo, após 16 ou 17 anos de estudo (ou os necessários 

para a obtenção de uma licenciatura), seriam elas que teriam criado maiores expectativas 

profissionais (por exemplo, desenvolver uma carreira estável, com possibilidade de 

progressão, salário justo, boas condições de trabalho, realização profissional, etc.) 

Mas, na verdade, a construção da carreira de jovens licenciados é hoje muito 

dificultada, uma vez que, quem procura emprego actualmente, encontra um mercado 

instável, com aceleradas mudanças tecnológicas, reestruturações empresariais e 

precariedade (Castro & Pego, 2000) e marcado sobretudo pela pressão quase insuportável 

dos elevados e persistentes índices de desemprego, que afectam sobretudo, os jovens à 

saída do sistema educativo (idem: 14). 

Observa-se então uma nova forma de construir uma carreira: os Sem-Emprego, ou 

adoptando a expressão de Castel (1998, cit in Brandão, 2002:144), os inempregáveis ou 

“inempregados”. Trata-se de indivíduos com aptidões e qualificações que, apesar de 

possuírem experiência profissional, nunca tiveram - apesar de o desejarem - um vínculo 

laboral sem termo, ou seja, uma relação jurídica de emprego. Como refere Kovács (2004: 

63) parece existir um desencontro entre as expectativas dos trabalhadores e as políticas de 

emprego. Os estudos indicam que as expectativas da maior parte dos trabalhadores incidem 

sobre a estabilidade do emprego, mas os meios políticos e empresariais tentam impor as 

formas flexíveis (sobretudo precárias). 

Julgámos que serão os licenciados “inempregados” que melhor nos evidenciem 

impactos psicossociais e afectivos e nos enunciem mais facilmente as suas estratégias de 

coping face à situação, motivos pelos quais escolhemos este tipo de sujeitos para a nossa 

investigação. De realçar desde já, que o nosso objecto de estudo não serão os 

desempregados, ou seja sobre aqueles que perderam um emprego anteriormente 

conquistado, mas sim sobre esta nova categoria, os “inempregáveis”4 ou não-empregáveis. 

Pretendemos explorar todo o tipo de impactos que estas situações causam, quer 

sejam negativos ou positivos. Talvez isto represente um retorno às formas antigas de 

organização do trabalho, um certo revivalismo de outras épocas, que aliás parece 

caracterizar a sociedade actual noutros campos (como a moda, a arte, etc.). Para além 

                                                 
3 Por exemplo, o Movimento “FERVE-Fartos Destes Recibos Verde”s; a “DESIBIGA”, a “Letras em manifesto FLUL”,o “ MOVE”, 
o “ Noite precária”, o “ Salta, Precários Inflexíveis”, a organização europeia “May DAY, entre outros. 
4 Dado que as palavras “inemprego”, “inempregáveis” e “inempregados” não existem no dicionário de língua portuguesa, utilizá-
la-emos entre aspas. 
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disso, o ser humano tem demonstrado que, face a dificuldades consegue desenvolver 

estratégias de Coping e manter atitudes positivas face às vivências mais stressantes. 

Assim, focar-nos-emos na exploração dos impactos psicossociais da vivência do 

“inemprego”, apurando ainda as formas de coping dos licenciados face a estas situações. 

Como desenvolveremos no enquadramento teórico, assumimos de que nunca ter tido 

um emprego (situação que denominamos de “inemprego” ou de não-emprego) é 

substancialmente diferente do que tê-lo tido e tê-lo perdido (situação de desemprego), e só 

agora começa a surgir esta necessidade de renomear estas situações. Exploraremos os 

diversos conceitos relevantes associados e, ainda no enquadramento teórico, faremos uma 

revisão dos impactos psicossociais positivos e negativos encontrados bem como das 

estratégias de coping com o não-emprego. No capítulo do estudo empírico, apresentaremos 

a investigação levada a cabo e discutiremos os resultados encontrados. Reservamos um 

último capítulo para as reflexões finais. 

Assim, é com motivação, sentido de grande urgência e desejo de utilidade social que 

nos propomos aprofundar esta temática através de seis estudos de caso. 
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II. Enquadramento teórico 
Num primeiro momento, enquadraremos os conceitos abrangentes de trabalho, emprego e 

desemprego, percorrendo o caminho através do “inemprego” ou não-emprego, incluindo a 

não-actividade laboral e as situações laborais precárias e terminando no conceito integrador 

de carreira profissional. Num segundo momento, faremos um levantamento dos impactos 

psicossociais do não-emprego e das estratégias de coping e terminaremos com um sub-

capítulo específico alusivo ao “inemprego” e desemprego nos licenciados portugueses. 

 
2.1. Trabalho, emprego, “inemprego” e carreira  

É possível notar que dois minutos após o contacto entre duas pessoas que não se 

conhecem as questões: “Como te chamas...” e “O que fazes...” surgem. Há décadas que a 

profissão tem conquistado espaço nos componentes da nossa identidade e é difícil, senão 

impossível, estabelecer uma conversação sem referir o que fazemos. Hoje em dia, 

construímos então, a nossa carreira profissional, com momentos de trabalho, emprego e 

“inemprego” ou não-emprego, noções que examinaremos. 

 

2.1.1. Trabalho, emprego e desemprego  

Em termos históricos, a palavra “trabalho” deriva da palavra latina tripaliu (à letra “três paus”) 

que designava um aparelho para sujeitar os cavalos que não se deixavam ferrar (Priberam, 

s/d), que ainda se utiliza sob o nome de “tronco” (Gonçalves & Coimbra, 2002). O verbo 

tripaliare veio a significar também torturar em português (Freitas, 1998 cit in Gonçalves & 

Coimbra, 2002). Parece que o significado de algo penoso e difícil tem andado sempre 

associado ao trabalho (Ibidem), mas foi mais tarde considerado por Marx como a única fonte 

criadora da vida humana (Ibidem). Algumas das definições actuais de trabalho, segundo o 

Dicionário (Priberam, s/d) são: (a) acto de trabalhar; (b) conjunto das actividades humanas, 

manuais ou intelectuais, que visam a produtividade; (c) esforço humano aplicado à produção 

de riqueza (…). Numa perspectiva da ciência humana podemos definir trabalho por qualquer 

acção sobre a natureza, pessoas ou ideias com objectivos de aumentar o seu valor para uso 

futuro (Roberts et al, cit in Fryer & Payne, 1986: 236). As actividades fora deste âmbito, ou 

seja com objectivos de lazer, visam apenas a satisfação intrínseca. Muitas actividades são 

trabalho (trabalho doméstico, jardinagem, estudar, etc.) mas não são consideradas 

emprego. Quando uma pessoa não tem emprego, muitas actividades de trabalho continuam, 

por exemplo, familiares, parentais, comunitárias, etc., e todas estas implicam determinados 

deveres e obrigações (Fryer & Payne, 1986). 

Para melhor compreender a diferença entre trabalho e emprego, contrastemos 

definições. Emprego é a troca contratual, institucionalmente regulamentada, entre duas 

partes, em que uma vende, e a outra compra trabalho, normalmente por dinheiro, mas 

também poderá ser por bens ou serviços (idem: 236). O trabalho pode ser considerado 
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como toda a actividade realizada, enquanto o emprego, ou na linguagem jurídica, a relação 

jurídica de emprego, tem de ser contratualizado através de um “contrato de trabalho”, escrito 

ou oral. Este contrato, além de definir as diversas condições do emprego (outorgantes, local 

de trabalho, horário, remuneração, etc.), acaba por ser também um contrato psicológico 

(Rousseau, 1997), uma vez que a pessoa possui outras crenças e expectativas como, por 

exemplo, realização pessoal, sentido de utilidade social e organizacional, uma estrutura, 

uma rotina, uma certa ordem na sua vida.  

A palavra emprego, por seu turno, parece ter surgido a partir da língua inglesa em 

1400 e, até ao início do século XVIII, respeitava a uma determinada tarefa e nunca se referia 

a um papel ou a uma posição numa organização (Woleck, 2002; 7). Só a partir do século 

XIX, passou a ser entendida como o trabalho realizado nas fábricas ou nas burocracias das 

nações em fase de industrialização (ibidem).  

Por último, a definição de desemprego é mais obscura e complexa. Desemprego é 

definido como a falta de emprego (Priberam, s/d), enquanto que desempregado é definido 

como sem-emprego; desocupado (ibidem). O prefixo “des”, porém, faz-nos crer que se trata 

de uma pessoa que já teve emprego e que deixou de o ter, mas na realidade, na língua 

portuguesa, designa indefinidamente quem nunca o teve, pois não existe palavra para 

caracterizar “a pessoa que nunca teve relação de emprego”. A segunda definição de 

desempregado é “desocupado”, o que como já vimos, não está plenamente correcto, pois 

ser desempregado não é estar desocupado ou não ter trabalho, já que muitas actividades de 

trabalho continuam, apesar de se localizarem sob outros trâmites (Fryer & Payne, 1986).  

Devemos também fazer a distinção entre o desemprego que é voluntário e o que não 

é. Interessa-nos, nesta investigação, as situações involuntárias ou seja, pessoas que estão 

efectivamente interessadas em trabalhar e não encontram emprego. Hammarstron e Janlert 

(2002) distinguem desemprego curto e longo, considerando que o desemprego curto dura 

entre 6 e 18 meses e o longo dura mais de 18 meses.  

 

2.1.2. O “inemprego” ou não-emprego 

A noção de não-emprego é utilizada por Hammarstron e Janlert (2002) para quem está entre 

empregos ou então para quem não tem emprego há menos de 6 meses. Porém, 

recentemente, surge a condição dos trabalhadores, que laboram há vários anos, sem nunca 

terem tido um emprego. Concordamos com os autores, na medida em que, quem está sem-

emprego há menos de 6 meses é um não-empregado ou “inempregado”, se nunca teve 

emprego, porque se já o teve e o perdeu, trata-se na nossa opinião de um desempregado. 

Porém, como vimos podemos nunca ter tido um emprego (há meses ou anos), tendo 

trabalhado, e esses são também, para nós não-empregados ou “inempregados”. O não-

emprego ou “inemprego” é, na nossa investigação, a situação em que se encontra a pessoa 

que nunca teve uma relação jurídica de emprego, devidamente enquadrada num contrato de 
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trabalho sem termo5, seja porque (a) procura uma oportunidade laboral, podendo estar sem 

actividade laboral no momento, mas já ter trabalhado precariamente (b) ou sempre 

trabalhou enquadrado em formas de trabalho precário. 

 

2.1.2.1. Não-actividade laboral 

Uma vez que consideramos substancialmente diferente o desemprego (a perda de um 

emprego conquistado anteriormente) e “inemprego” (nunca ter tido emprego), importa 

distinguir desemprego de não-actividade laboral. Consideramos a não-actividade laboral o 

facto de estar actualmente sem actividade laboral de qualquer tipo, podendo (a) estar à 

procura de qualquer oportunidade laboral (primeiro emprego ou trabalho precário) ou (b) ter 

tido trabalho precário no passado e tê-lo perdido. 

 

2.1.2.2. Situações laborais precárias 

No “inemprego” ou não-emprego encontramos um conceito subjacente: o de precariedade 

laboral ou trabalho precário, que iremos definir, enquadrar e exemplificar. 

Mais uma vez, recorremos à etimologia: do latim Precarius significa: (a) obtido com 

suplicas; (b) concedido por favor, precário, mal assegurado, passageiro enquanto que 

Precator é aquele que pede, suplica, implora (Ferreira, 1994: 925). 

O processo de precarização põe em xeque o contrato de trabalho por tempo 

indeterminado que fora uma das bases de sustentação da sociedade salarial (Brandão, 

2002: 145) e que está a ser substituído por outras formas de alternativas de trabalho.  

 As terminologias existentes são diversas, não só em Portugal, como noutros países. 

Encontram-se expressões como trabalho flexível, atípico, precário6 (Treu 1992, cit in 

Kalleberg, 2000), ou contingente7 que Polivka e Nardone (1989) definem como todo o 

trabalho que não é a tempo inteiro, não é permanente, não possui remuneração fixa e não 

possui vínculo laboral. Vaz (2000:2), propõe um enquadramento para a noção de trabalho 

precário, com o qual nos identificamos:  
“Se a nossa lógica de raciocínio for a de que, o mercado de trabalho é estruturado com 
base no trabalho assalariado onde «cada activo deve ocupar um emprego permanente e a 
tempo inteiro desde o fim da escolaridade até à idade da reforma» (Freyssinet, 1991), 
então as outras formas de trabalho, que entretanto apareceram e se desenvolveram, são 
consideradas como trabalho não convencional ou, ainda, precário ou atípico”.  

 

A noção de precariedade laboral tem em conta uma série de variáveis, como podemos 

conferir pela perspectiva de Kovács (2004:35): 
“A precariedade refere-se ao trabalho mal pago, pouco reconhecido e que provoca um 
sentimento de inutilidade, refere-se ainda à instabilidade do emprego, à ameaça do 
desemprego, à restrição dos direitos sociais e também à falta de perspectivas de evolução 
profissional. A difusão das formas precárias está ligada à procura da flexibilização 
quantitativa e à redução de custos do trabalho através do recurso a vínculos contratuais 
instáveis e através da substituição de contratos de trabalho por contratos comerciais”.  

 

                                                 
5 Como é o caso de todos os participantes do nosso estudo de caso. 
6 No original: Precarious Employment 
7 No original: Contingent Work 
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Muitas situações se enquadram no trabalho precário como por exemplo, segundo Vaz 

(2000:2): (a) o trabalho a tempo parcial; (b) o trabalho temporário – incluindo nesta categoria 

o trabalho sazonal, os contratos a termo e o trabalho temporário propriamente dito; (c) o 

trabalho independente e (d) o trabalho no domicílio.  

Não podemos no entanto, deixar de tentar perceber o que poderá ser o outro lado da 

moeda, ou seja o lado das empresas. Muitos autores encontraram o termo neutro de 

empresa magra (com poucos empregados) e empresa flexível (Atkinson, 1987 cit in Kovács, 

2004: 34), como aquela que responde rapidamente às necessidades económicas.  

Ainda sobre flexibilidade, mas na perspectiva do trabalhador, podemos considerar dois 

tipos de flexibilidade segundo Kovács (2004:37): a flexibilidade precarizante e a flexibilidade 

qualificante. A flexibilidade qualificante é voluntária e desejada pelo colaborador, usualmente 

com níveis de qualificação elevados, tendo como efeitos a aprendizagem contínua e 

mobilidade profissional, porém este tipo não é o alvo do nosso estudo. A flexibilidade 

precarizante subdivide-se em (a) flexibilidade precária transitória e (b) flexibilidade precária 

estável. A flexibilidade precarizante transitória, é para uma maioria de jovens com 

qualificações elevadas, uma forma de ingressar no mercado de trabalho, com a expectativa 

de, posteriormente, escalar para um emprego estável com perspectiva de carreira (idem: 

51). A flexibilidade precária estável, é a situação em que muitos jovens permanecem quando 

não conseguem escalar para esse tal sonhado emprego, ficando anos em trabalho precário 

e intermitente. Vejamos cinco exemplos de flexibilidade precarizante que consideramos, por 

serem aqueles que emergiram na nossa recolha de dados. 
Em primeiro lugar, analisamos o trabalho ilegal, não-enquadrado, ou seja, fora de 

situações contratualizadas, muitas vezes esquecidas pela investigação que dá mais enfoque 

ao desemprego (Jahoda, 1981). Este formato é rapidamente compreendido pois se a 

legislação impõe o pagamento de elevados encargos trabalhistas às empresas, a 

informalidade aumenta sua capacidade de competir (Woleck, 2002: 12). O contrato de 

trabalho não está oficializado, mas existe a situação factual correspondente: bastaria que o 

trabalhador recorresse a vias judiciais para provar essa situação. Porém, a dificuldade 

(também as custas judiciais) em provar a existência do contrato oral é tão dificultada que os 

trabalhadores desistem. Por outro lado, o próprio trabalhador acaba por compactuar com a 

situação para não perder o posto de trabalho aproveitando para não pagar impostos sobre o 

rendimento laboral. Muitos outros autores denominam este fenómeno de economia informal 

(Jahoda, 1981), que do ponto de vista psicológico é uma forma possível de alternativa ao 

emprego pois oferece alguns dos benefícios associados ao emprego como, por exemplo, 

auferir uma remuneração, apesar de ser considerada ilegal. 

Em segundo lugar, podemos analisar a situação dos contratos a prazo, a termo, ou 

por tempo determinado. Estes contratos predefinem exactamente o tempo que o 

colaborador trabalhará na empresa. Numa primeira leitura poderia pensar-se que estes 
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poderiam não ser precários e, na realidade, durante décadas assim foi, uma vez que o 

contrato a termo funcionava como uma fase de experimentação uma espécie de processo 

de pré-recrutamento de trabalhadores efectivos (Kovács, 2004:37). Porém, hoje este tipo de 

contrato deixou de significar o acesso a um emprego estável; resulta sim, muitas vezes, 

numa nova situação precária (ibidem). Por se prolongar mais tempo que o devido, as 

organizações, públicas e privadas, conseguem ter um colaborador contratado a prazo 

durante anos, sem nunca passar o seu contrato a contrato sem termo, ou seja, passar a 

colaborador “efectivo” (vulgo “nos quadros da empresa”), e assim, os colaboradores ficam 

sem diversos direitos como, por exemplo, direito a uma indemnização por despedimento.  

Em terceiro lugar, emerge uma nova precariedade, em particular para os licenciados. 

Com intuito de integrar mais facilmente jovens licenciados nas organizações, foram criados 

diversos programas de estágios, por diversas entidades, incluindo estágios em organismos 

públicos. Porém, estes estágios ou outras variantes8, não trazem benefícios sociais como, 

por exemplo, subsídio de desemprego. Além disso, muitos são os jovens que acumulam 

anos de experiência profissional nestas situações, quando na realidade já são profissionais 

e, em muitos casos, já haviam realizado um estágio curricular na sua licenciatura, por vezes 

na mesma empresa que lhes oferece um estágio profissional.  

Em quarto lugar, podemos considerar duas variantes de uma mesma situação, o 

trabalho independente e o falso independente. Em termos jurídicos, o trabalho 

independente está enquadrado através do contrato de prestação de serviço que é aquele 

em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho 

intelectual ou manual, com ou sem retribuição, segundo o Capítulo IX, Artigo 1154.º do 

Código Civil Português (ARP, 1966). O prestador do serviço, verdadeiro trabalhador 

independente, não possui hierarquia, gere o seu horário, utiliza essencialmente os seus 

meios, sendo remunerado pelo seu resultado, tarefa ou objectivo. Esta situação também 

chamada pelo senso comum freelancer, trabalho liberal ou “a recibo verde” é, em muitos 

casos, utilizada para que o trabalhador, que possui um emprego noutra empresa, realize 

trabalho extra por sua própria vontade: não é esta situação que consideramos precária, uma 

vez que, como já referimos, trataremos aqui apenas das situações involuntárias. Assim, 

consideramos situação precária, a de um licenciado que quer um emprego, mas apenas lhe 

é dada a possibilidade de casualmente colaborar com uma mesma organização através de 

uma prestação de serviço (que muitas vezes se prolonga no tempo ). 

Depois desta primeira situação, surge então a sua variante. Como se lê no artigo 12.º 

da última revisão do Código do Trabalho Português (ARP, 2006), presume-se que existe um 

contrato de trabalho sempre que o prestador esteja na dependência e inserido na estrutura 

                                                 
8 Existem dezenas, se não centenas, de oportunidades de estágios em organizações privadas, o que seria impossível listar 

aqui, porém alguns exemplos em organismos públicos são: (1) Plano nacional de estágios; (2) PEPAP-Programa de Estágios 
Profissionais na Administração Pública; (3) PEPAL-Programa de Estágios Profissionais na Administração Local; e (4) POC- 
Programa de Ocupação de Tempos Livres para desempregados (a receber subsídio de desemprego mais 20% do salário 
mínimo nacional). 
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organizativa do beneficiário da actividade e realize a sua prestação sob as ordens, direcção 

e fiscalização deste, mediante retribuição. De notar que, na versão anterior do Código do 

Trabalho (ARP, 2003), a presunção de contrato de trabalho era ligeiramente diferente e 

implicava que cinco pressupostos distintos fossem cumulativamente satisfeitos9. 

Isto é, se a actividade é desenvolvida mensalmente na mesma entidade, com uma 

remuneração igual considera-se juridicamente, que existe um contrato de trabalho, e logo, 

trata-se de uma relação de emprego e não um contrato de prestação de serviços. O que 

acontece actualmente é que o trabalho independente, que deveria ser uma casual prestação 

de uma tarefa ou serviço, transforma-se em falso independente, adoptando a expressão de 

Kovács (2004), pois para não perder a oportunidade que têm, os trabalhadores não 

reclamam o direito ao contrato de trabalho, permanecendo meses ou anos na empresa. As 

empresas colocam os falsos independentes a trabalhar como se de colaboradores com 

contrato de trabalho se tratassem, de forma a esquivarem-se de encargos fiscais e sociais10.  

Em quinto lugar, observa-se outra nova situação, que representa uma antítese: o 

subemprego. Os jovens são estimulados para a obtenção de uma licenciatura mas 

deparam-se com o desemprego ou não-emprego, acabando por ingressar no subemprego. 

Como anteviu Marques (2004:166) os fenómenos de “sobrequalificação” ou de 

“subemprego” poderão marcar algumas tendências recentes de jovens diplomados em 

certas áreas de estudo. Este formato pode ser denominado de subemprego, definido como a 

situação em que o empregado desempenha funções que requerem habilitações inferiores às 

que possui (Priberam, s/d). Algumas destas situações até oferecem um contrato de trabalho 

sem termo, porém desadequado à sua formação, pois exigem 9 ou 12 anos de escolaridade 

(por exemplo call-centers, supermercados, lojas comerciais, etc.), mas permitem ao 

licenciado obter uma remuneração e benefícios sociais, por isso eles aceitam-nas. 

Outras situações laborais precárias existem que não serão alvo do nosso estudo, e 

outras poderão existir que nem sequer estão documentadas. Para uma visão geral sobre os 

conceitos referidos, construiu-se um esquema integrador (Quadro 1.) onde procurámos fazer 

um levantamento de todas as situações. 

                                                 
9 Na versão de 2003 do Código Civil Português, o Artigo 12.º tinha a seguinte redacção: Presume-se que as partes celebraram 

um contrato de trabalho sempre que, cumulativamente: a) O prestador de trabalho esteja inserido na estrutura organizativa 
do beneficiário da actividade e realize a sua prestação sob as orientações deste; b) O trabalho seja realizado na empresa 
beneficiária da actividade ou em local por esta controlado, respeitando um horário previamente definido; c) O prestador de 
trabalho seja retribuído em função do tempo despendido na execução da actividade ou se encontre numa situação de 
dependência económica face ao beneficiário da actividade; d) Os instrumentos de trabalho sejam essencialmente 
fornecidos pelo beneficiário da actividade; e) A prestação de trabalho tenha sido executada por um período, ininterrupto, 
superior a 90 dias. 

10 Por exemplo subsídio de natal, subsídio de férias, subsídio de desemprego, seguro de trabalho, licenças de maternidade e 
paternidade, etc.). 
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Quadro 1. Esquema Integrador dos conceitos abordados e tipologias de Emprego, Desemprego e “Inemprego” ou Não-emprego 
 

EMPREGO Emprego, ou seja, relação jurídica de emprego, formalizada por contrato de trabalho sem termo, 
vínculo estável com uma organização, com direito a os benefícios sociais vigentes. 

DESEMPREGO Ter tido um emprego e ter perdido a vaga, perda de emprego anteriormente conquistado. 

S/  
Actividade 

Laboral 

Estar à procura de oportunidades laborais, ou ter tido trabalho precário mas nunca ter tido 
emprego e estar actualmente sem actividade laboral de qualquer tipo (usualmente chamado 
“desemprego”, pois não existe outra palavra) 
1. Trabalho independente (vulgo recibos verdes, ou trabalho liberal), onde não existe hierarquia, 

nem horário de trabalho e a pessoa tem de realizar uma determinada tarefa. É ocasional. 
2. “Falso Independente”, por vários motivos a ser apresentados deveria ser um contrato de 

trabalho e é camuflado como trabalho independente para que a entidade patronal não pague 
encargos fiscais advindos da contratação. 

3. Trabalho não-enquadrado, ou seja, ilegal, sem existência de qualquer tipo de contrato, 
também chamado de economia informal; também existe para que a entidade patronal não 
pague encargos fiscais advindos da contratação. 

4. Estágios e afins, diversos programas de estágios (em Orgs. públicas e privadas) e outras 
variantes como programas de ocupação, sem benefícios sociais e que os licenciados vão 
acumulando durante anos.   

5. Contrato a prazo, com fim predefinido, nalguns casos com direito a alguns benefícios sociais. 
6. Trabalho precário desqualificado, abaixo das qualificações de exigidas, também chamado 

subemprego (Marques, 2004) 
7. Trabalho temporário, colmata flutuações na produção das empresas (c/ legislação específica). 

Existem 3 partes: O trabalhador exerce funções numa empresa mas possui uma espécie de 
contrato a prazo c/ a empresa de trabalho temporário.  

8. Trabalho a tempo parcial involuntário, trabalho a contrato com menos de 20 horas 
semanais, também denominado subemprego por alguns autores como Winefield (2002) ou 
Marques (2004). 

9. Trabalho no domicílio, realizado na casa de pessoas (ex. apoio a idosos, etc.) 
10. Trabalho Sazonal, condicionado pela época, p.ex., épocas de agricultura, trabalho de verão 

(ex. nadador-salvador), etc. 
11. Bolseiros, situação prevista para realização de tarefas de investigação ou outras; ao longo 

dos anos foi sendo chamado de “Emprego científico”, porém não possui benefícios sociais 
como subsídios de desemprego* 
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12.“Voluntariado”. Alguns licenciados, essencialmente das ciências sociais são “iludidos” para o 
voluntariado com a promessa de serem integrados num emprego na organização. 

 

* P. ex., num inquérito à empregabilidade da Universidade do Porto (Gonçalves, Menezes & Martins, 2009: 10), 4.4% dos seus licenciados do 
ano de 2006 eram bolseiros. 
 

 

Podemos assim considerar, à laia de conclusão, que os licenciados vão encontrando 

formas de construir a sua carreira, conceito que abordaremos de seguida. 
 

2.1.4. Carreira 

A construção da carreira e da profissão são apresentadas como um conjunto de tarefas, 

papéis e desempenhos prováveis, que requerem certas aptidões, conhecimentos, 

capacidades, interesses e que produzem um conjunto de recompensas (Castro & Pego; 

2000: 14). A carreira seria assim a sequência de ocupações, empregos e funções 

assumidas ou ocupadas durante a existência da pessoa (Super, 1980 cit in idem). Uma 

perspectiva mais contemporânea, a de Greenhaus (1987, cit in idem) define a carreira como 

a soma das experiências relacionadas com o trabalho que se desenvolvem ao longo da vida 

de uma pessoa. 

Parece-nos que a noção de carreira é muito mais consciente nos licenciados do que 

em pessoas com menor escolaridade, uma vez que compartilham anos de formação 

especializada, um estatuto e perspectivas comuns acerca de uma determinada profissão.  

Além disso, sempre foi expectado que quem estudasse mais, teria maior 

probabilidade de emprego, o que hoje não é linear, como afirma Castro e Pego (2000: 14): 

os jovens faziam esta ligação, esta fina correspondência entre educação e emprego, de tal 
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forma que, desde que se possuísse um bom nível de formação técnica e profissional, não 

haveria dificuldades em conseguir os empregos (então) disponíveis; (…) [Porém], o que se 

constata hoje é que as articulações entre estes dois subsistemas, educação e trabalho, são 

marcados pela não-correspondência. 

Assim, a realidade do desenvolvimento da carreira profissional é hoje brutalmente 

diferente (ibidem) para os licenciados que alternam situações de emprego, desemprego e 

“inemprego” ou não-emprego para os quais ninguém os preparou ou avisou, não deixando, 

no entanto, de desenvolver um “moderno” tipo de carreira profissional que se aproxima do 

seu sentido etimológico primário, no qual a carreira era uma vereda, um caminho estreito e 

difícil de percorrer (idem: 18). 

 

2.2. A Importância da pertença a uma organização laboral 

Para Durkheim (1985 cit in Brandão, 2002:143), a sociedade moderna seria regida pela 

solidariedade orgânica, que se estabelece a partir da complementaridade dos indivíduos que 

desempenham funções específicas no conjunto das relações sociais, e neste contexto o 

trabalho seria um elemento fundamental para o estabelecimento desta complementariedade 

e portanto como um motor da integração social. Ser trabalhador passa não só a equivaler a 

um status função específica na sociedade, mas também a um conjunto de protecções 

sociais que se foram desenvolvendo durante o século XX (Brandão, 2002: 143).  

O nosso trabalho é o nosso facto social total, já que estrutura por inteiro a nossa 

relação com o mundo e as nossas relações sociais. É a relação social fundamental, por isso, 

somos uma sociedade baseada no trabalho, por muito que muitas vozes queiram fazer-nos 

sair dela (Habermas, 1985 cit in Méda, 1999). O trabalho desempenha papel de reforço nas 

sociedades colectivas, permitindo aos indivíduos ser parte activa de uma relação social 

maior e através dela integrarem-se na comunidade e na sociedade em miniatura que é a 

organização. 

Castel (1998, cit in Brandão, 2002: 143) pensa o trabalho assalariado como um 

elemento de coesão e integração social, fazendo o contrato de trabalho sem termo, nascer 

um laço pessoal de fidelidade recíproca que se aparenta aos laços familiares de direitos e 

deveres. O trabalho de cada um é ao mesmo tempo obra, pois exprime a personalidade do 

seu autor, e social, destina-se a ser lido, visto pelos outros. O trabalho é assim, uma 

necessidade vital, é muito simplesmente a nossa relação com os outros (Méda, 1999). 

A função social das organizações estende-se ainda mais além, já que as pessoas passam 

grande parte das suas vidas nestas. Apesar de muitos países já defenderem a diminuição da 

carga horária semanal, Portugal situa-se ainda, em muitos casos, nas 40 horas, assim, 

trabalhamos 40 anos, durante 11 meses por ano, o que significa que passamos mais tempo a 

trabalhar do que a conviver com família e amigos. As organizações passam a exercer uma 

influência no desenvolvimento das capacidades intelectuais dos indivíduos e, 
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consequentemente, no nível intelectual dos membros da sociedade como um todo (Aguiar, 

1988).  

A organização laboral é uma grande potência na regulação social do indivíduo e na 

sua própria socialização, aculturando-o, fazendo com que ele se identifique com ela e 

tornando-a o seu grupo de pertença, contribuindo para a evolução da empresa e de si 

próprio (Câmara, Guerra & Rodrigues, 1998). Também os valores são intersubjectivamente 

partilhados: o indivíduo é imbuído pelos valores organizacionais e vice-versa e, sem esta 

relação, voluntária ou involuntariamente, poderá ser socialmente excluído ou desfiliado 

(Castel, 1998 cit in Brandão, 2002: 143), como veremos adiante. 

O acto de trabalhar, no contexto de uma relação jurídica de emprego, na sociedade em 

que vivemos, representa o elo de ligação do indivíduo com a realidade, o meio que lhe 

confere uma identidade de pertença (Rodrigues & Rodrigues, 1987:123) e o contexto de 

trabalho é um contexto muito particular, no qual os colaboradores constroem significados e 

relações que são muitas vezes únicas (Coetsier & Spoelders-Claes, 1987: 160).  

Clarke e Critcher (1985 cit in Glyptis, 1989) chegam a afirmar que cinco necessidades 

são satisfeitas pelo emprego: (a) a estruturação do tempo, impondo um determinado grau de 

organização nos horários das pessoas; (b) a partilha de experiências, fora do contexto 

familiar, ou seja, a possibilidade de construir amizades e conhecimentos com outras 

pessoas que não fazem parte da família; (c) a união de indivíduos em torno de objectivos 

que ultrapassam os seus próprios, ou seja, a colaboração com outros para atingir fins que 

não atingiriam sozinhos; (d) a obtenção de status e identidade e, por último, (e) o reforço da 

sua actividade, isto é, sentir que o que faz “vale a pena” e contribuir para algo maior.  

Fryer e Payne (1986:239) afirmam ainda que encarnar um papel numa instituição é 

experienciado como potenciador de um status de normalidade e de legitimação, e além do 

status de pertença à organização em si, o papel em determinadas áreas de trabalho fornece 

também uma identidade e um status (por exemplo, ser cirurgião, médico), relacionado com a 

categoria profissional (ibidem). 

Além de tudo isto, julgámos que a importância da pertença a uma organização laboral 

poderá ser ainda mais importante para os licenciados. Os licenciados desenvolvem 

expectativas vocacionais mais elevadas e, logo, em situação de não integração profissional, 

julgamos que serão alvo de impactos psicossociais, pois vivemos num cenário social 

indelevelmente marcado pela continua aceleração da velocidade de mudança na paisagem 

profissional, no qual a persistente instabilidade profissional (que é sobretudo uma “não-

estabilidade”) gera nos jovens a amarga sensação de não saberem o que fazer com tanta 

escolaridade e/ou qualificação disponíveis (Castro & Pego, 2000: 14).  

Além disso, alguns investigadores da linha da teoria desenvolvimental de Erikson 

afirmam que o desemprego em idade jovem atrasa o desenvolvimento psicossocial 

saudável, pois impede o desenvolvimento da identidade ocupacional (Gurney, 1980 cit in 
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Winefield, 2002). Esta afirmação respeita à resolução da quinta crise Eriksoniana 

(Identidade vs Difusão da Identidade). Mas poderíamos ir mais longe, uma vez que, com 

licenciatura, um indivíduo (aos 23/24 anos) situa-se aproximadamente na sétima crise, 

Generatividade vs Estagnação (Rabello & Passos, 2002), e sem uma relação laboral 

estável, estes jovens adultos poderão não conseguir resolver positivamente essa crise, pois 

não conseguem obter uma carreira e, indirectamente, têm dificuldade na criação de uma 

família pois a condição de segurança económica necessária está ausente sem um emprego.  

Como podemos concluir, pertencer a uma organização laboral, ou seja, possuir um 

emprego, um contrato de trabalho sem termo e estável, é de facto um factor de inserção 

social. Num momento em que a sociedade moderna origina uma série de dificuldades no 

que respeita à construção de relações estáveis e desenvolvimento de raízes culturais, já que 

terminou o tempo do emprego e começa a era do trabalho, a organização laboral é o ponto 

de encontro do indivíduo em sociedade e começa a ser o local mais sólido para criação de 

novas pertenças (Câmara, Guerra & Rodrigues, 1998: 137). 

 

2.3. Impactos psicossociais do “inemprego” ou não-emprego 

O “inemprego” ou não-emprego, acaba por ser um acontecimento de vida não-normativo, 

uma vez que não é expectado para a maioria das pessoas, ainda mais para licenciados, 

logo, é natural que não estejamos preparados para lidar com tal acontecimento, uma vez 

que não se trata de um acontecimento (até aqui) normativo como seja casar, ter filhos, 

trabalhar, reformar-se (Campos, 1993). Mas julgamos que o “inemprego” pode ser também 

considerado como não-acontecimento, (Menezes, Matos & Costa, 1989: 95), ou seja, 

acontecimentos esperados mas que acabam por não se verificar. 

A vivência de um processo de desemprego, ou na nossa opinião também de 

“inemprego” ou não-emprego, jamais poderá ser generalizada: as consequências existem 

em homens e mulheres, nos diferentes sectores da economia e em trabalhadores pouco e 

muito qualificados; a forma como cada indivíduo vivencia uma situação destas varia com as 

suas características pessoais: o seu estilo atribucional (Peterson, Maier & Seligman 1993, cit 

in Winefield, 2002), o locus de controlo, a auto-estima, o auto-conceito, o valor atribuído ao 

trabalho, as expectativas vocacionais, o nível de aspiração, os padrões de relações sociais e 

familiares, etc., e varia também com as características socio-demograficas como, o nível 

socioeconómico, o contexto de vida, as redes sociais de apoio, os estilos educativos 

parentais, a condição cultural, etc. 

Diversas necessidades deixam também de ser satisfeitas na ausência de um 

emprego: a de estima, de reputação e status, a de se sentir necessário ao mundo, de 

liberdade e independência, de auto-realização, de sistemas de valores, (Maslow, 1970, cit in 

Aguiar, 1988), de poder, de associação e de realização (McClelland, cit in Schein, 1982:68). 

Como veremos, as pessoas com emprego poderão também experienciar a não satisfação 
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de algumas destas necessidades, porém, a garantia de uma remuneração mensal garante o 

alcançar de uma certa liberdade económica que o “inempregável” poderá não desfrutar. 

Pensamos que um dos impactos psicossociais do “inemprego” ou não-emprego em 

geral, independentemente da situação laboral específica do licenciado, será o retardamento 

da concretização de uma série de projectos pessoais como, por exemplo, constituir família. 

Ferreira (et al, 2006: 74), num estudo nacional sobre a condição juvenil em Portugal, afirma: 

os dados de 2004 apontam mesmo para um retardamento da decisão de ter filhos para 

idades mais avançadas (…) também ele fruto de questões económicas e sociais como são o 

prosseguimento dos estudos, a necessidade sentida pelos jovens de se estabilizarem 

economicamente antes de casarem ou terem filhos e as dificuldades de inserção laboral. A 

saída de casa dos pais faz-se cada vez mais tarde, por exemplo, apesar de não se referir a 

licenciados apenas, entre os 15 e os 29 anos, a proporção de jovens a cargo dos pais 

passou de 59, 6 % em 1991 para 76, 3% em 2001 (Agência Lusa, 2006). 

Neste ponto, iremos então apurar os impactos psicossociais do “inemprego” ou não-

emprego em duas sub-condições específicas: na não-actividade laboral e nas situações 

laborais precárias. 

 

2.3.1. Impactos da não-actividade laboral  

A nossa tarefa fica logo dificultada, pois a literatura mescla as situações de perda de 

emprego com as de não-actividade laboral. Assim, foi impossível encontrar estudos 

específicos sobre pessoas que nunca tiveram emprego, por isso, teremos de nos basear na 

literatura existente acerca do fenómeno mais aproximado, ou seja, o desemprego, estudado 

indiferentemente como perda de emprego ou não-conquista de emprego.  

Abordaremos assim alguns estudos e perspectivas teóricas sobre os impactos do 

desemprego, pois consideramos que existem semelhanças entre os impactos do 

desemprego e os da não-actividade laboral. 

 

2.3.1.1. Impactos negativos da não-actividade laboral 

O interesse psicossocial no desemprego remonta aos estudos clássicos realizados durante 

a depressão em tempo de guerra ou entre guerras (Strandh, 2002). Um dos mais antigos 

artigos sobre o assunto, de Lazarsfeld e Eisenberg, datado de 1938, mostrou as reacções 

negativas das pessoas a uma experiência de desemprego. Neste artigo comprovaram que o 

desemprego é um grande (se nao o maior) factor por detrás da privação económica e da 

pobreza em países com diversos sistemas de apoio social (idem: 462).  

O fenómeno do desemprego tem sido tratado como um problema económico mas as 

suas consequências psicológicas vão muito além da perda de fonte de rendimento 

(Winefield, 2002: 138).  



 
 

Os “Inempregáveis”: Estudos de caso sobre os impactos psicossociais do não-emprego em licenciados portugueses 

 

 

Sandra Patrícia Araújo Bento  |  Dissertação de Mestrado  |  2009 19

Por outro lado, segundo a teoria da identidade social (Turner, 1987 cit in Mcfayden, 

1995) os indivíduos comparam-se ao seu grupo ou categoria social e podem hesitar em 

autorotular-se como desempregados ou não-empregados ao aperceberem-se dos 

estereótipos com que têm de lidar. Parece que este é um ponto principal na questão dos 

licenciados, que muitas vezes possuem uma identidade profissional bem definida e 

identificada com uma classe profissional. O desemprego em pessoas de classe média e 

com maior qualificação é percepcionado como algo que deve ser escondido, pois é visto 

com mais estigmatizante do que noutras classes sociais (Mcfayden, 1995), já que o facto de 

possuírem mais qualificações leva a supor que arranjam emprego mais facilmente 

(Fineman, 1987 cit in Mcfayden, 1995). Aliás, segundo Rodrigues e Rodrigues (1987:124) 

ter elevada instrução é um factor de intensificação do stress associado ao desemprego, bem 

como ter recursos financeiros limitados e ter entre trinta e quarenta anos. Sobre este 

aspecto, o desemprego consoante a idade, existem poucos estudos, no entanto Mcfayden 

(1995) tem uma opinião semelhante, afirmando que é entre os 30 e os 50 anos que mais 

problemas advêm e que são os jovens em busca do primeiro emprego, independentemente 

da qualificação, que sofrem de maior frustração e confusão de identidade (Gurney, 1980, cit 

in Mcfayden, 1995), provavelmente porque, como avançámos, impede a resolução positiva 

da quinta crise Eriksoniana que levaria à definição da sua identidade profissional (ibidem). 

A experiência de desemprego pode ser uma vivência traumática, equiparada a uma 

crise de perda ou luto, com graves repercussões psicológicas, em que o bem-estar dos 

indivíduos é inegavelmente afectado (Rodrigues & Rodrigues, 1987); podemos compará-la 

inclusive a uma amputação, com consequências psicológicas e sociais (ibidem), que 

consideramos que poderão ser semelhantes no “inemprego” ou não-emprego.  

Winefield (2002) identifica algumas grandes teorias de abordagem dos efeitos 

psicológicos do desemprego, das quais destacamos três: a teoria da privação, a teoria do 

desânimo aprendido e a teoria da inibição à agência Pessoal11. 

A teoria da privação, de Jahoda (1981, 1987), que dedicou quase toda a sua vida a 

estudar os efeitos psicológicos do desemprego, defende que a ausência de emprego tem 

dois grandes efeitos principais: (a) o minar do estatuto social e identidade e (b) a exclusão 

de um propósito maior na sociedade. A autora propôs também uma perspectiva que 

distingue os benefícios manifestos do emprego (por exemplo, obtenção de rendimentos) e 

os benefícios latentes, que servem para manter os laços com a realidade. A autora identifica 

cinco benefícios latentes: (a) estrutura temporal, (b) contacto social, (c) objectivos externos, 

(d) status e identidade, e (e) actividade obrigatória.  

Já Seligman e colaboradores (Peterson, Maier & Seligman 1993, cit in Winefield, 

2002), utilizando a reputada teoria do desânimo aprendido, afirmam que os 

                                                 
11 No original: (a) Deprivation Theory, (b) Learned Helplessness Theory e (c) Agency Restriction Theory. 
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desempregados têm maior probabilidade de se sentirem desanimados e de experienciarem 

perda de auto-estima e depressão se possuírem locus de controlo interno.  

Finalmente, a teoria da inibição à agência Pessoal proposta por David Fryer (1986, 

cit in Winefield, 2002) como uma alternativa à teoria de Jahoda. O autor, talvez um dos mais 

reputados investigadores no campo do desemprego, assume que as pessoas são agentes 

que lutam para se afirmar, iniciar e influenciar acontecimentos e que são intrinsecamente 

motivadas. Defende que somos fundamentalmente próactivos e independentes, enquanto a 

perspectiva de Jahoda assume que elas são fundamentalmente reactivas e dependentes. 

De acordo com teoria de Fryer, as consequências negativas do desemprego prendem-se 

com o facto de ele inibir o exercício da agência pessoal.  

Existem ainda teorias que identificam estádios na vivência da perda de um emprego 

(Kübler-Ross, s/d cit in Rodrigues & Rodrigues, 1987; Eisenberg e Lazarsfeld, 1938). Em suma, 

os estádios são caracterizados por: (a) choque inicial; (b) optimismo, com procura de emprego 

intensa, (c) pessimismo, ansiedade e dúvida, quando os esforços falham e, (d) resignação, 

deterioração fisico-psíquica e fatalismo. No caso do “inemprego” ou não-emprego não existe 

choque inicial pois não houve “perda”, mas julgamos que as outras fases se adequam.  

Quanto a sentimentos associados ao desemprego, documentados na literatura como 

emotional outcomes, os estudos focam-se maioritariamente na baixa auto-estima 

(Mcfayden, 1995); outros documentam que, em geral, o desemprego poderá trazer sintomas 

psiquiátricos, desesperança, ansiedade bem como diminuição do controle percebido, auto-

estima e moral e satisfação com a vida (Waters, 2000). 

Kaufman (1982, cit in Rodrigues & Rodrigues, 1987:124) cita sentimentos de 

agressividade, desânimo, desespero, ansiedade, inibição, apatia, culpabilidade, perda de 

identidade, abaixamento da auto-estima e desorientação. Podemos acrescentar ainda 

sentimentos de degradação, vergonha, falhanço e inadequação (Kelvin, 1980 cit in Glyptis, 

1989), ansiedade acrescida (Rousseau, 1997), e stresse associado ao desemprego causado 

pela culpa, pela preocupação sobre a perda do rendimento e pelas dificuldades em fazer 

planos para o futuro (Glyptis, 1989). Argolo (2001) prova uma forte associação entre as 

dificuldades financeiras advindas do desemprego e o sofrimento emocional. Por outro lado, 

a relação com a família em geral e amigos poderá tornar-se emocionalmente mais 

carregada, stressante e problemática (Fryer & Payne, 1986:259). 

Hargreaves (1981, cit in Glyptis, 1989:198) afirma que os desempregados 

consideravam-se merecedores de culpa e “parasitas” dos outros, assim, não só perdem o 

seu status de valor positivo de estarem empregados (como também acontece com as 

pessoas já não-activas, na reforma), mas ganham um valor negativo, associado a um certo 

falhanço (Fryer & Payne, 1986). Este valor negativo confirma-se por um estudo que concluiu 

que as pessoas responsabilizam o facto de uma pessoa estar empregada ou desempregada 

só a eles próprios e a mais ninguém (Wohl, Pritchard e Kelly, 2002), e em caso de 
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desemprego longo são os jovens que tem maior tendência a autoculpabilizar-se (Hutson & 

Jenkins, 1989 cit in Mcfayden, 1995: 12). 

Em termos de constructos puramente psicológicos, Fryer e Payne (1986:247) 

compilam vários estudos que apresentam fortes indícios de altos níveis de sentimentos 

negativos e constrangimentos. No campo das dificuldades cognitivas, Fryer e Warr (1984, cit 

in Fryer & Payne, 1986:249), concluíram que os desempregados tinham dificuldades de 

concentração, demorando mais tempo a realizar tarefas, pois sentiam-se “enferrujados”; 10 

% dos sujeitos chegaram a afirmar cometer erros a fazer compras e dificuldades em 

compreender material escrito.  

O suicídio e para-suicídio também possuem forte correlação com o facto de se perder 

o emprego (Platt & Keitman, 1985 cit in Fryer & Payne, 1986) apesar dos sintomas 

depressivos serem mais evidentes em não-casados (Vinokur, Schul, Vuori e Price, 2000). 

Neste âmbito muitos são os estudos realizados no Reino Unido e Europa que quiseram 

apurar o efeito da crise económica e do desemprego no bem-estar psicológico, com particular 

incidência na relação entre recessão económica, precariedade laboral e conduta suicida 

(Orellano, 2005). Tanto investigações com enfoque ecológico (Crepet & Florenzano, 1992 cit 

in Orellano, 2005; Lewis & Sloggett, 1998 cit in Orellano, 2005) como estudos de caso 

(Shepherd, 1980 cit in Orellano, 2005; Jones et al 1991, cit in Orellano, 2005; Charlton, 1995 

cit in Orellano, 2005; Claussen, 1998 cit in Orellano, 2005) concordam em assinalar a 

existência de uma correlação significativa entre conduta suicida e desemprego. 
Benach e colaboradores (2002) chegam a afirmar que existem imensas provas de que 

o desemprego está relacionado com dificuldades económicas, risco de impactos adversos 

na saúde e estilos de vida menos saudáveis. Mas, a vivência de um processo de 

desemprego traz não só malefícios psicológicos mas também físicos. Neste âmbito 

podemos referir, principalmente, um estudo de Hammarstron e Janlert (2002) no qual há 

indícios de que o desemprego de longa duração em jovens (16 a 27 anos) tem efeitos 

maléficos a longo termo (follow up de 14 anos), não só a nível psicológico, como a nível de 

consumo de substâncias, principalmente consumos tabágicos (ibidem). Esta divisão entre 

malefícios físicos e psicológicos é puramente académica, já que, se reflectirmos eles 

interpenetram-se, conduzindo muitas vezes a um perigoso círculo vicioso. 

Por último, outras consequências do desemprego foram também comprovadas, como 

por exemplo, separação e divórcio (Liem & Liem cit in Stellman, 1997: 58), a negligência e 

abusos infantis (Steinberg, Catalano & Dooley, 1981 cit in idem), o alcoolismo (Catalano et 

al, 1993 cit in idem) e impactos na saúde física (Kessler, House & Turner, 1987 cit in idem), 

o comportamento criminal (Allan & Steffensmeier, 1989, cit in idem), e morte causada por 

acidentes rodoviários (Leigh & Waldon, 1991 cit in idem). 

Todavia, temos de ter em conta que muitos dos estudos acerca dos impactos do 

desemprego são de cariz quantitativo e muitos autores acreditam que, por um lado, talvez 
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estes não sejam os mais indicados e, por outro, alguns utilizam instrumentos que não foram 

especificamente concebidos para avaliar pessoas que perderam o emprego, logo, muitos 

dos resultados poderão não ser atribuídos apenas ao facto das pessoas estarem, no 

momento desempregadas (Platt & Keitman, 1985 cit in Fryer & Payne, 1986). 

Mesmo assim, podemos concluir que, a não-existência de um espaço e vínculo laboral 

poderá causar uma verdadeira desvinculação emocional12 que se poderá traduzir em perda 

de vitalidade, sensação de inferioridade e depressão (Matraj, 2000 cit in Orellano, 2005); 

Pensamos que outras capacidades poderão ver-se atrofiadas como, por exemplo, a 

criatividade, a capacidade de adaptação a novos contextos laborais, a capacidade de 

resolução de problemas, porém, dado que não existem estudos empíricos sobre estes 

assuntos, podemos apenas concluir que a situação de desemprego, poderá ter como 

consequência a desaprendizagem e a perda de qualificações (Kovács, 2004: 62).  

A falta de manutenção e actualização de determinadas competências podem fazer 

com que haja uma diminuição do sentido de eficácia e mesmo da eficácia dos 

colaboradores, apesar de determinados tipos de organizações como, por exemplo 

organizações muito burocráticas, também poderem causar efeitos semelhantes (Jordão, 

2002). 
 

2.3.1.2. Impactos positivos da não-actividade laboral 

É imperativo que se observem também as possíveis perspectivas positivas da não-

actividade laboral. É importante fundamentar desde já a nossa opção de incluir a psicologia 

positiva ao longo de todo este estudo. O movimento da psicologia positiva surge 

recentemente como uma reacção à preocupação que a psicologia tem tido com aspectos 

negativos e patológicos do comportamento e funcionamento humanos (Luthans, 2002: 58) e 

porque pouca atenção estava a ser dada aos pontos fortes e às características positivas das 

pessoas (ibidem). 

Talvez porque a psicologia positiva ainda está na fase de florescimento, não 

encontramos estudos específicos sobre os impactos positivos da não-actividade laboral nem 

do desemprego, no entanto, obteremos fundamentação noutros estudos existentes. 

Julgamos que tanto a permanência numa situação de não-actividade laboral como no 

desemprego após a desvinculação de uma organização laboral, poderá constituir um 

momento de reflexão pessoal, de reorientação e reconversão profissional, um momento 

para a pessoa se dedicar a outras áreas da sua vida que não a profissional e, a resolução 

positiva desta crise poderá trazer outras mais-valias.  

Muitos estudos organizacionais prevêem que as transições serão cada vez menos 

disrruptivas à medida que as pessoas desenvolvem a sua capacidade de adaptação à 

mudança (Weick, 1995 cit in Rousseu, 1997) e que as expectativas pessoais e definições de 

                                                 
12 No original: Desgarramiento Emocional 
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sucesso colocam o desemprego numa posição de oportunidade para evolução pessoal 

(Mirvis & Hall, 1994 cit in idem).  
É certo já que o emprego fornece uma certa qualidade de vida a vários níveis, porém 

o stress laboral é actualmente considerado pela American Psychological Association como 

um dos problemas mais preocupantes a nível internacional (Pereira, 2002:1) já que o stress 

é responsável por 50% do absentismo, 40% do turnover e 5% da perca de produtividade 

(idem). De acordo com Leontardi e Ward (2002 cit in idem) Portugal é um dos países com 

mais altos índices de stress e 29% dos trabalhadores europeus são afectados em termos de 

saúde por este problema (Le Blanc et al, 2000 cit in idem). Noutros estudos, 10 % a 15 % de 

empregados reportavam níveis de stresse suficientemente elevados para requererem 

medicação ou tratamento psicológico (Fryer, & Payne, 1986).  

Curiosamente então, efeitos semelhantes aos de não-pertença a uma organização 

laboral poderão também surgir em pessoas empregadas que não têm actividade no seu 

emprego ou que não gostam do trabalho que executam nesse mesmo emprego, mas este 

não é o alvo da nossa investigação.  

Em suma, torna-se difícil ver a não-actividade laboral (ou até o desemprego) de um 

ponto de vista positivo, porém, o que podemos dizer é que, não ter actividade laboral poderá 

representar a ausência do stress laboral acima documentado e acreditamos que poderá ser 

uma oportunidade para a pessoa repensar, explorar e alargar as suas perspectivas 

profissionais e dedicar-se a outros campos que não o campo profissional. 
 

2.3.2. Impactos das situações laborais precárias 

Não encontrámos estudos específicos, sobre o “inemprego” ou não-emprego, 

nomeadamente sobre algumas situações laborais precárias que referimos no ponto 2.1.2.2. 

deste documento, como é o caso do trabalho não enquadrado, da precariedade relacionada 

com os estágios ou do subemprego. Parker, Griffin e Sprigg (2002) reafirmam que existem 

poucos estudos sobre o impacto do trabalho temporário ou contratos temporários e os que 

existem apontam efeitos negativos e positivos. Isto pode ser compreendido pelo facto de 

este tipo de situações estar agora a aumentar intensamente e, consequentemente, só agora 

começam a ser documentados, por exemplo, impactos negativos na saúde e, logo, é 

imperativo conduzir estudos específicos sobre este assunto (Benach et al, 2002).  
 

2.3.2.1. Impactos negativos das situações laborais precárias 

Como já referimos (ver ponto 2.1.2.1. deste documento), Kovács (2004) explana sobre a 

flexibilidade precária estável, afirmando que esta poderá aumentar a probabilidade de um 

percurso marcado pela precariedade e ameaça de desemprego (idem: 49) 

Muitos dos estudos relacionados com precariedade iniciaram-se através do constructo 

da insegurança no trabalho, ou seja, receio de perder o emprego. Colaboradores expostos a 

constante insegurança no trabalho foram consideradas como mais susceptíveis a doenças, 
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o que indica que a insegurança no trabalho actua como um stressor crónico (Benach et al, 

2002) e que tanto o desemprego como as formas de trabalho flexível poderão trazer perigos 

para a saúde do trabalhador (ibidem), efeitos negativos ao nível da saúde mental (Burchall, 

1994 cit in Parker, Griffin, & Sprigg, 2002) e também dos seus cônjuges (Dew, Penkower, & 

Bromet, 1991 cit in Vinokur, Schul, Vuori e Price, 2000) e filhos (Barling, 1990 cit in idem), da 

estabilidade no trabalho e do menor envolvimento nas decisões da empresa (Parker, Griffin, 

& Sprigg, 2002). Ainda, em Inglaterra, documentou-se que algumas mudanças nas relações 

laborais levaram maiores exigências no desempenho profissional (Herriot & Pemberton, 

1995 cit in Rousseau, 1997). 

Existem indícios de que, no geral, os trabalhadores não permanentes, possuem 

menos autonomia e controle sobre o tempo de trabalho e que são menos saudáveis quando 

comparados com trabalhadores permanentes (Benach et al, 2002). 

Quanto ao subemprego, julgamos que o impacto negativo mais claro é o baixar o nível 

de expectativa e aspiração profissional, porém não encontramos estudos específicos. Já em 

1938, Eisenberg e Lazarsfeld (1938:367) previam isto, afirmando que a necessidade de 

evitar o falhanço tornar-se-á maior do que a necessidade de manter o seu nível de 

aspiração o mais elevado possível, e consequentemente o nível de aspiração baixará. 

Quanto à prestação de serviços ou trabalho independente, um estudo português da 

Comissão do Livro Branco das Relações Laborais (2007:78) afirma claramente que os 

“recibos verdes” demonstraram menos optimismo perante o futuro do que outros precários, 

como os contratados a termo, por exemplo, denunciando desde já diferenças ao nível da 

vivência e dos impactos dos vários tipos de precariedade laboral.  

Enquanto que alguns autores, essencialmente economistas e gestores, defendem que 

o trabalho contingente, terminologia largamente utilizada nos Estados Unidos da América 

(EUA), é necessário para enfrentar flutuações de mercado, outros (Polivka & Nardone, 

1989) defendem que irá conduzir a (a) degradação de salários, (b) diminuição de benefícios, 

(c) perda de segurança, (d) não acesso à formação profissional, (e) perda de posição de 

força dos trabalhadores (e movimentos sindicais), (f) baixa lealdade para com a organização 

e, consequentemente, (e) diminuição de qualidade e produtividade dos colaboradores. 

A situação dos “falsos independentes” também parece existir um pouco por todo o 

mundo sob diversas matizes. Por exemplo, nos EUA, o serviço de finanças e impostos 

(Internal Revenual Service) estima que 38% dos empregadores contrata colaboradores 

independentes de forma a evitar o pagamento de impostos, quando muitos destes têm 

apenas um “cliente” (a quem passam os recibos) e que é, de facto, o seu verdadeiro 

empregador (DuRivage, 1992, cit in Kalleberg, 2000), exactamente como tem vindo a 

acontecer em Portugal (Kovács, 2004). 

No caso europeu, autores concluem que o grande crescimento da economia, devido 

parcialmente à tecnologia, tornou claro que a Europa é incapaz de gerar emprego para 
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todos os trabalhadores (Córdova, 1986 cit in Kalleberg, 2000). Assim, os desempregados, 

os beneficiários da Segurança Social e os destituídos de um estatuto profissional estão 

humilhados constituindo-se numa nova forma de exclusão social (Schnapper, 1998 cit in 

Gonçalves & Coimbra, 2002:4). Esta nova forma de exclusão social é bem explorada por 

Castel (1998, cit in Brandão, 2002: 143), com quem concordamos quando afirma que esta 

vulnerabilidade cria a possibilidade de (…) “desfiliação”, que equivaleria à condição 

caracterizada pela ausência de inscrição do sujeito em estruturas portadoras de sentido. 

Este indivíduo “desfiliado” não é um excluído, pois não está fora da sociedade, mas está 

distante do centro de coesão desta (ibidem). Assim, consideramos que os “inempregados” 

poderão ser “desfiliados”, mas não é possível apurar todos os impactos a longo prazo que 

os “inempregados” sofrem enquanto trabalham precariamente e contribuem para a 

economia. 
 

2.3.2.2. Impactos positivos das situações laborais precárias 

Documentados os poucos impactos negativos alvos de investigação até ao momento, 

importa procurar agora os impactos positivos.  

Voltando à psicologia positiva, já o filósofo Bertrand Russel em 1958 (cit in Ryff & 

Singer, 1998:8) apontava a importância do trabalho na prevenção do aborrecimento, da 

conquista de sucesso e da continuidade do sentido da vida. Mas ao contrastar esta antiga 

afirmação com todos os estudos científicos Ryff e Singer (1998:8) concluem que a ênfase 

predominante é sobre os impactos das más condições de trabalho e do desemprego (…), 

[enquanto que] estudos acerca de como o trabalho facilita os propósitos humanos estão em 

falta e são raros os estudos sobre o trabalho e seus efeitos positivos na saúde. 

Sobre situações laborais precárias, em particular, não encontramos muitos impactos 

positivos, porém, encontrou-se referências relevantes sobre a perspectiva positiva acerca do 

trabalho que podemos considerar, uma vez que o trabalho precário é também trabalho. 

Num estudo realizado no norte de Portugal (Gonçalves e Coimbra, 2002), com uma 

amostra constituída na maioria por licenciados (64,9%) que naquele momento trabalhavam 

(sem especificar tipos de trabalho ou vínculos), foi lhes pedido que escolhessem palavras 

que associassem ao seu trabalho. Algumas das palavras verbalizadas pelos participantes 

foram enquadradas numa dimensão emocional positiva do trabalho, na qual se incluem, por 

exemplo “Satisfação”, “Interessante”, “Prazer” e “Ocupar”. É natural admitirmos que alguns 

dos licenciados, apesar de se encontrarem em precariedade laboral sentem satisfação ou 

prazer através do trabalho que desenvolvem. 

Estas novas formas flexíveis de trabalho podem significar segundo alguns autores (Lee 

& Johnson, 1991 cit in Parker, Griffin, & Sprigg, 2002; Russell-Gardner & Jackson, 1995 cit 

in idem) uma menor pressão no trabalho. Por outro lado, alguns estudos europeus sugerem 

que a utilização de novas formas de organização do trabalho poderá levar à criação novos 

empregos (European Commission, 1999). 
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As perspectivas positivas apontam que, no futuro, as mudanças laborais de diversos 

tipos serão banais e poderão promover a aprendizagem individual e organizacional (Miner & 

Robinson, 1994 cit in Rousseau, 1997) e uma nova expressão começa a surgir para 

designar estes trabalhadores: os “Portfolio Workers” (Handy, 1990 cit in Kalleberg, 2000) 

que caracteriza os trabalhadores com grande capacidade de adaptação e (muitas vezes, 

involuntariamente) em constante mudança de organizações. 

No fundo, os trabalhadores precários acumulam experiência profissional diversificada e 

poderão tornar-se especialistas em transições laborais, já que a vivência das transições 

poderá consistir num desafio potencialmente promotor do desenvolvimento humano 

(Brammer & Ábrego, 1981 cit in Menezes, Matos & Costa, 1989: 96) podendo provocar uma 

mudança nas asserções de si próprio e sobre o mundo, no comportamento do indivíduo e na 

sua rede relacional (Matos & Costa, 1989: 96). A forma como cada pessoa lida com a 

transição varia com as características do indivíduo e do acontecimento e também com as 

características do próprio contexto de vida, antes e depois da transição (ibidem). 

Isto poderá conduzir a uma readaptação das pessoas a novas formas de vida e a que 

nos submetamos à ausência de vínculos, para ingressar em constantes voos de borboleta 

(Azevedo, 1999) de trabalho em trabalho. Apesar de serem várias as perspectivas sobre os 

impactos psicossociais negativos destas novas formas de estruturar a vida e o trabalho 

(Sennet, 2001), pensamos que, por outro lado, é necessário ver estas mudanças num 

sentido positivo, pensando que poderão conduzir a uma adaptação da espécie humana num 

sentido evolutivo benéfico uma vez que hoje, e de forma contraditória, uma das marcas do 

sucesso é a mudança de profissão, de emprego ou empresa (Castro & Pego, 2000: 16).  

Em suma, partilhamos da opinião de alguns autores que defendem que diferenças 

entre empregados e “inempregados” poderá conduzir a uma polarização da força de 

trabalho: trabalhadores de tempo integral vs. trabalhadores com menos segurança (Singer, 

1995 cit in Woleck, 2002; 9). No entanto, embora possamos concluir que o “inemprego” ou 

não-emprego parece desencadear vivências menos agradáveis, surgem alguns impactos 

positivos. No entanto, é notório que, a este nível, a investigação e a revisão teórica 

demonstra-se muito insuficiente e, por isso, procuraremos na investigação empírica que 

realizámos, explorar as vivências e impactos psicossociais do “inemprego” ou não-emprego, 

na forma de não-actividade laboral ou de situação laboral precária. 

 

2.3.3. Estratégias de coping 

Mais uma vez, verificamos que não existem estudos específicos sobre as estratégias 

de coping com o “inemprego” ou não-emprego, por isso, debruçar-nos-emos sobre os 

existentes acerca do coping com o desemprego.  

Santos, Ribeiro & Guimarães (2003) definem coping como o conjunto de esforços 

realizados, mais centrados no problema ou nas emoções, para lidar com uma situação, 
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independentemente do seu resultado. Apesar do interesse crescente no coping com o 

desemprego (Waters, 2000) são escassas as teorias sobre este assunto (Lazarus & 

Folkman, 1984 cit in Mcfayden, 1995).  

Ao longo da revisão da literatura que realizámos sobre coping com o desemprego é 

possível perceber duas grandes fases: (a) uma fase estática, que enquadrava os 

desempregados num determinado estilo de coping e, posteriormente, (b) uma fase 

dinâmica, onde o coping passou a ser visto como um esforço em mudança e evolução e 

dependente da avaliação cognitiva que o desempregado faz da sua situação. 

A fase estática é marcada por Jahoda (1972, cit in Waters, 2000: 170) com um estudo 

através do qual chegou a 4 estilos de coping face ao desemprego13: (a) recuperado, (b) 

resignado, (c) desesperado (d) apático. Modelos semelhantes surgiram depois, como o de 

Jones (1989, cit in 2000: 171), que também chega a 4 tipos estáticos: (a) não afectado, (b) 

bênção encoberta, (c) ansioso mas em coping, (d) disfuncional14.  

A fase dinâmica surge porque se entendeu que os esforços de coping estão sempre 

em evolução e são bidireccionais pois as influências do meio envolvente também têm o seu 

papel (Cummins & Cooper, 1979; Lazarus & Laurier, 1978; Moore & Cooper, 1998 cit in 

Waters, 2000: 172) e que a avaliação cognitiva (Cognitive apraisal) que a própria pessoa faz 

da situação tinha de ser tida em conta pois é determinante para a construção do significado 

do acontecimento para aquela pessoa (Folkman et al 1979, cit in idem).  

Existem ainda outros modelos de coping centrados nos esforços da pessoa em 

reconquistar um emprego (Leana and Feldman 1990, cit in Waters, 2000: 173), que se 

subdividem em dois tipos: (a) centrado no problema (problem-focused coping) que engloba 

procura activa de emprego e que traz maior probabilidade de reemprego (idem, 2000), e (b) 
centrado nos sintomas (symptom-focused coping) que inclui procurar apoio financeiro e 

suporte social.  
Kinicki e Latack (1990, cit in Waters, 2000: 174) contribuem para uma visão mais 

alargada das estratégias de coping definindo (a) o coping pelo controle (utilização de 

métodos activos de redução do stress) e (b) o coping pela fuga ou evitamento (métodos 

para ignorar ou fugir do foco do stress), sendo este comum em pessoas de classe média e 

com qualificações (Mcfayden, 1995). 
Por outro lado, o lazer parece capaz de se constituir como mecanismo de coping que 

permite lidar melhor com os acontecimentos desencadeadores de stress (Coleman e Iso-

Ahola, 1993 cit in Santos, Ribeiro e Guimarães, 2003, aliás, as estratégias de coping através 

do lazer têm um efeito também ele positivo na saúde (idem: 449).  

Alguns estudos demonstraram que (a) as pessoas que se consideram religiosas, têm 

um sofrimento menor face à situação de desemprego (Argolo, 2001), (b) o apoio social, 

proveniente da família, dos colegas de profissão, se existir, dos grupos da comunidade é 
                                                 
13 Tradução livre: (a) Unbroken, (b) Resigned, (c) In despair, (d) Apatehtic. 
14 Tradução livre: (a) Unaffected, (b) Blessing in disguise, (c) Anxious but coping, (d) dysfunctional.  
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factor de minimização do stress associado ao desemprego (Rodrigues & Rodrigues, 

1987:124); (c) as mulheres tem tendência a procurar mais suporte social e emocional do 

que os homens (Mcfayden, 1995: 7) e (d) o coping centrado nas emoções é encontrado 

principalmente em grupos que percepcionam a situação como incontrolável (idem, 1995). 

Porém, todos estes modelos se centram no desemprego e reemprego, e nenhum 

deles foi concebido para apurar o coping com as situações laborais precárias em particular, 

ou com o não-emprego em geral, no entanto, é certo que as pessoas tendem a usar mais do 

que uma estratégia de coping para fazer face a uma situação stressora (Folkman e Lazarus, 

1987 cit in Waters, 2000). 

Por último, encontramos uma perspectiva integradora, construída a partir de uma 

análise crítica de diversas escalas de coping. Este modelo recente de Esparbés, Sordes-

Ader e Tap (1996 cit in Tap, Costa, & Alves, 2005) articula as três componentes humanas - 

cognitiva, afectiva e comportamental. Os autores consideram seis grandes estratégias de 

coping (Anexo A): (a) Focalização, (b) Suporte Social, (c) Retraimento, (d) Conversão, (e) 
Controle e (f) Recusa. Numa validação posterior, tendo em conta a desejabilidade social, 

Pronost e Tap (1996 cit in Tap, Costa, & Alves, 2005: 51) chegaram à conclusão que 

poderiam subdividir estas estratégias em percepcionadas como negativas e positivas, ou 

seja, em “coping percebido como positivo” e “coping percebido como negativo”. Encontraram 

que o controle, suporte social e focalização eram percebidas como positivas, enquanto que 

o retraimento e recusa como negativas (…), estas estratégias negativas podem ser eficazes 

a curto-prazo, pois permitem uma dada distância face um contexto insuportável.  

Assim, procuramos integrar todas estas visões na nossa investigação e decidimos 

abordar o coping de duas formas: (a) apurando a utilização do tempo de lazer dos 

“inempregados” e (b) usando o modelo integrador de estratégias de coping de Esparbés, 

Sordes-Ader e Tap (1996 cit in Tap, Costa, & Alves, 2005).  

 

2.4. “Inemprego” e desemprego em licenciados portugueses 

Com esta secção caracterizaremos melhor a situação portuguesa, tentando enquadrar o 

“inemprego” e o seu fenómeno mais próximo, o desemprego, de licenciados portugueses.  

A problemática do desemprego tem-se tornado cada vez mais flagrante no mundo, e 

especificamente, em Portugal. As mudanças económicas e sociais do país desde a 

revolução na década de 70 (Rodrigues, 1988), a adesão à União Europeia em 1986, com a 

abertura de fronteiras e livre circulação de pessoas e bens, bem como as recessões 

económicas de 2003 e de 2008/2009, confirmada recentemente (Jornal de Noticias, 2009), 

podem explicar parcialmente o fenómeno.  

Entre 1991 e 2001 ocorreu um aumento generalizado nas taxas de desemprego (INE, 

2001) e dados mais recentes apontam para 433 700 mil pessoas desempregados no 3.º 

trimestre de 2008, confirmando que o desemprego de indivíduos com ensino superior 
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aumentou no 3.º trimestre de 2008 para 4 mil pessoas (INE, 2008). Muitos especialistas 

afirmam que este desemprego advém de causas estruturais, isto é, de um desequilíbrio 

entre o tipo de trabalhadores que os empresários querem e os que estão disponíveis 

(Glyptis, 1989). É possível saber com certeza que Portugal, face ao ano 2000 tem hoje uma 

economia mais débil, com mais desemprego, mais desigualdades, mais precariedade 

laboral, menores salários, mais pobreza, mais dependência externa e em divergência com a 

União Europeia (Carvalho, 2006:1).  

Todavia, apesar de decorrer um constante incentivo ao aumento da qualificação das 

pessoas, parece existir poucas ofertas de emprego/trabalho para licenciados em Portugal. 

Na verdade, o número de licenciados é baixo quando comparado com o da Europa: 

segundo o Eurostat (2005) o Norte de Portugal possuía apenas 7.2% de licenciados15. 

Mesmo assim, Portugal tem bastante menos empregados portugueses com habilitação 

superior (13%) do que Espanha (31%) e mesmo do que a média europeia (24%) (ibidem). 

Para uma melhor comparação à Europa, vejamos um estudo da Comissão Europeia 

(2002) realizado em 11 países europeus (Portugal não incluído) e Japão, junto de 40 mil 

graduados (que se licenciaram em 1994/95). Este estudo oferece algumas pistas que nos 

fazem crer que esta situação não decorre exclusivamente em Portugal: (a) 
Aproximadamente 20% dos graduados afirmam que fazem pouco uso profissional dos 

conhecimentos adquiridos na licenciatura e que a sua situação laboral é pior do que 

expectaram (idem: 2); (b) 12% consideram a sua ocupação inapropriada ao nível de 

educação que obtiveram e estavam insatisfeitos com o seu trabalho (ibidem); (c) 7% acham 

que possuir qualificação superior é supérfluo para o trabalho que executam e 4% afirmam 

que não teriam prosseguido estudos, se pudessem escolher de novo (ibidem). 

Quanto a dados portugueses, um estudo do GPEARI, Gabinete de Planeamento, 

Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais16 (2007), oferece algumas conclusões sobre 

desemprego em licenciados: (a) Os licenciados desempregados representam 9% do total de 

desempregados, sendo que mais de 50% destes têm entre 25 e 34 anos e a maioria dos 

últimos dez anos são mulheres (66 %); (b) O aumento de inscritos nos centros de emprego 

de 2002 para 2007 é mais significativo nos titulares de habilitação superior do que no total 

de desempregados; (c) Na situação de 1.º emprego, é a área de “Ciências sociais e do 

comportamento” que regista o número máximo de inscritos (“Psicologia”, “Sociologia e 

outros estudos”, etc.). 

Quanto às situações precárias, dados recentes (Mateus, 2007) demonstram que: (a) 
Portugal apresenta uma taxa de precariedade superior à média europeia, que era de 14,5% 

em 2005 figurando o país no terceiro lugar do ranking dos mais precários, a seguir à 

Espanha e à Polónia; (b) Em 2000, a região norte de Portugal (possuidora também da maior 

                                                 
15 Segundo o Eurostat (2005), o arquipélago da Madeira era o que tinha o mais baixo nível de licenciados com 5.1%, o Norte 
possuía 7.2% e o Centro de Portugal liderava com 7.9%. 
16 O GPEARI pertence ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e levou a cabo este estudo tendo em conta 
apenas as inscrições formalizadas por licenciados em Centros de Emprego, pertencentes ao IEFP. 
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taxa de desemprego do país) somava cerca de 400 mil trabalhadores com vínculos 

precários e 150 mil a recibos verdes, sendo que estes últimos têm vindo a aumentar; (c) 
Segundo o INE (cit in Mateus, 2007), em 2000, 27% dos trabalhadores portugueses (1,3 

milhões) tinham um contrato a termo ou desempenhavam funções a recibos verdes e em 

2006, este número aumentou para 29% e, (d) a Administração Pública Central também 

apresenta situações precárias: existem 117 mil trabalhadores com vínculos precários. 

Mesmo assim, estes dados não nos esclarecem quanto a situações específicas de 

precariedade como, por exemplo, o subemprego ou os estágios precários. Então, 

complementaremos estas estatísticas nacionais com um inquérito bastante recente, a 1558 

licenciados da Universidade do Porto (Gonçalves, Menezes & Martins, 2009), do qual 

podemos retirar que: (a) 9,3% dos licenciados encontravam-se desempregados e 70,1% 

encontram-se numa situação de precariedade contratual (idem: 10); (b) 7,4% dos 

licenciados encontravam-se em formação ou estágio profissional (idem: 8), excluindo os que 

frequentam formação pós-graduada; (c) 16,1% exercem no momento profissões para as 

quais têm sobrequalificação académica (idem: 12), enquanto que 29,3% dos licenciados 

exerceram ou ainda exercem trabalhos esporádicos, enquanto procuram pelo primeiro 

emprego, maioritariamente em “Serviços Administrativos, Informáticos e Call Centers” (idem: 

22), o que vem confirmar o aumento do subemprego. 

Ainda assim não temos um panorama realista da situação nacional pois (a) não 

existem estatísticas específicas a nível nacional sobre licenciados, nem sobre cada uma das 

situações por nós listada (ponto 2.1.2.1.); (b) o próprio Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) não permite a inscrição para emprego dos prestadores de serviços ou 

“falsos independentes” e considera os licenciados em formação profissional, estágios ou 

outras oportunidades precárias, como “ocupados ou empregados”, não os contabilizando 

como “sem-emprego”; (c) Existem licenciados que nem procedem à sua inscrição nos 

Centros de Emprego, já que o próprio organismo confirma não ter ofertas compatíveis e, (d) 
como já referimos, muitos licenciados encontram-se em subemprego e, logo, não são 

contabilizados como precários nem “inempregados”. 

Sabemos que existem 4 mil licenciados inscritos como desempregados, mas afirmar 

que existem também milhares de “inempregados” licenciados (se somarmos precários com 

ex-precários sem actividade laboral no momento, subempregados e outros à procura de 

primeiro emprego) seria ousado da nossa parte, mas pelo menos é certo que, como afirma 

Marques (2004: 171) num estudo com diplomados portugueses, as condições de 

empregabilidade dos diplomados têm-se deteriorado seja em termos salariais, seja no 

vínculo laboral a que se submetem seja ainda na possibilidade de promoção, ao passo que 

os empregadores têm tido a oportunidade de aumentar as exigências ao recrutar pessoas 

cada vez mais qualificadas a custos menores.  
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III. Estudo empírico  
Neste capítulo apresentaremos o estudo empírico realizado, cujas características 

passaremos a descrever. 
 

3.1. Objectivos de estudo e questões de investigação  

O objectivo deste estudo é documentar, identificar e reflectir sobre os impactos do 

“inemprego” ou não-emprego, na forma de não-actividade laboral e situação laboral precária 

involuntárias em licenciados portugueses, com base na análise de um número restrito de 

casos. Procuraremos encontrar respostas para as seguintes questões de investigação: (a): 
Qual o impacto psicossocial e afectivo-emocional do não-emprego ou “inemprego”, na forma 

de não-actividade laboral ou situação laboral precária involuntárias, em licenciados? Neste 

ponto exploraremos duas questões mais específicas: (a1) Que sentimentos experienciam as 

pessoas nestas condições? e, (a2) Que consequências a nível psicológico e social sentem? 

A segunda questão, relacionada com as estratégias de Coping, é: (b): Como é que os 

licenciados, sem-emprego, gerem ou lidam com essas consequências? 
 

3.2. Método  

Atendendo a que estamos perante uma temática pouco estudada (há algumas décadas nem 

sequer existia esta noção de precariedade laboral) e considerando que cada ser humano é 

único e irrepetível, optámos pela utilização do método de estudo de caso múltiplo do tipo 

descritivo e exploratório17 (Yin, 1994). A escolha deste método provém também do facto do 

objectivo do estudo ser a análise de casos e não a obtenção de resultados generalizáveis. 

Por outro lado, nem sequer existem instrumentos quantitativos para apurar os impactos do 

“inemprego” ou não-emprego, daí que a utilização do método de estudo de caso é ideal até 

para que, no futuro, seja construído tal instrumento.  

Este é o método de investigação preferencial quando se trata de aprofundar 

acontecimentos contemporâneos cujos comportamentos não podem ser manipulados (Yin, 

1994) e é empírico quando se investiga em contexto real, e especialmente quando as 

ligações entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes (idem: 13), como 

consideramos ser o caso do não-emprego. 

Trata-se assim, de um estudo de caso múltiplo (Yin, 1994), transversal, empírico, de 

tipo exploratório e descritivo, já que o objectivo é explorar e descrever com detalhe os 

impactos do “inemprego” ou não-emprego involuntário, num número restrito de casos e 

procurar consequências das vivências dessas condições, até ao momento não exploradas 

ou documentadas em pormenor. 

Este método abre portas a diversas metodologias. Após uma pesquisa julgamos ter 

encontrado a que melhor tratará este tema, enaltecendo a relevância do estudo qualitativo e 

                                                 
17 Aliás, este desenho de investigação foi utilizado em estudos semelhantes como, por exemplo, num reputado estudo 

sociológico, acerca dos problemas e consequências do desemprego num bairro em Washington D.C., nos Estados Unidos 
da América realizado por Liebow (1967, cit in Yin, 1994:41). 
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preservando a especificidade de sentimentos vividos por um pequeno número de pessoas. 

Essa abordagem é denominada “Histórias de Vida”, no nosso caso de cariz psicobiográfico, 

considerada um instrumento essencial da pesquisa em ciências humanas (Poirier, Clapier-

Valladon & Raybaut, 1999: 92). Na Psicobiografia, a pessoa conta-se no interior de um 

trama de acontecimentos (idem: 32), e o entrevistador recolhe o saber específico de que o 

entrevistado é portador, explorando uma parte da sua vida e focalizando-se em 

determinadas situações vividas (idem: 51). Para recolher a história de vida, baseamo-nos na 

entrevista semi-directiva de Rogers (1942 cit in Poirier, Clapier-Valladon, & Raybaut, 1999), 

onde existe um guião orientador não rígido onde é privilegiado o estilo de conversa, já que 

inevitavelmente irá nascer uma familiaridade entre entrevistador e entrevistado. 
 

3.3. Sujeitos e técnicas de recolha de dados 

Contra o habitual procedimento científico, optamos por descrever no mesmo ponto os 

sujeitos e a técnica de recolha de dados pois, como veremos, para os definir realizámos 

uma fase preliminar que descreveremos em primeiro lugar.  
 

3.3.1. Fase Preliminar 

Esta fase preliminar teve como objectivos contactar com o maior número possível de 

sujeitos nas condições que nos interessava tendo em vista (a) a escolha dos casos para o 

nosso estudo e (b) a elaboração do guião de entrevista, aperfeiçoando o guião de entrevista 

elaborado em investigação anterior (Araújo, 2003). 
 

3.3.1.1. Técnica de recolha de dados 

A técnica utilizada foi o questionário online, elaborado com base na revisão teórica e 

utilizando uma ferramenta específica18. O questionário era composto por 9 perguntas (Anexo 

B). Uma primeira parte visava o apuramento da situação actual dos inquiridos e continha 

4 questões: (a) duas questões recolhiam dados sócio-biográficos; (b) uma questionava 

sobre a formação académica e, (c) uma apurava a situação profissional actual. 

Uma segunda parte apurava as percepções dos inquiridos face à sua situação e 

continha 4 questões: (a) uma continha a Escala PANAS19 (Ribeiro, 1999) na versão integral, 

(b) outra, questionava a satisfação com a sua situação actual; (c) através da terceira 

pergunta recolhemos as áreas que os inquiridos sentiam ser afectadas pela situação 

profissional, utilizando itens apurados aquando da revisão teórica e; (d) na quarta pergunta, 

convidámos os inquiridos a participar numa entrevista. Na última questão do inquérito, 

inserimos um campo de resposta aberta para que os inquiridos deixassem outros 

comentários. 
 

                                                 
18 Ferramenta disponível gratuitamente, em versão limitada, em “http//www.surveymonkey.com”. 
19 No original: PANAS: Positive and Negative Affect Schedule. 
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3.3.1.2. Procedimento  

Após a concepção do questionário e sua publicação online, divulgámo-lo a contactos 

pessoais, pedindo que reencaminhassem a informação (em formato de e-mail) a outros seus 

contactos. O inquérito esteve disponível por duas semanas (de 20/02/2008 a 03/03/2008). 

 

3.3.1.3. Resultados 

Discutiremos os resultados obtidos, subdividindo-os em duas partes distintas: situação 

actual dos inquiridos e percepções dos mesmos face à sua situação. Os resultados 

detalhados encontram-se no anexo B. 
 

Apuramento da situação actual dos inquiridos 

Responderam a este inquérito um total de 114 pessoas e obtivemos respostas válidas 

de 85 licenciados. Destes licenciados, 34,1% possuíam estudos pós-graduados e 58,8% 

possuíam uma licenciatura na área das ciências sociais e humanas.  

A média de idades dos inquiridos era de 28,97 anos, tendo o mais jovem 22 e o mais 

velho 42 anos. Cerca de 64% eram solteiros, 25% casados sem filhos e cerca de 11% 

casados com filhos.  

Quanto à situação profissional, 70,6% estavam em situação laboral precária e os 

restantes 29,4% afirmavam estar desempregados sob diversas variantes. 
 

Percepções dos inquiridos face à sua situação 

Após uma análise estatística descritiva simples, algumas das respostas foram reveladoras e 

orientadoras como, por exemplo: (a) 55,6 % dos participantes afirmava que a área mais 

afectada pela sua situação profissional era a sua autoconfiança; (b) cerca de 60% relataram 

impactos ao nível da saúde (física e mental); (c) 35,8% referem impactos no seu auto-

conceito; (d) 27,2% referem impactos na sua relação conjugal/amorosa.  

Face à sua situação profissional (a) 36,5% dos participantes afirmavam sentir-se 

“Irritados” e “Assustados”, (b) 35,3% sentem-se “Atormentados”, (c) 34,1% “Perturbados” e  
31,8% “Nervosos” (itens da Escala PANAS).  

Quase 47% dos sujeitos consideram a sua situação profissional “Má” ou “Péssima”, e 

39,5% escolhem a opção “Nem bem nem mal, tenho de aceitar o que me aparece”. Apenas 

12,3% escolheram a opção “Boa, sinto-me bem, mas tenho esperança de arranjar melhor”. 

Por último, 26 participantes (32,1%) aceitaram dar o seu contributo numa entrevista.  
 

3.3.1.4. Conclusões da fase preliminar 

Este questionário serviu o propósito inicial de reunir os potenciais casos e seus contactos 

bem como de permitir a reformulação do guião de entrevista. Além disso, permitiu-nos 

confirmar a importância social deste tema, pois nas duas semanas que ficou disponível para 

preenchimento obtivemos mais de cem respostas, o que nos surpreendeu e nos incentivou 

ainda mais a avançar com esta investigação.  
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Neste ponto, passaremos então a apresentar as conclusões da fase preliminar, ou 

seja, os nossos casos e a técnica de recolha de dados. 
 

3.3.1.4.1. Casos 

O estudo desenvolveu-se a partir dos contactos angariados na fase preliminar e, 

conseguimos encontrar, com grande dificuldade, outras pessoas dispostas a dar o seu 

contributo voluntariamente. Esta nossa dificuldade poderá ser eventualmente explicada pelo 

desconforto da explicitação da situação a um estranho (o entrevistador) uma vez que se 

trata de licenciados de quem, como vimos, se espera que arranjem emprego mais 

facilmente (Fineman, 1987 cit in Mcfayden, 1995). 

Contactámos os potenciais casos para apurar se correspondiam ao perfil desejado e 

só depois, como aconselha Yow (1994), foram marcadas as entrevistas. Foram retirados 

dos potenciais casos, as pessoas que não correspondiam ao perfil ou que possuíssem 

qualificação para a docência20, uma vez que na altura a carreira docente encontrava-se em 

reformulação, o que poderia enviesar as entrevistas. Apenas um dos casos faltou à 

entrevista marcada, tendo sido eliminado do estudo21.  

Seleccionámos pessoas de ambos os sexos, de diferentes áreas científicas, tendo 

como critério o facto de nunca terem tido uma relação de emprego e encontrarem-se no 

momento sem-actividade laboral ou em situação laboral precária.  

Participaram neste estudo seis licenciados que serão denominados neste documento 

por casos 1,2,3,4,5, e 622, por motivos de anonimato e confidencialidade. Os participantes 

têm entre 25 e 33 anos de idade, sendo 2 deles do sexo masculino e 4 do sexo feminino23 e 

habitam nas áreas metropolitanas de Porto e Braga. Todos possuem uma licenciatura obtida 

em áreas científicas e instituições distintas, entre 1998 e 2007. Todos estão em situação de 

“inemprego” ou não-emprego, ou seja, nunca tiveram uma relação jurídica de emprego.  

Os dados sócio-biográficos podem ser consultados no Quadro 2., sendo que foi 

retirado o item da religião, uma vez que todos afirmaram pertencer à religião católica.  
 

Quadro 2. Características Socio-biográficas dos Casos 

 

 

 

 

 

Quanto à sua caracterização profissional (Quadro 3.), para uma melhor compreensão, 

vamos de subdividi-la em situação “Oficial” (ou Legal) e situação “Real”.  
                                                 
20 Apenas “Professores do ensino básico e secundário” do Ministério da Educação e outros como formadores ou professores 

universitários. 
21 Não voltamos a insistir no contacto, com receio de que a prestação de testemunho fosse forçada e não totalmente voluntária. 
22 Utilizaremos a letra “c”, seguida do n.º da entrevista/caso para nos referirmos ao entrevistado, por ex., Caso 3, aparecerá 

“c3” ou “C3”. 
23 Note-se que estas características correspondem exactamente às características da maioria dos licenciados desempregados 

segundo o estudo do GPEARI, citado na página 29 deste documento. 

Dados C1 C2 C2 C4 C5 C6 

Sexo Feminino Masculino Feminino Feminino Masculino Feminino 

Idade 28 33 25 27 27 29 

Estado Civil Solteira Solteiro Solteira Solteira Casado Casada 

N.º filhos/as 0 0 0 0 0 1 

Agregado Familiar (n.º) 3 3 3 2 2 3 
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Quadro 3. Caracterização das habilitações e situação profissional dos casos 
 

Dados 
Profissionais C1 C2 C2 C4 C5 C6 

Habilitações 
Académicas e 
área cientifica 

Lic.24 
Educação  
(Educação 
Adultos e 
Intervenção 
Comunitária) 

Lic. Psicologia 
Social e do 
Trabalho  

Lic, Informática 
e Gestão  
(Frequenta 
Mestrado 
Gestão da 
Informação) 

Lic. 
Secretariado 
de Gestão  

Lic. 
Engenharia 
Ambiental e 
Território  
(A terminar 
Mestrado na 
área) 

Lic. Educação 
Social 
 

Situação 
Profissional 
Oficial 

Sem actividade 
Laboral  
(Vulgo 
Desempregado) 
 

Trabalhador 
Independente 

Trabalhador 
Independente 

Trabalhador 
Independente 

Sem actividade 
Laboral 
(Vulgo 
Desempregado) 
 

Sem 
actividade 
Laboral (Vulgo 
Desempregado, 
c/ subsídio) 

Situação 
profissional 
Real Actual 

Trabalho 
Independente 
Ocasional e 
não 
enquadrado 
(em Orgs24. 
Privadas) 

Trabalhador 
Independente 
(Sempre para 
a mesma Org. 
Pública, há 10 
anos) 

“Falsa 
Independente” 
(Org. privada) 

“Falsa 
Independente” 
(Org. privada 
de Utilidade 
social)  

Colaborador 
não-
enquadrado 
(Org. pública; 
alterna 
estágios c/ 
trabalho não-
enquadrado) 

Sem 
actividade 
laboral  

Situações de 
“Inemprego” já 
vivenciadas 

1-Não-
actividade 
Laboral  
2-Trabalho 
independente 
3-Trabalho 
não-
enquadrado 
 

1- Não-
actividade 
Laboral  
2-Trabalho 
independente 
3-”Falso 
Independente” 
4-Subemprego 
 

1-Trabalho 
independente 
2-”Falso 
Independente” 
3- Contrato a 
prazo (não 
chegou a 
assinar) 

1- Não-
actividade 
Laboral  
2-Trabalho 
independente 
3-”Falso 
Independente” 
4- Estágios e 
afins 
5-Subemprego 

1- Não-
actividade 
Laboral  
2-Trabalho 
não-
enquadrado 
3- Estágios e 
afins 
 

1- Não-
actividade 
Laboral  
2-Trabalho 
independente 
3-”Falso 
Independente” 
4-Subemprego 
5- Estágios  
6- Contrato a 
prazo  

 

Na situação “oficial” encontramos três casos como trabalhadores independentes e 

outros três sem-actividade laboral involuntariamente (apenas um a receber subsídio25), 

denominados como “Desempregados” para todos os organismos oficiais. Todavia, na 

situação profissional “Real”, é possível ver que quase todos desenvolvem algum tipo de 

actividade laboral.  

Com a última coluna “Situações de “inemprego” já vivenciadas”, concluímos que todos 

eles já passaram por pelo menos três diferentes experiências de “inemprego” ou não-

emprego, com particular atenção para a c6 que já experienciou seis tipos de “inemprego”.  

 

3.3.1.4.2. Técnica de recolha de dados 

Com base nos resultados da fase preliminar, procedemos então à revisão do guião de 

entrevista previamente construído na investigação anteriormente realizada (Araújo, 2003), 

complementando-o e melhorando-o. Foram acrescentadas questões relacionadas com as 

situações precárias e foram consultadas escalas, testadas e aferidas para a população 

portuguesa para que o entrevistador potenciasse o discurso dos casos em caso de parca 

verbalização. Algumas das escalas visavam a avaliação de diversos constructos 

relacionados com Optimismo, Bem-estar, Coping como, por exemplo, a já referida Escala 

PANAS e o Questionário de Manifestações Físicas de Mal-estar (Ribeiro, 1999), a Escala 

                                                 
24 Iremos abreviar a palavra Licenciatura para “Lic.” e Organização para “Org.” 
25No momento desta entrevista o subsídio de desemprego foi suspenso para gozo da licença de maternidade e no final será 

reactivado. 
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Toulousiana de Coping (Esparbés et al, 1996 cit in Tap, Costa, & Alves, 2005), o Life 

Orientation Test-LOT (Scheier & Carver, 1992 cit in Bandeira et al, 2002). 

De forma a obter um panorama biográfico mais completo recolhemos dados como o 

sexo, o estado civil e o agregado familiar. Incluímos então, no nosso guião as perguntas 

necessárias para a recolha dos dados do estudo empírico: 

(1) Muitos autores (Kaufman, 1982;Jackson et al.,1983; War & Jackson, 1985; Banks 

& Jackson, 1982 cit in Fryer & Payne,1986: 256) afirmam que quanto mais empenho, 

envolvimento e compromisso as pessoas têm com o emprego, mais negativos são os 

sentimentos e mais graves os seus efeitos da perda desse emprego. No nosso estudo, para 

compreender os impactos “inemprego” ou não-emprego, iremos questionar o que os casos 

sentem sobre o facto de se encontrarem em situação laboral precária ou em não-actividade 

laboral. 

(2) Para Kelvin (1980 cit in Glyptis, 1989:69), é fulcral a exploração das áreas da vida 

da pessoa que ela sente que são afectadas no desemprego. No caso dos nossos 

“inempregados”, interessa-nos também perceber os impactos do não-emprego e como estes 

afectaram a sua saúde, sentimentos, sustento económico, planeamento do futuro, etc. 

(3) O tempo de lazer é outro aspecto abordado por Glyptis (1989) e procurar-se-á 

analisar que passatempos a pessoa procurou e como ocupava o seu tempo livre. Ao apurar 

o lazer, estaremos também a entendê-lo como uma estratégia de coping. Como modelo de 

estratégias de coping utilizaremos o já referido modelo integrador de Esparbés et al (1996, 

cit in Tap, Costa, & Alves, 2005), para explorar melhor como lida cada um dos casos com a 

sua situação. Incluiremos também uma questão sobre a religião, uma vez esta surge num 

dos estilos: a conversão pelos valores (Tap, Costa & Alves, 2005). 

(4) Numa perspectiva da psicologia positiva não poderíamos deixar de explorar que 

vantagens os entrevistados vêem nestas vivências como, por exemplo, evolução pessoal, 

aprendizagem e experiência profissional, possibilidade de reconversão profissional, etc. 
 

No final, para apurar se o conteúdo do instrumento era relevante para o objectivo 

formulado (Leite, 2008:180) e se conseguíamos realmente obter os dados que desejávamos 

utilizando este guião, realizámos uma entrevista de pré-teste. A entrevistada é licenciada em 

Psicologia, casada com 2 filhos, totalmente sem-actividade laboral e nunca teve um 

emprego. Durante a entrevista deixámos os canais de comunicação abertos, para que a 

entrevistada ganhasse confiança com o entrevistador e se exprimisse sem limitações e para 

que pudesse contribuir, não só com a sua experiência, mas também com a sua perspectiva 

sobre a problemática em causa (Yow, 1994). No final da aplicação, que não foi tida em 

conta para a análise dos dados, concluímos que o instrumento apurava o que se desejava 

(validade de conteúdo) e era totalmente funcional no decorrer da entrevista.  

Em conclusão, no final da revisão do guião de entrevista este ficou construído com um 

total de 13 perguntas/partes, subdivididas em sub-questões específicas (Anexo C).  
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3.4. Procedimento 

As entrevistas, realizadas entre Maio e Julho de 2008, foram integralmente gravadas (sendo 

que o entrevistador tomou notas ocasionalmente), após o consentimento dos entrevistados 

(Anexo C).  

Quatro das seis entrevistas decorreram numa sala da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCE-UP), local que, por considerarmos 

neutro, demos sempre preferência.  

Por motivos geográficos, duas entrevistas, realizaram-se, uma na casa do 

entrevistado (c4, na cidade da Régua) e outra no local de trabalho da entrevistada (c1, na 

cidade de Braga).  

 

3.5. Técnica de análise de dados 

Na fase de análise do material, utilizámos a análise de conteúdo. Para Ferrari, esta consiste 

na discriminação dos componentes de um fenómeno com base em categorias, condições, 

situações (Ferrari cit in Leite, 2008:203). Para este estudo, utilizámos o tipo descritivo, que 

tem por finalidade enumerar ou descrever as características dos fenómenos (idem: 208) e o 

tipo qualitativo que decompõe o fenómeno ou o problema em partes procurando 

estabelecer relações (ibidem).  

Numa primeira fase, foram transcritas as entrevistas e introduzidas num Software 

especializado, o NVivo26; numa segunda fase foi feita uma leitura atenta e exploratória de 

todos os documentos que totalizam mais de 10 horas de gravação. A concretização da 

análise de conteúdo foi conseguida através do referido software, tendo sido analisados, 

codificados e categorizados todos os dados. 

 

                                                 
26 QSR Nvivo Version 7.0; Copyright QSR Internacional Pty, Ldt 
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IV. Redução dos dados, análise e discussão  
Neste sub-capítulo apresentaremos o processo de redução dos dados e os resultados 

obtidos na nossa investigação e conduziremos uma discussão sobre os mesmos. 

 

4.1. Redução dos dados  

Após a recolha dos dados, apurámos então seis histórias de vida, cujos resumos podem ser 

encontrados no anexo D, e iniciámos a redução dos dados através da análise de conteúdo. 

Concordamos com a perspectiva de Vala quando este defende que não há modelos 

ideais em análise de conteúdo [pois] as regras do processo inferencial que subjaz à análise 

de conteúdo devem ser ditadas pelos referentes teóricos e pelos objectivos do investigador 

(Vala, 1986: 126) e, por isso, utilizou-se uma técnica mista, tripartida, de categorização.  

Em primeiro lugar, os diversos referenciais teóricos serviram para definir algumas 

categorias a priori (por exemplo, alguns impactos provindos da revisão bibliográfica, as 

estratégias de coping, etc.). No caso das estratégias de coping utilizámos todas as 

definições do modelo de Esparbés et al (1996 cit in Tap, Costa, & Alves, 2005), e 

procedemos à ampliação e adaptação das mesmas ao “inemprego” ou não-emprego. A 

única (ligeira) mudança que adoptamos foi na categoria suporte social, a qual alargamos 

para incluir não só a procura de apoio junto de familiares e amigos, como também junto de 

serviços à comunidade como sugeriu McFayden (1995) e o apoio de grupos da mesma 

categoria social ou redes sociais de apoio, como sugere Breakwell (1986 cit in Mcfayden, 

1995)27.  

Em segundo lugar, as questões que conduziram à construção do guião de entrevista, 

também estas, como vimos, fundamentadas na revisão teórica, serviram também para gerar 

outras categorias (por exemplo, história de vida, história profissional, etc.) 

Por último, em caso de ausência de referências teóricas, baseámo-nos nos dados 

recolhidos para a geração das categorias (por exemplo, alguns dos impactos psicossociais). 

O sistema de categorias foi sendo aperfeiçoado, à medida que os dados que 

emergiam indiciavam a necessidade de definição de novas categorias, reformulação de 

anteriores ou mesmo junção de categorias em uma só. Deparámo-nos com algumas 

dificuldades na redução dos dados como, por exemplo: (a) a não-actividade laboral funde-se 

com situações laborais precárias e torna-se complicado quer para o entrevistador quer para 

o entrevistado, destrinçar exactamente a que se refere aquele impacto, daí que em muitos 

casos existam unidades de registo codificadas tanto para a não-actividade laboral como 

para situações precárias28; (b) Ocasionalmente, a linha de separação entre impactos 

                                                 
27 Incluímos serviços de apoio à comunidade de instituições públicas como Segurança Social, UNIVA’s, IEFP, redes sociais específicas 

de licenciados (Fóruns e sites de emprego para certa profissão, ordens, sindicatos, associações profissionais, etc.), pois 
consideramo-los suportes sociais bastante específicos que tínhamos de acrescentar, pois funcionam como centros de partilha de 
estratégias e reflexões. 

28 Por ex., o c5, que esteve alternadamente em não-actividade ou em situações precárias, ele afirma que abdicou de ter filhos devido à 
sua instabilidade. Na codificação, não é possível destrinçar se essa reformulação do seu projecto pessoal se deve aos momentos de 
não-actividade ou às situações precárias, e no fundo, devem-se à vivência da situação de instabilidade em geral do “inemprego” ou 
não-emprego.  
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negativos e positivos é, por vezes, difícil de traçar. O facto de um trabalhador independente 

não ter vinculo laboral é vivenciado como um impacto negativo porque é precário, porém 

também pode ser percepcionado pelo entrevistado como positivo pois pode sair daquela 

situação precária sem dar pré-aviso, em caso de encontrar uma situação de emprego, por 

exemplo. Outro exemplo: o contrato a prazo apresenta impactos negativos semelhantes aos 

de outras situações precárias mas apresenta impactos positivos como, por exemplo, ter 

alguns benefícios sociais, não pagar tantos impostos e passar a ter alguma certeza no 

tempo de trabalho dentro da organização; (c) Por último, surgiu a dificuldade associada aos 

conteúdos explícito e manifesto. É difícil codificar alguns trechos em que o conteúdo não é 

plenamente manifesto, mas pelos comportamentos não-verbais durante a entrevista, o 

entrevistador consegue inferir o que o entrevistado quer dizer. Tentámos não realizar muitas 

destas inferências, codificando ao máximo apenas o conteúdo explícito. 

No final, contámos com um sistema de 93 categorias (Anexo E). Destas categorias 8 

são free nodes/categorias livres (Anexos F e G), e 85 são tree nodes/categorias 
interligadas (Anexo H), sendo 3 as categorias “Mães” e 82 as categorias “Filhas”. 

As categorias livres não serão alvo de análise, bem como algumas categorias 

interligadas, uma vez que não correspondem a nenhuma das nossas questões de 

investigação, antes serviram para enriquecer a entrevista e aprofundar a relação 

entrevistador-entrevistado. 

As categorias interligadas “Mães” são: (a) Coping com o não-emprego (Anexo I), (b) 
História profissional (Anexo J) e (c) História de vida (Anexo K).  

As categorias que serão alvo de análise são o (a) Coping com o não-emprego, com 

treze categorias e 878 unidades de registo (Anexo I), (b) uma categoria “filha” (child node) 

da História de vida que nos dará o coping pelo Lazer, com 115 unidades de registo (Anexo 

J) e (c) as 45 categorias relativas ao impacto do não-emprego, com 1832 unidades de 

registo, que juntamos no anexo L. As categorias analisadas totalizam assim 59 categorias, 

com um total de 2825 unidades de registo. 

 

4.2. Análise das questões de investigação  

A apresentação dos resultados será organizada em torno das questões de investigação. 

Num primeiro momento, exporemos os resultados sobre os impactos psicossociais e, em 

momento posterior, os resultados sobre o coping. 

 

4.2.1. Impacto psicossocial do “Inemprego” ou não-emprego em Licenciados 

Para compreender os impactos do “inemprego” em geral, analisaremos os impactos da não-

actividade laboral e das situações precárias em separado, e no final, faremos uma 
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conclusão integradora. Para consultar os resultados de resposta a esta questão de 

investigação, poderá ser consultado o anexo L. 

 

4.2.1.1. Impactos positivos e negativos da não-actividade laboral  

No Quadro 4. apresentam-se os resultados relativos a: (a) Impactos negativos, com 6 

categorias, em que uma delas -os sentimentos- se subdivide em 3 subcategorias, e (b) 
Impactos positivos, onde surgem 3 categorias, incluindo os sentimentos. 

 
Quadro 4: Impactos Negativos e Positivos da não-actividade laboral 

Impactos Negativos Impactos Positivos  

Sentimentos Negativos  

C
as

os
 

Perda de 
Benefício
s Sociais 
e Outros 

Instabili
-dade 
Finan-
ceira 

Dificuld
ade em 
planear 

o 
Futuro 

Depen-
dência 
familiar 
ou de 
outros 

(Ter de)
Aceitar 
outros 

trabalho
s 

Frustração 
Inutilidade 

Culpa-
bilizaçã

o 

Tristeza
injustiça

Evolução 
pessoal 

(Mais) 
Tempo 

livre 

Sentimen-
tos 

positivos: 
Esperança, 

Atitude 
positiva 

C1 5 4 5 4 0 1 0 17 3 0 5 

C2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

C4 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 

C5 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 

C6 4 3 1 0 1 2 0 8 1 1 0 

Totais 13 10 10 6 4 5 1 28 4 2 5 
 

Os impactos negativos mais verbalizados são a Perda de Benefícios Sociais e Outros 

e a Dificuldade em planear o Futuro, enquanto que o sentimento dominante é o de Tristeza, 

injustiça. Os impactos positivos são bastante menos, porém é a Evolução Pessoal que 

reúne mais votações e, nos sentimentos positivos, apenas uma entrevistada refere 

Esperança, Atitude positiva. Reunimos algumas verbalizações dos participantes, constantes 

na totalidade nos Anexos M e N, que ilustram os impactos negativos e positivos da não-

actividade laboral, incluindo também os sentimentos sentidos por estes (Quadro 5). 
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Quadro 5: Verbalizações acerca Impactos Negativos e Positivos da não actividade laboral  

Verbalizações dos Impactos Negativos  Verbalizações dos Impactos Positivos  
C

as
os

 

     
C1 

(a) Uma pessoa desempregada não pode pedir crédito mesmo de 
forma alguma; (b) Senti aquela frustração, aquela ansiedade e já 
me bateu a tristeza mesmo (…) é um investimento que é feito, 
uma pessoa estuda, dedica-se a uma coisa e as coisas não 
surgem. É complicado; (c) Mesmo sentimentos de tristeza (…) de 
injustiça porque depois não vejo ninguém a fazer nada por nós 
(…) não temos ajudas nenhumas, não digo só os subsídios, não 
há nada de ajudas. Eu se for à segurança social pedir alguma 
coisa (…) porque estou desempregada, ninguém me dá; (d) Eu 
quero acreditar nisso, sinceramente quero... mas uma pessoa vê 
que nada feito. Não temos nada!; (e) Quem está precário, não vai 
ter filhos! Porque o que até agora ter uma licenciatura até podia 
ser uma mais-valia...neste momento não é..... 

(a) Lições de vida…se calhar ter mais consciência e a 
valorizar um bocadinho mais o dinheiro, não sei…por 
aí… (…) Dar mais valor às coisas e àquilo que se 
consegue, (…)...agora vejo, e começo a valorizar mais 
um bocadinho as coisas, não é?; (b) Coisas 
positivas…coisas positivas… (silêncio) Acho que não 
encontro (…)  (Risos) Sim...e acredito que vai chegar a 
minha altura, vai chegar a minha vez (…) Em muitas 
outras coisas eu já sou e eu considero-me uma pessoa 
optimista e tento diariamente ter aquele pensamento 
diário, não posso me deixar abalar, não posso pensar 
que é para toda a gente, e tenho de pensar que vou lá 
chegar e que vou ser uma das premiadas. 

C2 (a) [Tinha direito ao subsídio social de desemprego?] Não.  

C3 

(a) [Que apoio teve (…) recebeu algum tipo de subsídio?] Não, 
não; (b) E depois tive de começar à procura de emprego, porque 
realmente não queria, não conseguia estar em casa. (a) Porque 
realmente não queria, não conseguia estar em casa só a fazer a 
tese (…) eu não conseguia ficar em casa (…) e pronto, preferi 
realmente andar à procura de trabalho. 

(a)Concentrar-me para fazer a tese. 

C4 

(a) Tive de começar a procurar o que aparecesse (…) pediam 
uma pessoa com o 12º ano (…) e eu tive de aceitar, não é?; (b) 
Temos sempre tendência para pensar e a família (…) que nós é 
que não tínhamos uma coisa melhor porque não queríamos (…) 
muitas pessoas dizem (…): “Ai tens bom corpo para trabalhar, só 
não trabalhas porque não queres!”. 

 

C5 

(a) Filhos aí sem dúvida, isso deixamos completamente porque 
ainda não temos qualquer estabilidade; (b) Senti-me um bocado 
mal porque sabia que se calhar tinha valências ou competências 
(…) e não era me dada essa possibilidade, portanto, se calhar 
isso abalou-me um bocadinho. 

 

C6 

(a) Já não… já não queria estar em casa, já estava “mas o quê 
que eu vou fazer”?; (b) O pior é ficar desempregada, mas o pior a 
ficar desempregada e... não ter direito a nada. (c) Sinto-me 
injustiçada, sinto-me injustiçada (…); (d) Foi horrível. 

(a) Ao princípio, sabe bem o primeiro dia, o segundo, a 
primeira semana, poder ir passear, ir dar uma volta; (b) 
Eu acho que vai ter um impacto positivo, porque eu vou 
estar com tanta ânsia de ir trabalhar, que quem me 
receber a seguir há-de ficar muito contente.                       

 

4.2.1.2. Impactos das situações laborais precárias  

Neste ponto, e dado que se trata da condição com mais categorias, trataremos em separado 

os impactos positivos e negativos (Anexos O e P). 
 

4.2.1.2.1. Impactos negativos das situações laborais precárias 

No Quadro 6, vemos que foram codificadas 13 categorias como impactos negativos e, 4 

subcategorias de categoria sentimentos. Em primeiro lugar surge a categoria Instabilidade 

ou Degradação de salários, seguida por Perda de Benefícios e Impostos acrescidos e, em 

terceiro lugar, Procurar, aceitar ou Acumular Outros Trabalhos. O sentimento negativo mais 

referido é a Injustiça, Frustração, Insegurança, seguido da Insatisfação, desmotivação.  
 

Quadro 6: Categorias sobre os Impactos Negativos das situações laborais precárias 

Sentimentos Negativos 

C
as
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al 
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ca 
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ou 
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de 

salário
s 

Procurar, 
aceitar 

ou 
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s 
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Trab
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bado 

Exclu
sivida

de 
com a 
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zação 

Insatisf
ação, 

desmot
ivação 

Injusti
ça, 

Frustr
ação, 
Inseg
uranç

a 

Culpa
bilizaç

ão 

Sofri
mento 
emoci
onal 

C1 3 1 4 4 1 0 2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 
C2 17 4 11 2 5 5 8 18 2 3 0 0 6 10 2 1 
C3 26 0 1 3 11 8 3 21 4 2 0 0 6 4 0 5 
C4 28 10 8 1 5 0 4 27 22 10 0 4 21 18 1 5 
C5 5 0 6 2 1 0 1 17 0 0 1 0 3 10 0 3 
C6 19 3 1 0 2 1 9 43 16 2 1 0 0 26 0 6 

Totais 98 18 31 12 25 14 27 132 44 17 2 4 36 70 3 20 
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Para uma melhor compreensão, escolhemos do Anexo O algumas frases essenciais 

(Quadro 7) para ilustrar os impactos e sentimentos negativos face às situações precárias. 
 

Quadro 7: Verbalizações acerca dos impactos negativos das situações precárias 

(a) Não dá para muito, não é? (…). É como eu digo a pensar em vida futura, nem pensar! Como a situação está (…) é 
complicado (…) não estou a fazer descontos, não estou com nada legalizado (c1);  

(b) Preciso de ajuda porque além de ser a recibos verdes, o pagamento (…) não tem uma periodicidade regular que se possa 
prever, portanto…estou há 3 meses sem receber e nesses 3 meses tenho alguns compromissos (c2); 

(c) Se não estivesse a recibos poderia organizar a minha vida pessoal de forma muito diferente (…) se estou numa situação 
precária não me vou meter numa coisa em que depois eu não sei se posso pagar ou não (…) E também casar. Não vou viver 
em casa dos meus pais, em casa dos pais da minha namorada (c2); 

(d)  Quer trabalhe quer não tenho de pagar à Segurança Social (…) se todos trabalham na mesma empresa (…) deviam de ter 
a mesma lei, não é? (c2); 

(e) Trabalho imensas horas (…) em algo que se calhar não vale a pena porque não estou estável, hum…realmente a gente 
acaba por nem sequer ser valorizado (…) não tenho tempo para mim, (…) para acabar a minha tese, (…) para estar com o 
meu namorado, (…) para estar com a minha família (…) não consigo ir ao ginásio, não consigo fazer exercício físico (c3); 

(f) Não devia existir os recibos verdes (…) as pessoas também têm direito a construir a vida deles e não é só para alguns (c3);  
(g) Como eu tinha habilitações superiores começaram a dar-me mais responsabilidades (c4); 
(h) Mas é (…) o tal receio de arriscar (…) largar uma coisa sem ter nada em vista (…) mas tinha pensamentos negativos (c4);  
(i) Estava a descontar 155,22€ (…) temos uma Segurança Social que não dá direito a nada, para que é que isto serve? (c4);  
(j) Eu sentia, para já que era muito injusto (…) comecei a desmotivar, porque via em relação a outros colegas, eu não tinha 

direito a férias (…) Diziam: “Sabe que está a recibos verdes, o período que não vem trabalhar nós não pagámos” (…) 
Injustiçada, chateada, pensava...Porque é que estive tanto tempo a estudar não faz sentido, realmente, não faz sentido! (c4);  

(k) Se me centrasse só na situação em que eu vivia, entrava numa depressão mesmo muito profunda porque eu sentia-me 
mesmo…achava que…aquilo não podia estar a acontecer (c4); 

(l) Foi o que o governo nos deu (…) mas depois como acabava o financiamento aí já nos punham de parte (…) Senti-me um 
bocado mal… (…) senti-me mais doloroso porque já era a segunda vez e já estava lá há algum tempo (c5); 

(m) Nós não fazíamos só as 40 horas, nos fazíamos mais, só as noites (…), aos domingos também trabalhávamos (…) [e 
ganhávamos] o mesmo: 5 euros à hora (c6);  

(n) Eu tive inicio de casamento um bocadinho complicado. Em que nos encontrávamos ao fim de semana (…) como eu ando 
sempre a saltar de um lado para o outro (…) ele [marido] dizia “eu só queria que tu tivesses um emprego normal” (…) é muito 
negativo porque andei a saltar de sítio em sítio sem estabilidade (…) infelizmente andar sempre a saltar de um lado para 
outro ficam sempre amizades e custa me imenso andar sempre saltar de ano a ano (c6);  

(o) Temos de ser como a formiga (…)este esforço que eu fiz foi para poupar, foi para ter alguma estabilidade e segurança que 
infelizmente nunca pensei que me viesse valer tão cedo, (…) o ser trabalhadora a recibos verdes é frustrante porque, é como 
se qualquer a momento nos pudessem tirar o tapete então não nos sentimos trabalhadores como os outros (…) não ter direito 
a nada apesar de trabalhar tantos anos porque tive a recibos verdes. Isso é que é o mais injusto (c6);  

(p) O mais caricato era também que eu podia ter oportunidade de estar num contrato (…) mas a própria instituição, negou-me 
essa situação porque eu não podia ser diferente dos outros todos que estavam lá a recibos verdes (c6);  

 

4.2.1.2.2. Impactos positivos das situações laborais precárias 

Como impactos positivos encontrámos 10 categorias (Quadro 8.), incluindo os sentimentos 

positivos. Os impactos positivos mais percepcionados são a Satisfação no trabalho, seguida 

da Aprendizagem Individual e Organizacional, a Experiência e Reconhecimento Profissional 

e, em quarto lugar, a Obtenção de rendimentos, Independência. Quanto aos sentimentos 

positivos, surgiu-nos a categoria Esperança, Optimismo em 5 dos 6 casos. 
 

Quadro 8: Categorias sobre os Impactos Positivos das situações laborais precárias 

C
as

os
 Experiência 

e 
Reconheci-

mento 
Profissional 

Obtenção de 
rendimentos
, Indepen-

dência 

Possibilidad
e de outras 
oportuni-

dades 

Ausênci
a de 

vinculo 

Menor 
contacto 

com 
hierarqui

a 

Ter uma 
ocupaçã

o 

Aprendizage
m Individual 
e Organiza-

cional 

Benefíci
os 

Sociais 
no 

contrato 
a Prazo 

Satisfaç
ão no 

trabalho

Sentiment
os 

positivos:
Esperança

, 
Optimismo

C1 3 4 1 0 0 0 1 0 7 1 

C2 5 5 5 0 0 0 3 3 5 2 

C3 4 3 0 2 2 1 4 0 9 3 

C4 5 1 2 1 0 1 8 4 7 2 

C5 4 1 3 0 0 2 4 0 2 4 

C6 8 5 0 0 0 4 14 4 19 0 

Totais 29 19 11 3 2 8 34 11 49 12 
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Algumas afirmações dos entrevistados, retiradas do Anexo P, no âmbito dos impactos 

positivos podem ser consultadas no Quadro 9. 

 
Quadro 9: Verbalizações acerca dos impactos positivos das situações precárias 

(a) E depois a nível monetário também tem havido o reconhecimento (c1); 
(b) Isso já foi aquele puxaozinho, já me dá mais um bocadinho de esperança porque as coisas até surgem (c1);  
(c) Estou a gostar muito, gostei muito de dar a formação (c1); 
(d) Só tive 6 meses porque estava aqui e tinha contrato e interessava-me (c2); 
(e) Eu gostei da experiência, é bom. Foi uma experiência na altura agradável (…) Esperava conseguir o reconhecimento (c2); 
(f) Ganhei bastante dinheiro! (c2); 
(g) Sim, escalar para outro posto (c2);  
(h) Estou bastante optimista, actualmente. Tenho aí, por exemplo, esse projecto da faculdade (c2); 
(i) Aprendi a lidar com as pessoas, (…) a lidar com o público…porque tenho de dar sessões às vezes com 50 pessoas (c3); 
(j) Acabei por dizer (…) não tenho contrato mas também se aparecer outra coisa não tenho que avisar (…) Mas o que importa 

é que não lidamos com o patrão...todos os dias (c3); 
(k) Sim, a experiência sim (…) Sim, entre 1000 e 1500 [euros) tenho, tenho (c3); 
(l) Penso que um dia será melhor, será diferente (c3); 
(m) Aprendi a nível de software, adquiri novos conhecimentos (c4); 
(n) Posso dizer que cresci muito, que aprendi muito, aprendi a lidar com situações (c4); 
(o) Se eu for comparar com a situação dos recibos verdes [com o actual contrato a prazo], eu pior não estou, muito pelo 

contrário (…) além de estar perto de casa tenho todos os meus direitos (c4); 
(p) Gostei, gostei muito (c4); 
(q) Melhor. Mas neste momento estou mais optimista porque vejo que afinal é possível mudar (c4); 
(r) Isto trouxe-me experiência profissional que era coisa que não tinha, não é? Deu-me experiência profissional e deu-me 

algum sentido de vida, de realização também pelos trabalhos que fiz e pronto envolveu-me um bocado no mundo do trabalho 
coisa que não tinha noção do que era e passei a ter (c5); 

(s) Entre estágios estive lá, estava à espera, continuei a fazer o meu trabalho mas... estava à espera de oportunidade (c5); 
(t) Gostei. Gostei porque era diferente, era divertido, ainda nos divertimos um bocadinho. O contacto ao telefone com pessoas 

também era engraçado (c6); 
(u) Aceitei para currículo e para experiência e foi muito enriquecedor (c6); 
(v) Porque me ocupou, porque fiquei mais rica, porque me entusiasmou (…) Andei a saltar de sítio em sítio sem estabilidade 

mas ao menos fiquei com uma carga... com uma pessoa... forma de ser completamente diferente (…) É muito gratificante ver 
pessoas com quem nós trabalhamos há bastante tempo, ainda nos conhecerem, fico feliz (c6); 

(w) [porquê aceitar um emprego que não tinha a ver com a sua área?] Por causa da segurança a nível de descontos para a 
segurança social e por ter mais dinheiro (…) Quando estive a contrato não na minha área, fica-se um bocadinho mais 
descansada, fica-se mas só mesmo pela parte dos descontos (…) Depois eu queria casar, queria juntar dinheiro…(c6); 

 

4.2.1.3. Impactos do “Inemprego” ou não-emprego: síntese 

Com este ponto visávamos obter resposta à primeira questão de investigação e, assim, 

procurámos não só os impactos da não-actividade laboral e das situações laborais precárias 

como também os sentimentos associados a essas situações.  

Nos Quadros comparativos 10 e 11 é possível perceber que encontramos impactos e 

sentimentos negativos semelhantes na situação de não-actividade laboral e situações 

laborais precárias. No entanto, as situações precárias revelam mais impactos negativos (13 

categorias) do que a não-actividade laboral (6 categorias). Selecionamos propositadamente 

três casos que se encontravam no momento em situação de não-actividade laboral e outros 

três em situação laboral precária, porém, estas diferenças podem ser também explicadas 

pelo facto de todos terem vivenciado diversas situações laborais precárias e, logo ter tido 

muito mais a dizer sobre os impactos negativos destas, do que sobre não-actividade laboral. 

A condição que maior diferença apresenta é a dos impactos positivos, dos quais 

emergem mais categorias nas situações precárias (10 categorias) do que nas de não-

actividade laboral (3 categorias).  

Encontramos sentimentos positivos semelhantes nas duas situações. 
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Quadro 10. Categorias geradas sobre os impactos negativos não-emprego ou “inemprego”: Não-actividade laboral e 
das situações laborais precárias29 
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N.º  Cat.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

 
Quadro 11. Categorias geradas sobre os impactos positivos não-emprego ou “inemprego”: Não-actividade laboral e 

situações laborais precárias 
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No gráfico 1, construído a partir dos totais apresentados no Anexo L, é possível 

visualizar os resultados quantitativos das várias categorias dos impactos do “inemprego”. 
 

Gráfico 1: Número de Verbalizações, por categoria gerada acerca dos impactos positivos e negativos do “Inemprego” 
ou Não-emprego 
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29 Legenda dos Quadros 10 e 11: O sombreado amarelo simboliza categorias distintas entre si, enquanto que sombreado a 
azul realça categorias que têm semelhanças entre si. 
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4.2.2. Coping com o “inemprego” ou não-emprego  

Como já referimos, decidimos abordar o coping com o “inemprego” por um lado, através do 

modelo integrador de Esparbés et al (1996, cit in Tap, Costa, & Alves, 2005), adaptando as 

suas seis principais estratégias e, por outro lado, aproveitando as verbalizações dos 

entrevistados sobre o utilização do seu tempo de lazer para apurar o coping através do 

lazer.  

Por outro lado, decidiu-se analisar o coping face ao não-emprego como um todo. Esta 

opção deve-se ao facto de os entrevistados terem já terem vivenviado diversas situações de 

inemprego e se referirem às formas de lidar com a não-actividade e com as situações 

laborais precárias de forma indistinta. Assim, as estratégias de Coping são referidas pelos 

entrevistados como uma estratégia utilizada face à situação de não-emprego em geral. Por 

exemplo, a focalização activa (através da procura activa de emprego), ocorre nas duas 

situações, sem que o entrevistado explicite se o fez na não-actividade laboral ou na situação 

precária ou em ambas.  

 

4.2.2.1. Estratégias de Coping  

No Quadro 12, é possível verificar que foram encontradas codificações para todas as 

estratégias de coping enunciadas pelo modelo de Esparbés et al (ibidem). As estratégias 

mais presentes nas verbalizações dos participantes são a Focalização, seguida da 

Conversão e, em terceiro lugar, o recurso a Suporte Social. 

Incluindo os subtipos de estratégias de coping, é a Focalização activa que reúne 

maior número de verbalizações (74), seguida da Focalização cognitiva (62) e, em terceiro 

lugar, surge o Suporte social (50), em quarto lugar surge a Focalização emocional e só 

depois, em quinto lugar, surge a estratégia de Conversão comportamental. 
 

Quadro 12: Estratégias de coping  

Conversão Focalização 

Ca
so

s 

Comportame
ntal 

Aceitaçã
o 

Pelos 
valores Activa Cognitiva Emocional Recusa Retrai-

mento 
Suporte 
Social 

Control
e 

C1 4 1 6 8 8 5 0 1 11 2 

C2 7 2 2 11 11 6 2 1 8 3 

C3 0 3 0 9 1 3 1 4 6 9 

C4 9 8 2 12 18 17 5 1 11 13 

C5 6 3 2 17 10 6 0 0 8 5 

C6 15 2 1 17 14 10 0 1 6 4 

Totais 41 19 13 74 62 47 8 8 50 36 

Outros Totais          Total “Conversão”=73 Total “Focalização”= 183 
 

No Quadro 13, abaixo, mostramos apenas alguns excertos de frases de vários casos 

para ilustrar as estratégias utilizadas, constantes na íntegra no Anexo Q. 
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Quadro 13: Verbalizações ilustradoras das estratégias de Coping 

1.
 C

O
N

-
TR

O
LE

 

(a) Eu quando sair de lá, vou para tribunal! (…) Aprendi também a não ter que mostrar os meus impulsos…Às vezes nós se 
tivermos de ter alguma explosão de raiva ou assim é melhor não ter (c3);  

(b) Eu aconselho sempre as pessoas que mesmo que tenham problemas não mostrar “má cara”(c3);  
(c) Falei do aumento que ele tinha prometido (…) e ele despachou logo a conversa (c3); 
(d) [Tem uma base de dados?] Tenho feito em Excel, tenho para onde é que enviei o currículo vitae (…) se já fui contactada, 

se fui a entrevista (c4). 
2.

3.
C

om
po

r
-ta

m
en

ta
l (a) Há aqui estratégias que eu utilizava, mediante o tipo de emprego eu adaptava o meu currículo (…) quando pediam o 12º 

ano, eu já não dizia que tinha pós graduação e a Licenciatura… (c4);  
(b) Às vezes (…) é necessário nós paráramos e recomeçarmos (…) eu vou recomeçar um pouco tarde mas prefiro começar

(…) Eu nunca dei um passo maior do que a perna (c6);  
(c) Concorro para outras coisas que não têm nada a ver (…) com Psicologia (c2);  
(d) Filhos aí sem dúvida, (…) nós já estamos a abdicar do filho (c5).

2.
2.

A
ce

i-
ta

çã
o 

(a) Estou contente por ter pelo menos um emprego (…) As que trabalham comigo às vezes dizem que tenho que estar 
contente por estar lá a trabalhar, é melhor do que estar em casa sem fazer nada (c3);  

(b) Tenho plena consciência de que as minhas funções são as funções de uma administrativa, de uma secretária (c4);  
(c) Entre esses estágios estive lá (…) à espera de oportunidade (c5).  
(d) Tenho noção que (…) a situação no nosso país está má, (…) por isso, tenho um bocadinho mais de paciência (c6);  

2.
 C

O
N

VE
R

SÃ
O

  
2.

1.
Pe

lo
s 

va
lo

re
s 

(a) Acredito que isto vai mudar e interiorizo isso diariamente (c1) (Após desligar o gravador, a entrevistada diz ser muito 
católica e rezar a um santo padroeiro do trabalho (S. Judas Tadeu);  

(b) Estou mais optimista porque vejo que afinal é possível mudar (c4);  
(c) Ser sempre optimistas, nunca baixar a cabeça (c6);  
(d) Temos que criar… sempre esperançados mas uma esperança moderada (c5). 

3.
1.

 A
ct

iv
a 

(a) Entrei também em contacto com algumas pessoas que conheço (…) envio currículo e nem respostas obtenho (…) Fiz um 
pedido para o CAP e estou inscrita para estágio profissional, para emprego (c1);  

(b) Muitos currículos (…), fui a entrevistas (…) Compro sempre o jornal de notícias (…) e o expresso, ia sempre à Internet, 
net-empregos entre outros, e mandava sempre (c3);  

(c) Fui respondendo aos anúncios do jornal que apareciam (…) Internet, fui directamente inscrever-me às empresas (…)a 
empresas de trabalho temporário e fui e, inscrevi-me em todas (…) Mais! Á volta de 1000 [candidaturas] (c4);  

(d) Enviei currículos (…) Concorro para outras coisas que não têm nada a ver praticamente com a Psicologia (c2);  
(e) Fiz uma pesquisa de empresas que trabalhavam na parte do ambiente (…) fui enviando sempre currículos (…) Já enviei 

para aí uns... para aí trezentos (c5);  

3.
2.

 C
og

ni
tiv

a 

(a) Essa política de estágio será errada, eu acho que não foi feita para licenciados ou para recém licenciados, estão a 
favorecer as empresas mais uma vez (c1);  

(b) Passa (…) por decisões políticas (…), é a mentalidade dos empresários (…), dos gestores porque se criam cursos (…)
que não são necessários mas (…)Portugal é o país com menos licenciados (…) e com mais licenciados no desemprego, 
portanto deve ser um problema de gestão (c2);  

(c) É o próprio estado, o governo, pronto é que permite que isto aconteça (c3);  
(d) ) Fiscalização (…) na minha folha de IRS aparece que num ano inteiro descontei para uma única entidade no ano 

passado! (c4);  
(e) É mais a manifestação (…) podíamos envolver 100 mil ou 200 mil pessoas como foi o caso dos professores, eles 

vacilaram um bocado e olharam a essa questão por que estavam muitos votos em jogo (c5). 
(f) O que está mal mesmo é a distribuição dos dinheiros (…) o governo aposta muito nessas áreas mais tecnológicas (…) e 

não tanto na área social (c6);  

3.
 F
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3.

3.
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(a) Fico um bocadinho, fico, fico afectada (…) aí é que houve uma frustração maior (c1);  
(b) Eu sentia, para já que era muito injusto (…) Havia alturas que dizia: “Amanhã não apareço, não vou trabalhar!”, sentia-me 

bastante desmotivada (…) Tinha sempre a tendência a pensar: “Isto vai correr mal! (…) Havia necessidade de levantar a 
minha auto-estima, senti essa necessidade de me por para cima (c4);  

(c) Frustração, grande frustração. Todos nós, os entrevistadores, sentimos bastante frustração por estar nesta situação de 
recibos verdes durante tantos anos (…) a lição de vida que eu tiro da situação é daí, talvez ter alguma culpa é ter-me 
acomodado (c5);  

(d) Porque é tão injusto, tão injusto, tão injusto...porque sentimos frustrados por não sermos reconhecidos, não estarmos com 
uma situação justa e ainda por cima temos que pagar tanto dinheiro (c6);   

4.
 

R
EC

U
-

SA
 

(a) Nesta situação recente...não lhe sei responder muito bem (c2). 
(b) Eu nunca faço um problema das coisas (c3);  
(c) Eu também não consigo entender, se havia possibilidades, a própria instituição é que não queria fazer (c4);  
(d) Comecei também a dedicar-me ao voluntariado (c4);  

5.
 

R
ET

R
A

I
M

EN
TO

 (a) Quando tenho um problema tento não pensar nele (c3);  
(b) Assim que posso, pego nas coisas e venho logo embora (…) estava um pouco chateada e para não ficar mais, peguei e 

vim-me embora (c3);  
(c) Passo muito tempo no computador (c2);  
(d) Pensava isso (…) se eu deixar ficar isto para trás e tentar e começar de novo (c4). 
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6.
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(a) Em termos de amigos é força...dão força, “porque a tua vez vai chegar” (…) a minha mãe vai-me dando força e o meu pai 
também (…) o nosso director de curso manda semanalmente propostas (…) Dirigi-me ao Centro de Emprego e não fui bem 
atendida (…) Fiz a inscrição [numa UNIVA] (c1);  

(b) Vou morar porque o meu namorado também tem um emprego estável (…) a minha mãe (…) diz que isto não é vida para 
ninguém (…) o meu namorado diz que eu já devia ter arranjado outra coisa (c3); 

(c) Descarregava um pouco nele [marido] (c4);  
(d) Tenho uma cadela que dizem que eu trato como uma filha (c4);  
(e) Ela [a mãe] dizia “Vens-te embora, não tens de estar lá, tu arranjas coisa melhor!”(c4); 
(f) Ele [marido] dizia-me sempre “eu só queria que tivesses um emprego normal”(…) o meu subsídio social de desemprego

são 397 euros, mais não chegava a 80 euros dos 20% que eu ganhava a mais (pelo POC do IEFP)(c6);  
(g) [Teve ajudas familiares?] Preciso de ajuda porque (…) o pagamento não é regular (c2);  
(h) [Teve apoio da família?] Sim quer no aspecto financeiro quer psicológico, quer financeiramente (c5);  
(i) Centros de emprego é quase nula (…) estão lá para preencher estatísticas (…) trabalham um bocadinho mal nesse 

aspecto (c5). 
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4.2.2.2. Coping através do lazer 

Por último, analisemos então as verbalizações dos sujeitos em relação ao seu tempo de 

lazer na adultez que, como referimos, entendemos que poderão ser também consideradas 

estratégias de coping. No anexo R encontram-se todas as descrições de como os casos, em 

não-actividade laboral ou em situação precária, utilizam o seu tempo de lazer. No Quadro 14 

apresentamos algumas verbalizações dos seis casos. 
Quadro 14: Verbalizações acerca  do Coping pelo Lazer 

(a) E depois, pronto, estou em casa. Durmo um bocadinho e faço alguma coisa que seja necessário, por exemplo, amanhã vou 
a uma consulta com a minha avó (c1);  

(b) Exactamente. E alguma coisa que seja preciso para mim, dentista, médico, ou alguma coisa e tento marcar sempre nas 
alturas que estou livre (c1)  

(c) As únicas coisas que eu faço… é a minha “caminhadinha” à noite (c1) 
(d) Temos [um] jornal online (c2);  
(e) Em termos de lazer, nas baixas de trabalho, às vezes é complicado arranjar alguma coisa para fazer quando estou em 

casa, não é? É complicado porque está toda a gente a trabalhar (c2); 
(f) [E não sente a falta [de um hobbie]?]: “Sim, um bocado. Mas (hesitação) mas economicamente não é possível (…)Passo 

muito tempo no computador” (c2); 
(g) Estou em casa na televisão (…) ouço muita música (…) e às vezes falo com a minha irmã mas pronto... (c3);  
(h) [Como é que ocupa o seu tempo de lazer?]: “(Risos) qual…(barulhos e risos)” (…) posso dizer então …estudo o inglês, Mas 

tempo pouco tempo livre é muito pouco; (c) As vezes vou ao cinema, também passeio de vez em quando (c3);   
(i) É assim, ler, ler não…eu gosto muito de ler, mas realmente não. Não consigo neste momento (c3); 
(j) Depois, então, quando comecei o part-time na altura da Licenciatura, como já tinha algum dinheiro meu, não é, já, já 

consegui fazer mais coisas. Comecei também a dedicar-me ao voluntariado  (c4); 
(k) Às vezes, no Verão, era ajudar a minha tia, ela tinha um supermercado. E eu andava lá ajudá-la (c4); 
(l) Continuei ligada ao voluntariado através de outras instituições (c4); 
(m) E…neste momento continuo a praticar desporto a nível de ginásio, sempre que posso faço (c4);  
(n) [O grupo de amigos, o cinema] Sim (c4);  
(o) Escrever não, leio (c4);  
(p) Pesquisar, pesquiso muito na Internet, sou uma pessoa que quando alguém me pergunta e não saiba do que está a falar 

(risos)...vou logo pesquisar antes que alguém me pergunte! Leio pouco, já li mais. Neste momento estou a ler pouco, este 
ano para cá já li um livro, li muito em 3 dias (risos) (c4);  

(q) Neste momento tenho uma cadela que dizem que eu trato como uma filha (c4); 
(r) Também trabalhava, ajudava o meu pai também na agricultura (c5);  
(s) O desporto, portanto, era mais nos tempos livres, jogar futebol, corrida, nunca era natação, nunca era nada federativo ou 

associativo (…) Foi mais assim passatempos banais, ver televisão (c5); 
(t) Sim, claro, também o próprio centro social exerci voluntariado (…) ajudei a organizar a biblioteca do centro social onde 

também fazia o campo de férias (…) Na adolescência passei para outro lado fui eu a catequista (c6); 
(u) Entretanto com o POC e 35 horas semanais já não me aventurei, à noite a fazer, nem a procurar formação, porque 

entretanto a gravidez e assim foi pesando e então já não ficavam tantas horas (c6); 
(v) Gosto muito de ler e escrever (c6). 

 

4.3. Discussão  

Iniciaremos aqui a discussão dos nossos resultados, tentando confrontá-los com a prévia 

revisão teórica.  

 

4.3.1. Impactos da não-actividade laboral  

Findas as análises, concluímos que, como referiu Jahoda (1981, 1987), existe perda de 

benefícios latentes do emprego, como é o caso do minar do estatuto social e a exclusão de 

um propósito maior na sociedade, que conseguimos aqui ver codificado nas categorias de 

frustração, inutilidade. A perda de benefícios manifestos é óbvia ao observar as categorias 

de instabilidade financeira e perda de benefícios sociais.  

Todas as teorias que indicavam a depressão (Matraj, 2000 cit in Orellano, 2005) e 

baixa auto-estima (Waters, 2000; Kaufman, 1982, cit in Rodrigues & Rodrigues, 1987; 

Peterson, Maier & Seligman 1993, cit in Winefield, 2002), grande parte das vezes acerca do 

desemprego, também se podem aqui entrever na categoria com mais verbalizações: 

Tristeza, Injustiça. No entanto, a expressão “injustiça” nunca foi encontrada na literatura e 
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talvez seja mais visível na nossa amostra por se tratar de licenciados, o que reforça a ideia 

de que as suas expectativas de emprego são superiores como referimos (Castro & e Pego, 

2000), e que, quando não atingidas levam a sentimentos de “injustiça”. 

A categoria “incapacidade de planear o futuro”, indicia inibição da agência pessoal 

conforme a teoria de Fryer (1986, cit in Winefield, 2002) e são muitas as afirmações que 

demonstram a esta inibição o adiamento de projectos pessoais (Quadro 4), como por 

exemplo o adiamento da parentalidade, como afirmava Ferreira (et al, 2006). Também 

Glyptis (1989) havia associado a preocupação sobre a perda do rendimento e as 

dificuldades em fazer planos para o futuro ao stresse associado ao desemprego.  

Um outro impacto que a literatura nos indicava era a degradação da relação com a 

família ou amigos, que poderia tornar-se emocionalmente mais carregada, stressante e 

problemática (Fryer & Payne, 1986:259). Apesar dos entrevistados não o terem verbalizado 

dessa forma, a categoria Dependência de familiares ou outros sugere potencial alteração 

das relações familiares, por exemplo, pelas palavras da c1 “Ainda agora o meu computador 

deu-me um susto... e tive de comprar outro de topo para trabalhar e tiveram de ser os meus 

pais, mais uma vez são os meus pais”. 

Algo que a literatura não previa era o impacto negativo de ter de aceitar outros 

trabalhos abaixo das suas qualificações. Daí que é fácil concluir que o subemprego e os 

seus impactos nos licenciados (e até noutros públicos) tem sido pouco estudado. Claro que 

este é um impacto negativo que poderá ainda assim, ter vertentes positivas. O subemprego 

permite ao licenciado obter alguns rendimentos e, por vezes, alguns benefícios sociais. Por 

outro lado, permite que o indivíduo mantenha uma ligação com o mundo do trabalho (o que 

não acontece da não-actividade laboral). 

Por último, surge-nos a culpabilização ou culpabilidade, referida também na literatura 

(Hargreaves, 1981, cit in Glyptis, 1989; Kaufman, 1982, cit in Rodrigues & Rodrigues, 

1987:124; Glyptis, 1989), em que o próprio ou outros o culpabilizam por estar 

desempregado, ou neste caso por não ter actividade laboral.  

Quanto aos impactos positivos, apesar de terem sido explicitados poucos, é possível 

ver algumas verbalizações que confirmam os dados da literatura, no sentido de ver esta 

situação como uma oportunidade de evolução pessoal.  

A categoria com mais verbalizações é o sentimento de Esperança, atitude positiva que 

os próprios sujeitos confessam que se forçam a adoptar. Como dissemos, a psicologia 

positiva está ainda em evolução e, logo, ainda poucos estudos se debruçam sobre impactos 

positivos, no entanto, a esperança é um dos princípios e contructos estudados pela 

psicologia positiva. Se por um lado a esperança foi por vezes menos bem vista, como dizia 

Benjamin Franklin, Aquele que vive da esperança, morrerá em jejum (He, who lives upon 

hope, will die fasting), por outro, autores como Snyder (2000 cit in Luthans, 2002: 62) 

exploram este conceito de forma mais abrangente referindo que a esperança não reflecte 
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apenas a determinação do indivíduo em acreditar que os objectivos podem ser atingidos, 

mas também a crença de que as pessoas podem formular planos de sucesso e identificar os 

caminhos para atingir esses objectivos (…) ter esperança (being hopeful) é acreditar que se 

pode planear objectivos, descobrir como atingi-los e motivar-se a si próprio para os atingir.  

Nos nossos casos, os “inempregados” em situação de não-actividade laboral têm 

provavelmente esperança em encontrar um emprego (ou até trabalho precário) ou 

esperança que no geral a sua situação mude. 

A categoria tempo livre, ou para ser mais exacto, mais tempo livre disponível, não 

havia sido referida na literatura, porém os entrevistados sentem que se trata de um impacto 

positivo de pouca dura, como refere a c6 “Ao princípio sabe bem o primeiro dia, o segundo, 

a primeira semana, poder ir passear, ir dar uma volta…”. 

Impactos referidos na revisão teórica como oportunidade de reorientação e 

reconversão profissional, um momento para as pessoas se dedicarem a outros campos da 

sua vida que não o profissional ou que as transições serão cada vez menos disrruptivas pois 

as pessoas desenvolvem a sua capacidade de adaptação à mudança (Weick, 1995 cit in 

Rousseu, 1997), não foram aqui explicitados. Existe uma pequena referência da c3 que 

aproveita algum tempo livre para se dedicar, por exemplo, à tese de mestrado mas o próprio 

mestrado, afinal, acaba por ser relacionado com a profissão.  

e que as expectativas pessoais e definições de sucesso colocam o desemprego numa 

posição de oportunidade para evolução pessoal (Mirvis & Hall, 1994 cit in idem). 

Muito provavelmente as pessoas não se dedicam a outras coisas porque não tem 

capacidade financeira para tal. Além disso, quanto à reconversão profissional e 

reorientação, arriscamos dizer que não existe esse tipo de apoio, baseando-nos em todas 

as declarações dos casos acerca dos serviços de apoio que visitaram (centros de emprego, 

gabinetes de inserção de universidades, etc.). Por exemplo, nas palavras do c2, “No Centro 

de Emprego também tinha inscrito, não é. É um local referenciado. Nunca fui chamado para 

nada” e do c5 “Centros de emprego é quase nula, é quase nula...porque se calhar estão lá 

para preencher estatísticas. Nunca fui chamado...fui chamado para realizar um curso, 

depois comecei o segundo estágio, nunca me foi dada nenhuma proposta de emprego. 

Acho que os centros de emprego trabalham um bocadinho mal nesse aspecto”. Pelo 

contrário, como vemos, estes serviços acabam até por promover algumas situações 

precárias como os estágios consecutivos (C5) e até o subemprego, como foi o caso da c4: 

“Fui chamada pelo Centro de emprego (…) eles pediam uma pessoa com o 12º ano, na área 

administrativa, falaram nas condições, no salário e, e eu tive de aceitar, não é?”. 

Por outro lado, a reconversão pode não ser uma hipótese para muitas pessoas, que 

até gostam da sua profissão e não se arrependem de ter obtido aquela licenciatura.  

Para terminar as análises dos impactos da não actividade laboral, resta reflectir sobre 

alguns pontos. Como sempre referimos, não consideramos a não-actividade laboral como o 
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mesmo que desemprego, ou seja, a perda de emprego, pois estes casos nunca o tiveram. 

No entanto, é possível entrever fases semelhantes nas teorias dos estádios na vivência da 

perda de um emprego previamente documentadas (Kübler-Ross, s/d cit in Rodrigues & 

Rodrigues, 1987; Eisenberg e Lazarsfeld, 1938, cit in Fryer & Payne, 1986). Apesar de, 

como os desempregados, os nossos casos apresentarem também atitudes pessimistas e 

resignação como coping, pensamos que os licenciados em situação de não-actividade 

laboral correm o risco de viver fases mais prolongados da fase de optimismo (ibidem), com 

procura de emprego intensa, mesclada com momentos das outras fases, como por exemplo 

a sensação de frustração. Pensamos que o facto de possuir um diploma lhes fornece ainda 

mais esperança, elemento que já apresentamos, porém não sabemos quais as implicações 

de manter esta esperança a longo-prazo. É importante aprimorar a investigação científica 

neste sentido: separar a não-actividade laboral do desemprego, realizando separadamente 

estudos com desempregados que perderam o emprego e os que não possuem actividade 

laboral e nunca possuíram um emprego (também chamados, indiferentemente, de 

desempregados). Não só a ciência, mas também os organismos oficiais ligados à promoção 

de emprego deveriam distinguir estas duas situações e, no futuro, integrar a palavra 

“inemprego” no dicionário de língua portuguesa, pois não faz sentido continuar a denominar  

“desemprego” as várias situações que partilham algumas parecenças. 

 

4.3.2. Impactos das situações laborais precárias 

Uma grande parte dos impactos previstos na revisão teórica como negativos, para qualquer 

situação precária, surgiram nos nossos resultados.  

A Instabilidade ou degradação de salários é a categoria com mais verbalizações, a 

qual todos os casos se referem, o que já era de esperar pela literatura revista (Polivka & 

Nardone, 1989; Parker, Griffin, & Sprigg, 2002) e também pelo senso comum, pois a 

instabilidade financeira é realmente o primeiro impacto que salta à vista quando falamos em 

precariedade laboral. 

Também referida por todos os casos e em segundo lugar, como pode ser visto no 

gráfico 1., surge a perda de benefícios sociais e impostos acrescidos: esta já havia sido 

parcialmente documentada na revisão teórica (ibidem), porém os impostos acrescidos 

(acrescidos porque pagam muito mais do que um trabalhador a contrato de trabalho sem 

termo ou até a prazo!) não foram referidos na literatura. Isto explica-se talvez pelo facto da 

maior parte dos estudos não serem portugueses e, logo, não vivenciarem a nossa realidade. 

Para um trabalhador precário involuntariamente, pagar cerca de 155 euros só de segurança 

social, pagar imposto sobre o rendimento (IRS) e ainda ter preocupações com o IVA (a partir 

de 10000 euros anuais) é realmente uma carga excessiva, quando pensamos que, caso 

perca o seu posto precário, nem sequer tem direito a subsídio de desemprego. Esta 

situação não acontece em todos os países da Europa. Por exemplo, em Outubro de 2007, 
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Espanha emitiu nova legislação que permite aos trabalhadores independentes auferir 

subsídio de desemprego, desde que façam descontos para o regime espanhol semelhante à 

segurança social (Branco, 2007), porém a criação desta variação é por muitos considerada 

como mais uma forma de contornar os vínculos laborais, talvez por isso, as iniciativas 

portuguesas não tenham caminhado nesse sentido. 

A categoria Injustiça, frustração, insegurança também surge com muitas 

verbalizações, bem como Procurar, aceitar ou acumular outros trabalhos. Estas categorias 

nunca nos surgiram na revisão teórica (mais uma vez, não existem estudos em Portugal) e, 

como vimos os licenciados já incorrem em práticas surpreendentes como elaborar o seu 

Curricum Vitae omitindo a licenciatura, e aceitam trabalho muito abaixo das suas 

qualificações (subemprego). A ironia de tudo isto é que, por vezes, aceitam estes trabalhos 

para evitar pagar a carga de impostos exagerada do trabalho precário que conquistam na 

sua profissão, acumulando por vezes dois ou mais trabalhos. 

Julgamos que no caso da categoria Incapacidade de planear o futuro, referida por 

todos os entrevistados, podemos ver bem espelhada a inibição da agência pessoal (Fryer 

1986, cit in Winefield, 2002) e apesar da teoria de Fryer ter sido concebida para explicar os 

efeitos do desemprego, a inibição da agência pessoal é também aqui notada seja por 

abdicar de comprar casa, casar ou constituir família.  

Alguns pontos da revisão teórica, como a afirmação de que o trabalho flexível poderia 

trazer perigos para a saúde do trabalhador (Benach et al, 2002) e efeitos negativos ao nível 

da saúde mental (Burchall, 1994 cit in Parker, Griffin, & Sprigg, 2002) não podem aqui ser 

exploradas com detalhe, todavia existiram afirmações da parte de todos os casos sobre 

impactos na saúde física e psicológica. Por exemplo, a c3 afirma “Não consigo ir ao ginásio, 

não consigo fazer exercício físico (…) não tenho tempo para mim, não tenho tempo para 

acabar a minha tese, não tenho tempo para estar com o meu namorado, não tenho tempo 

para estar com a minha família, sempre que estou, vou de fim-de-semana, estou com a 

cabeça lá mas com a mente noutro sítio”, enquanto que a C6, que andou sempre a alternar 

situações precárias, nos diz “Fiquei muito cansada, foi desgastante. Para mim foi muito 

desgastante”. Por último, o c5, a referir-se ao segundo estágio consecutivo, que acabou por 

não lhe trazer a oportunidade de emprego que a organização lhe indiciava, diz: “Senti-me 

provavelmente pior da segunda do que da primeira porque na primeira ainda não tinha 

qualquer tipo de responsabilidade familiar e entretanto senti-me pior na segunda tanto a 

nível psicológico quer a nível financeiro, neste caso, mais na segunda”. 

Na literatura havíamos encontrado uma referência ao facto de algumas mudanças nas 

relações laborais (sem especificação) levarem a maiores exigências no desempenho 

profissional (Herriot & Pemberton, 1995 cit in Rousseau, 1997) e aqui surge algo 

semelhante: a categoria Maior Responsabilidade ou Tarefas. Vejamos a afirmação da c4, 

licenciada, contratada a prazo numa categoria menor do que as suas habilitações, como 
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administrativa, “Como eu tinha habilitações superiores começaram a dar-me mais 

responsabilidades porque viam que conseguia fazer e continuava”. Ora, sendo precária, 

poderia esperar-se o impacto positivo de menor pressão no trabalho (como veremos no 

ponto 5.3.4. deste documento), porém em vez disso, são-lhes exigidas maiores 

responsabilidades, logo, podemos inferir maior qualidade e produtividade e talvez até um 

maior envolvimento nas decisões da empresa, uma vez que confiam mais nela do que numa 

pessoa que possua apenas as habilitações adequadas para o cargo, o que no entanto, não 

deixar de ser um certo reforço da “exploração” advinda do subemprego. 

Como a literatura previa surge um menor acesso à formação profissional (Polivka & 

Nardone, 1989), categoria à qual adicionamos a capacidade de se ter de se auto-actualizar 

sozinho, ou seja, ser autodidacta e adaptar-se ao seu trabalho, muitas vezes em constante 

mudança, já que os precários mudam diversas vezes de organização.  

As deslocações constantes são também um impacto novo. Estas deslocações não se 

referem a mudar de organização por exemplo, de mês em mês ou ano em ano, mas sim à 

própria situação precária em que o sujeito está naquele momento que implica, por exemplo, 

para o c2, andar na sua própria viatura a fazer entrevistas, no caso da c3 e c4 ministrar 

formação em vários sítios e no caso da c6 andar constantemente a trocar de transportes 

públicos para que mantivesse as várias situações precárias que possuía no momento. As 

várias experiências de “inemprego” ou não-emprego que documentamos no Quadro 3. não 

são contabilizadas nesta categoria mas sim na de instabilidade. Os estudos não abordam 

estes pormenores nos licenciados (julgamos que talvez abordem por exemplo, ao analisar 

impactos de profissões especificas como por exemplo, vendedor, viajante e outras que 

impliquem deslocações constantes), mas a verdade é que 4 dos 6 casos se referem a isto. 

Indirectamente podemos até pensar que este impacto, em pessoas que não o desejam, 

trará outros impactos na saúde, mais uma vez, ainda por estudar.  

A categoria de Dependência Familiar ou de outros não havia sido referida por nenhum 

autor. Porém este impacto psicossocial parece-nos de elevada importância porque, por 

exemplo, a c3 irá viver com o namorado por ele ter um emprego, o c5 está mais descansado 

por a mulher ter um emprego e o c2 ainda vive na casa dos pais e necessita do seu apoio. 

Mais uma vez, parece-nos que os precários sofrem também de inibição da agência pessoal 

(Fryer, 1986, cit in Winefield, 2002), fazendo com que jovens e jovans casais protelem 

projectos pessoais como, por exemplo, ter filhos (Ferreira, et al, 2006). 

A baixa lealdade para com a organização tinha sido referida na literatura (Polivka & 

Nardone, 1989), e revemo-la aqui na nossa categoria Baixa lealdade e Integração 

organizacional. Trata-se no entanto, de uma categoria difícil de apurar. No caso da c3, esta 

baixa lealdade está não só relacionada com o facto de lhe ter sido prometido um contrato 

que nunca chegou, mantendo-se como falsa independente mas também com um ambiente 

de trabalho difícil, como ela diz “realmente a gente acaba por nem sequer ser valorizado 
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e…como eu costumo dizer, ele acha que nós somos abaixo daquilo que eu não digo” (c3). 

No caso da c6, este facto deve-se à entrevistada observar injustiças “a partir do momento 

em que... ao mesmo tempo em que estamos lá contratam um técnico psicossocial com o 12º 

ano para exercer as mesmas funções que nós, para receber o mesmo ordenado que nós, 

com o 12º ano…”(c6). 

Um impacto negativo novo é a Exclusividade com a organização, que poderá parecer 

algo irónico e até injusta, por se tratar de uma situação laboral precária. No caso, a c4 foi 

contratada a prazo como uma pessoa com o 12.º ano pela própria instituição que lhe 

concedeu o grau de licenciada. Uma vez que se trata de um contrato a prazo num 

organismo público, esta terá de pedir licença para exercer uma actividade simultânea (nem 

que seja aos sábados). Pode ser que venha a conseguir acumular funções se tal for 

aprovado: ela precisa dessa aprovação para que possa ministrar formação como licenciada, 

na sua área, para a qual a própria instituição a formou! 

Apenas dois casos afirmaram se culpabilizar pela situação, porém a literatura não nos 

relevava este impacto negativo. A c4 culpabiliza-se porque nem sempre fez as escolhas 

mais acertadas, enquanto que o c2 culpabiliza-se por se ter acomodado à situação laboral 

precária. No entanto, lembramos que nos estudos sobre desemprego a culpa era referida 

por diversos autores (Hargreaves, 1981, cit in Glyptis, 1989; Kaufman, 1982, cit in Rodrigues 

& Rodrigues, 1987:124; Glyptis, 1989) e podemos ver aqui algumas semelhanças com as 

situações precárias. Aliás o estudo de Wohl, Pritchard e Kelly (2002), que concluiu que as 

pessoas responsabilizam o facto de uma pessoa estar empregada ou desempregada só a 

eles próprios e a mais ninguém, pode indiciar-nos que os trabalhadores precários também 

poderão ter tendência a atribuir culpa a si próprios pela situação em que se encontram.  

A categoria sensação de trabalho inacabado surge apenas em dois casos, mas não é 

caso para descurá-la, uma vez que representa até impactos para as organizações e para a 

sociedade em geral. Um dos casos (c5) alternou estágios profissionais com trabalho não-

enquadrado numa autarquia em projectos ambientais e a outra (c6) em projectos de 

intervenção social, temáticas portanto que consideramos de elevada importância social. 

Logo, além de representar um impacto que os entrevistados sentem como negativo, parece 

que poderá trazer, eventualmente, consequências para projectos de diverso cariz 

(ambientais, sociais ou outros) e seus beneficiários, ou seja, indirectamente, impactos em 

muitos cidadãos. Este impacto negativo não foi encontrado na literatura. 

Por último, o impacto previsto perda de posição de força dos trabalhadores (e 

movimentos sindicais), não pode aqui ser confirmado, mas existiu realmente um 

entrevistado que abordou este assunto, culpabilizando-se a si próprio (c2 “Depois, é lógico 

que há uma certa … (silêncio) portanto falta de organização para reivindicar os direitos (…) 

Tenho culpa talvez por, para já, não ser reivindicativo”). 
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No que respeita aos impactos positivos, encontramos mais do que o que seria de esperar 

atendendo revisão da literatura, o que poderá comprovar uma maior capacidade de análise 

e reflexão da situação por parte dos nossos entrevistados, por possuírem maior qualificação, 

ou comprovará que realmente são quase inexistentes os estudos neste campo específico, 

como já referimos. 

A categoria mais abordada, e que todos os nossos casos verbalizaram, é a 

aprendizagem individual e organizacional o que corrobora a afirmação de Miner e Robinson 

(1994 cit in Rousseau, 1997) de que as mudanças laborais poderão ser vistas no futuro 

como promotoras da aprendizagem individual e organizacional. 

Consideramos inovador a emergência de algumas categorias que poderão ser 

reveladoras. Alguns impactos positivos percepcionados pelos entrevistados que surgiram 

agora são (por ordem do Gráfico 1.): (a) a satisfação no trabalho (esta satisfação respeita ao 

trabalho que se desenvolve e não ao tipo de vínculo que possui), que já havia sido referida 

na literatura num estudo junto de uma amostra maioritária de licenciados, a quem foi pedido 

que referissem palavras que associassem ao seu trabalho, sem especificação de vínculos 

(Gonçalves e Coimbra (2002), (b) o reconhecimento e experiência profissional (c) a 

obtenção de rendimentos, (d) sentimentos de esperança e optimismo e (e) a possibilidade 

de arranjar oportunidades, por exemplo, através do alargamento da rede de contactos.  

Pela autora Kovács (2004: 51) já sabíamos que as situações laborais precárias 

poderiam funcionar como uma forma de ingressar no mercado de trabalho, com a 

expectativa de escalar para um emprego estável com perspectiva de carreira, o que explica 

algumas destas categorias. Os licenciados podem entender, e pensamos que bem até, que, 

para escalar para um emprego estável é necessário alargar a rede de contactos e 

oportunidades e obter experiência profissional. Porém, estas categorias parecem 

demonstrar uma outra predisposição – quiçá mais típica em licenciados: estar disposto a 

submeter-se a situações laborais precárias para fazer algo que gostam, para obter uma 

maior rede de contactos, para “fazer currículo” e também para obter rendimentos de forma a 

tentar concretizar outros projectos de vida.  

Por último, 5 dos 6 casos mostram-se optimistas e esperançados com a situação (e 

note-se que na não-actividade laboral apenas um entrevistada demonstrava sentimentos de 

esperança). Já abordámos atrás a questão de não terem ainda surgido estudos no âmbito 

da psicologia positiva que nos ajudem a perceber os impactos positivos das situações 

laborais precárias, porém como vimos a esperança como constructo da psicologia positiva 

começa a ser estudada (Snyder 2000 cit in Luthans, 2002: 62) e, neste caso, talvez esta 

esperança se refira a uma esperança de escalar para um emprego estável com perspectiva 

de carreira como dizia atrás Kovács (ibidem). Por outro lado, não sabemos se esta 

esperança se mantém em licenciados no “inemprego” ou não-emprego (ou até no 

desemprego) há mais anos. Repare-se que os nossos casos, ao momento da entrevista, 
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haviam obtido a sua licenciatura nos últimos 9 anos, sendo que a c1 havia-se licenciado em 

2007 e o c2 e c4 em 1998 (em média, os nossos seis casos licenciaram-se há 4,6 anos). 

Logo, o tempo de não-emprego poderá também influenciar a existência deste optimismo e 

esperança e, por isso, salientamos mais uma vez a necessidade de mais estudos no âmbito 

da psicologia positiva. 

Três casos fazem emergir um novo impacto positivo, a categoria Benefícios sociais do 

contrato a prazo. Apesar de precário, o contrato a prazo permite-lhes pagar menos impostos 

e possuir uma breve garantia de tempo de trabalho. 

Apesar de não o terem verbalizado explicitamente, parece-nos que começam a lidar 

bem com transições e terem desenvolvido capacidade de adaptação à mudança como 

previu Weick (1995 cit in Rousseu, 1997). 

A palavra “Ocupar” já havia surgido na nossa revisão teórica no estudo de Gonçalves e 

Coimbra (2002), associada à “dimensão emocional positiva do trabalho”. Quatro dos seis 

casos reconhecem que ter uma ocupação é um impacto positivo, provavelmente porque  

comparam com esta situação com a de não ter qualquer ocupação.  

A ausência de vínculo é sem dúvida uma categoria complexa, apenas referida por 

dois casos. Ao tratarmos os impactos positivos temos de analisar todos os lados da situação 

mesmo que o nosso trabalho seja no sentido de avaliar os impactos dessa mesma ausência 

de vínculo. Claro que a ausência de vínculo pode ser também um impacto positivo, pois 

como os próprios entrevistados dizem, quando quiserem ir embora ou arranjarem melhor 

situação laboral não têm de avisar ou, como se diz no senso comum “dar tempo à casa” 

(mas mesmo assim a c4 deu o tempo necessário à entidade patronal para que esta 

encontrasse uma nova colaboradora e ainda treinou a nova “falsa independente” que foi 

para o seu lugar!) 

Em último lugar surge a categoria Menor contacto com a hierarquia apenas da parte 

da c3. Como vimos a c3, “falsa independente”, possui um ambiente de trabalho que 

considera desagradável e, por isso, o facto de não estar sempre na empresa é visto como 

uma oportunidade de não contactar tanto com a hierarquia, que, importa relembrar, segundo 

o código do trabalho nem sequer existe para os trabalhadores independentes… 

Na nossa revisão teórica autores afirmavam que um trabalhador com contrato 

temporário poderia ter menos pressão no trabalho (Lee & Johnson, 1991 cit in Parker, 

Griffin, & Sprigg, 2002; Russell-Gardner & Jackson, 1995 cit in Parker, Griffin, & Sprigg, 

2002), o que aqui não confirmamos, pelo contrário, como vimos surge até uma categoria de 

Maior responsabilidades e tarefas como impacto negativo (ponto 5.3.3. deste documento). 

 

Em jeito de conclusão, temos de reforçar que se trata de observar a realidade de uma 

forma qualitativa e atenta aos pormenores, e por isso, não nos devemos centrar em 
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demasiado nos resultados quantitativos. De facto, a partir do momento em que um 

colaborador sente esse impacto, ele merece a nossa reflexão.  

No entanto, é importante reflectir que nos casos de não-actividade laboral 

encontrámos 6 impactos negativos e 3 impactos positivos, enquanto que nas situações 

laborais precárias obtivemos 17 impactos negativos e 10 impactos positivos: os impactos 

negativos são aproxidamente o dobro dos positivos em ambas as situações.  

Por outro lado, muitos impactos negativos são semelhantes aos do desemprego, 

como vimos e alguns impactos positivos das situações laborais precárias poderão ser 

semelhantes aos verbalizados por colaboradores satisfeitos com o seu emprego. Não 

devemos, no entanto, cair na tentação de pensar que, dado isto, as situações laborais 

precárias são uma alternativa ao emprego, porque não são, são sim, alternativas de 

trabalho, que deveriam ser provisórias e, principalemente, voluntárias. 

 

4.3.3. Impactos do “inemprego” ou não-emprego: uma síntese 

Discutidos os resultados das duas situações, importa compreendê-las em conjunto, como 

“inemprego” ou não-emprego.  

Reflictamos, primeiramente, sobre a contribuição das três teorias que abordamos 

(Fryer, Jahoda e Seligman) sobre os efeitos psicológicos do desemprego para a 

compreensão do fenómeno do “inemprego” ou não-emprego. Os resultados encontrados 

parecem indiciar que estas foram um bom suporte para esta primeira tentativa de 

compreensão do “inemprego”, no entanto, pensamos que é necessária uma teoria aplicada 

e integradora, em especial para o “inemprego” em licenciados.  

A inibição da agência pessoal é bastante óbvia no “inemprego” e a teoria da privação 

de Jahoda parece enquadrar-se muito facilmente, uma vez que estão presentes a perda de 

benefícios manifestos do emprego, no entanto, no caso das situações laborais precárias são 

satisfeitos muitos dos benefícios latentes. Não nos parece que, para já, sofram de grande 

desânimo aprendido, uma vez que demonstram grande proactividade nas suas estratégias 

de coping, como veremos, centrando-se na resolução activa do problema. Porém, os 

licenciados podem facilmente ocultar esse desânimo aprendido, pois como vimos para o 

caso do desemprego em pessoas com maior qualificação, este é percepcionado como algo 

que deve ser escondido pois é visto com mais estigmatizante do que noutras classes sociais 

(Mcfayden, 1995).  

Quanto ao nosso pressuposto de que os licenciados no não-emprego não resolveriam 

bem a sétima crise, Generatividade vs Estagnação (Rabello & Passos, 2002), sentimos que 

nestes casos confirmamos essa nossa expectativa, verificando que estes licenciados não só 

não obtêm um emprego como, têm dificuldade na criação de condições e constituição de 

uma família (casar, comprar casa, ter filhos) pois existe forte instabilidade financeira que não 

lhes permite avançar com esses projectos. Por outro lado, referimos que o desemprego 
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poderia impedir o desenvolvimento da identidade ocupacional (Gurney, 1980 cit in Winefield, 

2002), com a má resolução da quinta crise Eriksoniana (Identidade vs Difusão da 

Identidade), porém nesse aspecto pouco podemos opinar, pois as verbalizações dos casos 

não confirmam que eles se sintam pouco definidos na sua identidade. No entanto, podemos 

reflectir que não a terão tão bem definida como outros colaboradores com um emprego, 

dadas as constantes mudanças de trabalho e algumas reflexões na categoria por nós criada 

de opções vocacionais, onde alguns casos afirmaram que, após estas experiências laborais, 

se pudessem, teriam realizado opções diferentes, mas que não serão aqui analisadas por 

não fazerem parte das nossas questões de investigação.  

Por último, havíamos reflectido no início do enquadramento teórico acerca de um 

possível retardamento de uma série de projectos pessoais como, por exemplo, constituir 

família (Ferreira, et al, 2006) e sabemos que os jovens portugueses saem mais tarde de 

casa dos pais, adiam o casamento e os filhos e sujeitam-se a empregos precários (Agência 

Lusa, 2006:1). Pensámos que os nossos resultados vêm ao encontro destes dados, uma 

vez que apenas 2 dos nossos 5 entrevistados são casados, apenas um desses casais teve 

um filho recentemente e 2 ainda vivem em casa dos pais e, como vimos, todos referem a 

instabilidade e a incapacidade de planear o futuro, independentemente da sua situação ser 

precária ou de não-actividade laboral. É óbvio que este adiamento trará implicações sociais 

graves como a descida da natalidade e o consequente agravamento do índice de 

envelhecimento da população (2008b:1), sendo este decorrente do declínio da fecundidade 

e do aumento da longevidade e cujos números são já preocupantes: 112 idosos por cada 

100 jovens (ibidem).  

 

4.3.4. Coping com o “inemprego” ou não-emprego 

É nosso objectivo tentar perceber como lidam os licenciados com as consequências do 

“inemprego” ou não-emprego. Relembramos que todos os modelos que revimos se 

centravam no desemprego e reemprego, e nenhum deles foi concebido para apurar o coping 

com o “inemprego” ou não-emprego, no entanto confirmámos que as pessoas tendem a 

usar mais do que uma estratégia de coping (Folkman e Lazarus, 1987 cit in Waters, 2000), 

no nosso caso até, todos os casos recorrem a pelo menos 8 das 10 categorias de coping 

geradas. 

Como vimos a estratégia de coping mais utilizada é a focalização activa, ou seja 

centrada no problema e na procura activa de emprego o que como vimos, para Leana and 

Feldman (1990, cit in Waters, 2000) é que traz maior probabilidade de reemprego, logo 

parece-nos que os casos estão no bom caminho. Por outro lado, podemos reflectir 

criticamente, pois segundo Fryer e Payne (1986) as pessoas que apresentam uma 

personalidade activa e trabalhadora são segundo os autores, tão activas no emprego como 

no desemprego,  
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De seguida surge a focalização cognitiva (analisar a situação) e só depois a 

emocional. A focalização emocional, quarta categoria com mais verbalizações (e que se 

aproxima do anteriormente codificado como sentimentos negativos), é um elemento a 

reflectir uma vez que como vimos este tipo de coping é encontrado principalmente em 

grupos que percepcionam a situação como incontrolável (Mcfayden, 1995). 

Nada podemos comentar acerca da afirmação de que as mulheres tem tendência a 

procurar mais suporte social e emocional do que os homens (Mcfayden, 1995: 7)., pois esta 

surge tanto em entrevistados homens como mulheres. Relembramos que incluímos o apoio 

junto de familiares, amigos e serviços à comunidade como sugeria McFayden (1995) e o 

apoio de grupo da mesma categoria social como sugeria Breakwell (1986, cit in Mcfayden, 

1995). Este valor elevado poderá indiciar que os licenciados recorrem a vários tipos de 

suporte social (muitas vezes sem sucesso no caso dos serviços de apoio à comunidade 

como podemos ver por algumas afirmações constantes no Quadro 13). 

A conversão, em particular a conversão comportamental, é também grandemente 

utilizada, o que significa que os licenciados estão a mudar os seus comportamentos face ao 

problema, o que, por um lado pode ser visto como positivo e adaptativo mas, por outro, 

representa em muitos casos a omissão da licenciatura do seu Curriculum Vitae, passar a 

aceitar outros trabalhos (subemprego), concorrer para o estrangeiro, etc.  

As categorias de controlo, aceitação e conversão pelos valores têm menor adesão. 

Muitas verbalizações da conversão pelos valores coincidem com tentativas dos 

entrevistados em manterem-se optimistas, o que vem se encontro, como vimos, aos dados 

recolhidos como impactos e sentimento positivos no “inemprego”, onde muitos entrevistados 

incluíam o sentimento de optimismo e esperança, e que recolhemos a pensar no ramo da 

psicologia positiva. 

O pressuposto de Mcfayden (1995) que o coping pela fuga ou evitamento, observado 

nas nossas categorias tanto pela recusa como pelo retraimento, é mais comum em pessoas 

de classe média e com qualificações, não é observado nos nossos casos, aliás são as 

estratégias menos utilizadas. Este facto pode se demonstrar algo positivo uma vez que, 

como vimos, segundo Pronost e Tap (1996 cit in Tap, Costa, & Alves, 2005: 51) estas 

estratégias pertencem ao “coping percebido como negativo” e, assim os nossos 

entrevistados utilizam mais o “coping percebido como positivo” (por exemplo a focalização e 

o suporte social). Por outro lado, e dado que este estudo apurava a desejabilidade social no 

coping percebido, mais uma vez os licenciados podem estar a sofrer alguma pressão e 

desejabilidade social, e daí poderão não estar a assumir que utilizam este tipo de 

estratégias de coping, por motivos que já vimos anteriormente, como o estigma associado à 

rotulação de desempregado em pessoas com qualificações superiores (Mcfayden, 1995). 

Como vimos, pessoas que se consideram religiosas, demonstram um sofrimento 

menor face à situação de desemprego (Argolo, 2001). Todos os entrevistados se afirmaram 
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católicos, por isso, não temos termo de comparação. Todavia, podemos reflectir que o facto 

de encontrarmos impactos positivos do não-emprego que não haviam sido documentados 

na revisão teórica e sentimentos de esperança/atitude positiva, podem advir deste facto. 

Por último, como referimos, o lazer parece capaz de produzir mecanismos de coping e 

têm também um efeito positivo na saúde (Coleman e Iso-Ahola, 1993 cit in Santos, Ribeiro e 

Guimarães, 2003). É possível ver que pelas afirmações dos casos, nenhum possui um 

passatempo fixo, mas todos se dedicam a algo, seja aos animais, a ler, desporto, passar 

tempo com o filho, etc. Porém, muitas afirmações vão no sentido de utilizar o tempo de lazer 

para a melhoria de qualificações (tirar um curso de inglês, mestrado, etc.) ou procura de 

emprego. Por outro lado, o lazer pode ser bastante determinado pela estabilidade financeira, 

que como vimos, os nossos casos afirmam não ter. 

Concluímos que os licenciados no “inemprego” ou não-emprego do nosso estudo 

estão a adoptar maioritariamente estratégias de coping percepcionadas como positivas 

(Pronost e Tap, 1996 cit in Tap, Costa, & Alves, 2005: 51) e estratégias que poderão 

conduzir mais facilmente ao reemprego (Leana and Feldman, 1990 cit in, Waters, 2000), ao 

invés de adoptar estratégias negativas como seria a fuga ou até a focalização emocional, 

por ser centrada nos sintomas e não na resolução do problema. Se por um lado, isto poderá 

dever-se ao facto de serem licenciados e quererem encontrar algo compatível com o seu 

diploma e anos de investimento, por outro, como vimos poderão estar a omitir a utilização de 

estratégias de coping percebidas como negativas. Outra reflexão que poderíamos fazer é se 

pessoas com elevada qualificação não terão mais tendência a utilizar estratégias de coping 

positivo, ao invés de negativo. No entanto, é necessário perceber que todos os nossos 

casos estão no “inemprego” ou não-emprego há menos de 9 anos, e em média há 4,6 anos, 

o que poderá explicar que mantenham ainda grande parte do seu coping centrado no 

problema e na resolução do mesmo (focalização activa). 
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V. Reflexões finais  
Neste último ponto, faremos algumas reflexões sobre os resultados e as limitações da nossa 

investigação, e exploraremos pistas para investigações futuras. 
 

Limitações e pistas para investigações futuras 

Reservamos este ponto para fazer uma reflexão acerca da metodologia utilizada. 

Em primeiro lugar, quanto ao nosso guião semi-estruturado de entrevista, reflectimos 

agora que poderíamos ter incluído mais algumas questões como, por exemplo: (1) Como 

imagina a sua vida perfeita…isto é, se pudesse construir a sua carreira ideal, como seria? e  

(2) Quais são para si a vantagens e desvantagens de ter emprego? E trabalho?. Apesar de 

ligeiramente associadas, estas questões colocadas abertamente permitir-nos-ia perceber 

exactamente o que cada entrevistado deseja do seu trabalho, da sua carreira e do seu 

emprego. Aproveitando para deixar uma pista para uma possível investigação futura, num 

estudo mais alargado, poder-se-ia inclusive fazer a comparação entre os impactos negativos 

e positivos de possuir emprego com os de nunca ter tido emprego (não-emprego) com os de 

perder um emprego (desemprego). 

Em segundo lugar, outra questão a abordar a nível metodológico é a do gravador. Este 

instrumento é indispensável e incontornável e, para a recolha da história de vida, não existe 

forma de contornar este problema. Mas a utilização do gravador durante as entrevistas, 

pode ter sido inibidora. Um estranho que faz perguntas sobre a nossa vida e sobre os 

nossos sentimentos, e que, fica com um registo ad eternum, pode não constituir um facto 

agradável para os entrevistados. Além disso, o problema de falar de si próprio e dos seus 

sentimentos também deve ser colocado: o facto de se tratarem de licenciados que, na 

sociedade, têm um certo estatuto e é expectado que arranjem emprego mais facilmente 

como vimos (Fineman, 1987 cit in Mcfayden, 1995), poderá fazer com que não se sentissem 

bem num papel que podem percepcionar como vitimizante ou estigmatizante.  

Por outro lado, no questionário utilizado na nossa fase preliminar apareceram de forma 

mais expressiva os impactos do “inemprego”, daí que a administração de um questionário 

possa ser mais desinibidora e reveladora de mais impactos, tanto positivos como negativos. 

Aconselhamos que investigações futuras investiguem este tema com recurso a instrumentos 

quantitativos adequados, construídos para o efeito e tendo em conta todas as nossas 

reflexões e dados qualitativos revelados por este estudo de casos múltiplo. 

Em quarto lugar, numa perspectiva ecológica (Bronfrenbrenner, 1979) e se a 

oportunidade se proporcionasse, seria interessante entrevistar uma ou mais pessoas 

próximas do entrevistado principal (por exemplo, o cônjuge, um amigo, etc.), com a devida 

autorização deste, explicando-lhe que esta entrevista não teria fins avaliativos, mas sim de 

verificar se as outras pessoas sentiram alguma diferença no relacionamento com o 

licenciado em “inemprego” ou não-emprego. Esta situação teria de ser muito bem 
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estruturada com os indivíduos e formalizada por escrito, numa espécie de acordo entre o 

entrevistador, o entrevistado e os outros entrevistados da sua rede social. 

Por outro lado, agrada-nos pensar que esta investigação poderá ter sido também, de 

alguma forma, promotora de reflexão para os próprios entrevistados, pois acaba por ser uma 

espécie de intervenção psicológica e até investigação-acção, pois em todas as entrevistas 

foi dada informação relevante para sua situação, seja a nível fiscal, de encontrar 

oportunidade laborais e de reflectir sobre a sua situação, e isto deve ter provocada algum 

insight e até efeitos catárticos. Aliás, em última instância a intervenção psicológica em 

desempregados tem sido um caminho percorrido. Esta é vista há muito como uma opção 

eficaz (Shapiro & Shapiro, 1983, cit in Fryer & Payne, 1986:269), principalmente através da 

oferta de mecanismos de coping mais propícios para lidar com esta situação. Para este 

processo de psicoterapia e aconselhamento ter êxito é necessário ver a pessoa como um 

todo, envolvida num meio social, com o seu passado, as suas características individuais, as 

suas experiências, etc. (Breakweel et al., 1984 cit in Fryer & Payne, 1986:269), não 

reduzindo o problema ao processo de desemprego (ou “inemprego”), já que muitas vezes é 

dada pouca atenção, na psicoterapia, aos problemas financeiros e à forma como a pessoa 

ocupa o seu tempo (Daniel, 1974 cit in Fryer & Payne, 1986:269). 

Em quinto lugar, existirão, com certeza, outras possíveis formas de abordar esta 

temática, por isso julgamos que, devido à sua enorme complexidade, esta deveria ser 

abordada numa perspectiva multidisciplinar. Tentamos manter sempre uma postura eclética, 

recorrendo a perspectivas da psicologia, da gestão, da economia, da sociologia, etc., porém 

o estudo empírico acaba por se orientar muito para a área da psicologia.  

Um estudo rico e pluridisciplinar sobre este assunto poderia incluir perspectivas das 

entidades patronais, por exemplo, entrevistas com gestores acerca da precariedade, do tipo 

de situação laboral que oferecem aos colaboradores e porquê, uma avaliação da saúde 

mental do indivíduo em “inemprego” e follow-up ao longo do tempo (estudo longitudinal), 

comparação das avaliações de desempenho de colaboradores permanentes e não-

permanentes, uma avaliação do funcionamento familiar, uma avaliação da influência do 

“inemprego” dos pais na educação dos filhos, um inquérito à sociedade sobre as 

representações sociais que possuem acerca de empregados, “inempregados” e 

desempregados, etc. 
 

Sugestões de Iniciativas para promoção de emprego 

Gostaríamos de aqui deixar algumas sugestões de iniciativas para promoção de emprego 

em Portugal. 

Uma maior fiscalização das organizações, públicas e privadas, é urgente. Tem de 

existir na nossa opinião um controle mais apertado das situações laborais precárias, por 

exemplo, um enquadramento máximo de trabalhadores precários. E, por outro lado, tem de 

haver mais incentivo à contratação a termo, ou seja ao emprego. Já existem medidas que 
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proporcionam à entidade patronal isenção de impostos durante vários anos (por exemplo, 

para desempregados de longa duração), no entanto, parecem não funcionar. Ao contrário do 

que se poderia pensar, as próprias organizações públicas de todos os tipos, recorrem a 

trabalhadores precários, logo, num país onde as instituições públicas não servem de 

exemplo logo à partida, é difícil convencer as organizações privadas a mudar de práticas. 

A medida dos estágios profissionais para licenciados (e outras qualificações) bem 

como outros programas de ocupação de tempos livres, parece ser uma boa medida para 

dotá-los de experiência profissional. Porém, é necessário impor um limite às organizações, 

que recorrem a estágiários consecutivamente para a mesma vaga, e também como medida 

de protecção aos próprios estagiários, para que os estágios não se prolonguem no tempo e 

se transformem em mais uma situação laboral precária.  

A carga de impostos (imposto sobre o rendimento e pagamentos à segurança social) é 

excessiva para trabalhadores independentes, que não têm qualquer compensação em 

alturas de desemprego. É urgente repensar esta carga de impostos ou implementar apoio 

social no desemprego para estes trabalhadores, como ocorreu em Espanha (Branco, 2007). 

Além disso, é importante incentivar os “falsos independentes” a recorrer a vias judiciais 

para provar que na realidade o que eles possuem é um contrato de trabalho sem termo não 

oficializado, ensibilizando os trabalhadores para o exercício dos direitos da sua cidadania. 

Mais medidas positivas, ao invés de remediadoras, devem ser tomadas. Por exemplo, 

incentivo à fixação dos licenciados no interior de Portugal, incentivos à natalidade e, por 

exemplo, vantagens (por exemplo, isenção de imposto, como já referimos acima) na 

contratação de licenciados com filhos menores ou idosos a cargo.  

Uma medida integradora e positiva, seria criar um novo “Centro de Emprego e 

Inserção Profissional”, semelhante ao IEFP, mas ligado ao Ministério da Ciência e do Ensino 

Superior. O mesmo ministério que cria licenciados e cursos, deve também ser 

responsabilizado e apoiar na inserção dos mesmos. Além disso, acabaríamos com o 

estigma associado à inscrição no “centro de emprego”, por parte dos licenciados, e um certo 

preconceito da parte das organizações que não procuram contratar licenciados através dos 

centros de emprego. Este conceito até já existe, por exemplo, no caso dos bolseiros de 

investigação científica, pois já existe uma bolsa de oportunidades online. Este problema 

também afecta muitos licenciados: ser constantemente bolseiro de investigação científica 

(ou outras bolsas), sem nunca passar para o chamado “emprego científico” e, neste caso, 

medidas bastante especificas têm de ser tomadas como, por exemplo, passar também a 

conceder subsídio de desemprego, já que muitos bolseiros pagam as contribuições para a 

segurança social (na forma de seguro social voluntário) que apenas lhes dá direito à 

reforma. Em jeito de conclusão, são muitos os trabalhadores que não têm direito a subsídio 

de desemprego apesar de pagarem contribuições para a segurança social. 
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É urgente incentivar as empresas à contratação de quadros superiores licenciados. 

Porém, em particular no caso das áreas científicas ligadas às ciências sociais e do 

comportamento, que detêm maior número de desempregados (e quem sabe de 

“inempregados”), estes sofrem de uma grande antítese. São os cursos que mais vagas têm 

e aumentam de ano para ano, o que é compreensível até pela recessão económica e 

tempos de crise que apelam mais à vocação social porém, é também nestes tempos de 

“crise” que esta área é a primeira a ser preterida. 

Por último, uma outra medida positiva é a aposta no empreendedorismo. Quem sabe 

se opere um certo retorno às origens, em que cada pessoa cria o seu emprego, o que já é 

denunciado pelos imensos programas de promoção do empreendedorismo. Mas as medidas 

têm também de ser fiscais. Um licenciado que monte o seu próprio negocio está a aumentar 

a qualificação média dos gestores portugueses que ainda é muito baixa e está a diminuir a 

taxa de desemprego (ou “inemprego”) e, logo, deveria ter redução ou isenção de uma série 

de impostos. Além disso, o empreendedorismo não é um conceito fácil de introduzir numa 

sociedade em crise e recessão e, logo, mais uma vez, devem existir programas 

exclusivamente orientados para licenciados (por exemplo, do Ministério da Ciência e do 

Ensino Superior) para sensibilização e promoção.  

Por outro lado, a sensibilização para o empreendedorismo e outras linhas de 

intervenção psoitivas talvez devesse começar mais cedo, por exemplo, na infância ou 

adolescência, como parte da promoção do desenvolvimento vocacional. A sociedade já 

“vende” o discurso da instabilidade e do pessimismo aos jovens, mas continua a prometer-

lhes que, se estudarem muito, terão o seu lugar ao sol no mundo do trabalho/emprego. 

Porém, junto dos jovens começa a instalar-se a cultura do “temos que aceitar o que 

aparece” e toda a questão do respeito pelo desenvolvimento vocacional cai por terra. Assim, 

é urgente que se aumente os escassos Serviços de Psicologia e Orientação de escolas 

básicas e secundárias e que estes se tornem mais interventivos, o que implica a contratação 

de muitos profissionais (muitos deles que se encontram no desemprego ou inemprego). 
 

Comentários Finais 

Apesar de se denomiar comentários finais, o estudo de “inemprego” está longe de se 

finalizar, e por isso, isto torna-se antes uma espécie de princípio para trabalhos futuros.  

Quando iniciámos esta investigação na sequência do estudo que levamos a cabo em 

2003 sobre os impactos do desemprego, era nosso objectivo estudar o desemprego em 

licenciados. Cedo nos apercebemos que poucos haviam tido um emprego e daí, 

reorientamos a nossa análise adoptando o “inemprego” como alvo do nosso estudo. O 

“inemprego”, expressão pouco comum e aliás, inexistente no dicionário de língua 

portuguesa (para já), demonstrou ter muitos mais caminhos para trilhar.  

Mas como podemos compreender o “inemprego” se nem compreedemos 

profundamente todas as novas formas de organização do trabalho? Em todo o mundo o 
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nível de produtividade está a crescer enquanto decrescem os índices de emprego (Woleck, 

2002:12), logo, compreende-se que perante este facto rapidamente as organizações 

concluam que é mais rentável ter vários trabalhadores precários do que “empregados”.  

Claro que, nas organizações, ou seja, para os empregados (mas também até para os 

precários), nem tudo são rosas: as mudanças nas relações laborais levaram no passado a 

maiores exigências no desempenho profissional (Herriot & Pemberton 1995 cit in Rousseau, 

1997), muitos colaboradores reportam aumento de violência, em formato de ameaças e 

ataques verbais (Rousseau, 1997), as desigualdades de género custam a esbater-se (por 

exemplo, a nossa entrevistada 4 foi discriminada por ser mulher “em idade de ter filhos”) e, 

além disso, enfrenta-se hoje uma crença comprovada de que, uma das marcas do sucesso 

é a mudança de profissão, de emprego ou empresa (Castro & Pego, 2000: 16). 

Enquanto que Azevedo (1999) considerou que iríamos ingressar em constantes voos 

de borboleta, uma entrevistada afirmou que “tinha de ser como a formiga”. Podemos afirmar 

que os “inempregados” são formigas e borboletas? Os “inempregados” têm de ser como a 

formiga, amealhar e poupar enquanto têm trabalho (e não têm emprego) porque logo a 

seguir ficarão sem trabalho e, logo, sem dinheiro. A formiga, associada à ordem, e 

organização, à sensação de ser excessivamente atarefada nos seus afazeres, realmente 

representa um pouco os licenciados (e quiçá outros) dos dias de hoje, poupando para os 

“invernos” de desemprego ou “inemprego”. A borboleta, por seu turno, saltita voando de um 

lado para o outro constantemente. As formigas conseguem suportar dez vezes o seu próprio 

peso, no entanto, são extremamente frágeis quando pensamos que apenas pousar o pé 

humano lhes causa a morte. Também assim são os licenciados “inempregados”, formigas-

borboletas: sempre a saltitar, alternando não-actividade laboral com situações laborais 

precárias, reunindo experiência profissional (muitas vezes em instituições de renome), com 

elevada capacidade de adaptação e de vislumbrar o lado positivo encontrando estratégias 

de coping para a sua situação, mas sem nunca saber o que é descansar, estabilizar (ter 

emprego). A fragilidade é imensa quando sabemos que no mês seguinte não têm salário, 

não têm trabalho, não conseguem constituir família, comprar casa ou pagar as prestações 

de um carro, ou estimar quanto poderão gastar no seu tempo de lazer ou no planeamento 

do seu futuro. Tudo isso tem outros impactos graves na sociedade como os decréscimos 

dos níveis de natalidade e o envelhecimento da população. 

Os licenciados sem-emprego, apesar de não terem emprego não estão 

“desprofissionalizados”, pois possuem uma identidade de trabalho (Mcfayden, 1995: 2) bem 

definida, o que os leva a se inserirem na categoria profissional (professor, engenheiro, etc.) 

ao invés de se inserirem na categoria “desempregados” ou “inempregados”, o que funciona 

também como uma estratégia de coping (Eggleston, 1983 cit in Mcfayden, 1995). Se o 

estatuto socioprofissional parece conferir ao sujeito o sentido da sua dignidade e da 

realização da sua cidadania (Schnapper, 1998 cit in Gonçalves & Coimbra, 2002:14), os 
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“inempregados” mantêm então o estatuto profissional, mas não o estatuto “sócio”-

profissional, pois estão desfiliados da sociedade (Castel, 1998 cit in Brandão, 2002: 143). E 

se associarmos a estas reflexões o facto de ser através do emprego que os jovens 

desenvolvem a sua identidade social (Eggleston, 1983 cit in Mcfayden, 1995), ficamos sem 

saber que identidade social e ocupacional estaremos a promover. 

Assim, é urgente ponderar a situação sob todos os pontos de vista: se estamos a dar 

licenciaturas a “inempregáveis” (relembramos que á nas áreas de ciências sociais e 

humanas que se regista mais desemprego), das três uma: (a) ou não incentivamos à 
obtenção da licenciatura, reduzindo as vagas no ensino superior, principalmente em cursos 

que formam “inempregados”, o que também representaria por um lado, uma certa injustiça 

anti-vocacional e por outro, o que é contra as iniciativas que ocorrem um pouco por todo a 

Europa, ou (b) criamos empregos para todos, como diz Woleck (2002:13) se cada 

sociedade não criar estratégias e políticas adequadas ao trabalhador, corre-se o risco de 

retornar formas primitivas de exploração do trabalho e de aprofundamento do caos social. 

Mas esta exploração parece já ter retornado agora que muitas organizações agarram as 

oportunidades de “explorar” estagiários e precários, ou (c) criamos reais alternativas ao 

emprego, que não os estágios profissionais, as situações precárias, os subsídios, etc. 

Destas duas últimas alternativas, a ultima parece a mais credível, também na opinião de 

Woleck (2002; 2) o declínio do emprego retrata, portanto, a possibilidade objectiva de um 

cenário social caótico nos países em que ele se torna agudo, a não ser que surjam 

alternativas que permitam às pessoas o exercício do trabalho autónomo e outras formas de 

ocupação que lhes propiciem meios de vida. 

Assim, de facto, o que mais limita a nossa compreensão dos potenciais impactos a 

longo prazo do “inemprego” é a ausência de um modelo integrador social e laboral. 

Fryer e Winefield (2002) previam que, no futuro, as áreas de investigação do stress 

ocupacional com o emprego e dos impactos do desemprego unir-se-iam, e nós prevemos 

que, em breve, teremos de unir o stress no emprego com stress com o desemprego e stress 

com o não-emprego. Como vimos as investigações sobre situações precárias são poucas no 

mundo e quase inexistentes em Portugal. Os poucos existentes como o da Comissão do 

Livro Branco das Relações Laborais (2007:78) afirmam que os “recibos verdes” 

demonstraram menos optimismo perante o futuro do que outros precários, no entanto, 

pouco mais é estudado ou aprofundado em Portugal. Todos sabemos da existência da 

precariedade, mas não têm existido medidas eficazes para minorá-la ou terminá-la. Os 

“livros verdes” e “livros brancos” e outros estudos das relações laborais passam ao lado 

destas situações, muitas vezes com meras referências em notas-de-rodapé, fazendo as 

situações soar a culpa do trabalhador. 

As universidades formam profissionais e quando os “contratam”, como vimos no caso 

de uma entrevistada do nosso estudo, contratam a prazo como se tivesse o 12.º ano, ou 



 
 

Os “Inempregáveis”: Estudos de caso sobre os impactos psicossociais do não-emprego em licenciados portugueses 

 

 

Sandra Patrícia Araújo Bento  |  Dissertação de Mestrado  |  2009 66

noutros casos, a recibos verdes ou como bolseiros, etc. Continuam a criar cursos superiores 

que ninguém sabe bem para que servem ou onde serão integrados estes profissionais. E, 

continuam a criar vagas em muitos cursos, passando a ideia de que o estado necessita 

desses profissionais o que até é verdade, porém o próprio estado não cria vagas de 

integração [por exemplo, no caso da Licenciatura em Psicologia, predominante nas 

inscrições nos centros de emprego, que tem visto aumentar cada vez mais o número de 

faculdades que a ministram (já são 38 escolas de psicologia em Portugal), desde os anos 80 

que estes licenciados lutam por ministrar a disciplina de Psicologia no ensino secundário (o 

que nunca aconteceu), ou exercer psicologia em Hospitais e Centros de saúde ou em 

Serviços de Psicologia nas escolas, o que raramente acontece]. Continuam a aumentar 

vagas em cursos que já provaram não ter integração e sabe-se que a procura do primeiro 

emprego como licenciado é marcada por dificuldades como a fraca oferta de empregos para 

licenciados na sua área científica e o excesso de licenciados na sua área de formação 

(Gonçalves, Menezes & Martins, 2009: 21). Este dado acaba por direccionar a explicação do 

desemprego para os empregadores, públicos e privados, e para a Universidade, na 

qualidade de instituição que produz licenciados (ibidem). É urgente limitar o excesso de 

cursos e de universidades que nascem todos os anos (principalmente de cariz privado).  

Por último, as universidades não promovem a integração dos seus licenciados, não 

sensibilizam as organizações, não “cortam caminho” para protocolos ou outras iniciativas, 

disfarçando-se atrás de cursos de empregabilidade que, como vimos, até nem são 

necessários, pois os licenciados possuem já uma elevada focalização activa. 

Neste panorama complexo e incerto, resta-nos reafirmar a necessidade de aprofundar 

esta temática não só nos trabalhadores em geral, como nos licenciados em particular. 

Parece haver ainda muito a fazer para operar esta mudança e estamos, sem dúvida, numa 

fase de transição. As organizações parecem já estar prontas para todas estas mudanças, 

porém as pessoas parecem ainda não estar preparadas para abandonar a ideia de pleno 

emprego e a mudança dos tempos parece não mudar tão facilmente as vontades.  

Então, ao invés de viver neste contentamento descontente, é necessário continuar a 

investigação em todos os campos científicos e a intervenção em todos os campos sociais.  

Em 1938, Eisenberg e Larzarsfeld terminaram a sua pioneira revisão sobre os efeitos 

psicológicos do desemprego, com o seguinte paragrafo30: 
It seems to us that the greatest need in this field of investigation is an effort to lay out a  
network of interlocking theoretical problems so that whoever has the regrettable opportunity 
to study unemployed people can see what information is most needed and where his 
contribution could do the most toward improving our very deficient knowledge of the 
psychological effects of unemployment (Eisenberg & Larzarsfeld, 1938: 385). 
 

Hoje, mais de 70 anos depois, fazemos desta afirmação a nossa conclusão, realçando a sua 

actualidade e sua lição.  
                                                 
30 Tradução Livre: “Parece-nos que a maior necessidade neste campo de investigação é o esforço de criar uma rede de problemas 

teóricos interligados, para que quem tenha a lamentável chance de estudar pessoas desempregadas, possa ver que informação é 
mais necessária e o que é que a sua contribuição pode fazer no sentido de melhorar o nosso deficiente conhecimento dos efeitos 
psicológicos do desemprego” (Eisenberg & Larzarsfeld, 1938: 385) 
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Anexo A 



Quadro síntese das Estratégias de coping  
 

Modelo de Esparbés et al (cit in Tap, Costa, & Alves, 2005:49-50),  
que originou a escala Toulousiana de Coping 

 
 
 

 

Controle 

Consiste no auto-controlo da situação, na coordenação e contenção 

das emoçõs. Caracteriza-se por resistir ao impuslo de faCaracteriza-se 

por resistir ao impulso de fazer juízos irreflectidos, de tomar decisões 

precipitadas, encontrando tempo para agir após reflectir (regulação das 

actividades), por traçar objectivos ou planos, tratando o problema de 

forma abstracta e lógica (controlo cognitivo e planificação), ou por 

controlar as emoções de tal forma a não permitir que os outros se 

apercebam (controlo emocional) 

Conversão  

Implica a mudança, a nível dos comportamentos, das posições 

cognitivas ou dos valores. 

Pode tratar-se de mudar o comportamento em função do problema ( 

Conversão Comportamental), aceitar o problema qualquer que ele seja 

( Aceitação) ou deixá-lo nas mãos de Deus, adoptando uma filosofia de 

vida ou ideologia religiosa  (Conversão pelos valores). 

Focalização 
 

Implica centrar-se sobre o problema e sobre a forma de o resolver 

(focalização activa), analisar a situação ( Focalização Cognitiva), ou 

torna-se condicionado pelas emoções como a irritação, a 

agressividade e a culpabilidade ( Focalização Emocional) 

Recusa 

É a incapacidade de perceber e aceitar a realidade da situação. O 

sujeito pode agir como se o problema não existisse, distraindo-se ou 

fazendo qualquer coisa mais agradável (distracção), pode “esquecer” o 

problema (denegação) ou pode ter dificuldades para descrever as suas 

emoções e sentimentos (alexitimia). 

Retraimento 

Está associada a uma ruptura das interacções sociais, a um 

evitamento de contacto, a um afastamento dos outros (retraimento 

social e comportamental), uma tentativa de esquecer, uma recusa de 

pensar no problema, refugiando-se no imaginário ou no sonho 

(retraimento mental), ou a adopção de comportamentos defensivos de 

compensação, como a ingestão de medicamentos, comida, drogas 

(adictividade).  
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Suporte Social 

Caracteriza-se pelo desejo ou necessidade de ajuda. Pode ser a 

tentativa de resolver a situação através da busca de um trabalho 

colectivo (cooperação), a necessidade de compreensão do ponto de 

vista cognitivo, pedindo conselhos (suporte social informativo), ou a 

necessidade de escuta, de conforto, de reconhecimento (suporte social 

emocional). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 



Fase Preliminar 
Resultados do questionário exploratório inicial online 

(20 de Fevereiro e 03 de Março de 2008) 
 
Response Summary  

 
Total Started Survey: 85  
Total Completed Survey: 80  (94.1%)  
 

1. Por favor preencha os seguintes campos obrigatórios: (Nota1: Se não tem filhos/as, 
preencha com Zero [0]). (Nota2: Estes dados serão apenas utilizados no âmbito desta 
investigação) 

  Response Response

Nome (Verdadeiro ou Fictício): 100.0% 85

N.º de Filhos/as: 100.0% 85

Distrito/Concelho/Área de Residência: 100.0% 85

Endereço de email: 100.0% 85

Idade:

Média: 28,97 anos 
Idade mínima: 22 anos 
Idade Máxima: 42 anos 

100.0% 

 
85 

  85

 
 
 
 

2. Por favor, indique o seu estado civil: 

 Response Response

Solteiro(a) 63.5% 54

Casado(a)/União de Facto sem filhos/as 24.7% 21

Casado(a)/União de Facto com filhos 10.6% 9

Separado(a)/Divorciado(a)/Viúvo(a)sem filhos/as 0.0% 0

Separado(a)/Divorciado(a)/Viúvo(a)Com filhos/as 1.2% 1

  answered question 85 

  skipped question 0 



 

 
 

3. Formação Académica 

 Response Response

Bacharelato (na Àrea das Ciências Sociais e Humanas) 0.0% 0

Bacharelato (na Àrea das Ciências Exactas/Tecnológicas) 1.2% 1

Licenciatura (na Àrea das Ciências Sociais e Humanas) 58.8% 50

Licenciatura + Estudos Pós-Graduados (na Àrea das Ciências Sociais e Humanas) 23.5% 20

Licenciatura (na Àrea das Ciências Exactas/Tecnológicas) 5.9% 5

Licenciatura + Estudos Pós-Graduados (na Àrea Ciências Exactas/Tecnológicas) 10.6% 9

Por favor, especifique a sua formação: 68

  85

4. Situação Profissional actual 

  Response Response

Totalmente Desempregado(a) (involuntariamente, com subsídio de desemprego) 5.9% 5

Totalmente Desempregado(a), (involuntariamente, sem subsídio de desemprego) 8.2% 7

À procura do 1.º Emprego (nunca esteve vinculado(a) a uma empresa) 4.7% 4

Desempregado(a), mas com uma ou outra actividade ocasional (ex. umas horas por mês, 10.6% 9

"Empregado(a)", numa situação precária ("Recibos verdes", com pagamentos 
mensais numa mesma empresa, ou seja situação chamada “Falsos Recibos Verdes”) 

56.5% 48 

"Empregado(a)" como trabalhador independente liberal (Freelancer, etc), mas contra a 
vontade ou seja, procura um emprego (numa empresa) 

14.1% 12 

Outra situação (Especifique): 
• Estágio Profissional 
• Administrativo / efectivo 
• Empregado com contrato de trabalho a termo resolutivo certo 
• Empregada através de uma empresa de trabalho temporário com contrato a tempo indeterminado, sem 
possibilidade de ficar na empresa. 
• Empregada, empresa de trabalho temporário 
• Desempregado a frequentar um curso de especialização em horario laboral 
• Estágio Profissional 
• trabalhador independente "recibos verdes" presto serviços de formação informática a várias empresas 
• Trabalho Temporário 
• Empregada com contrato a termo certo não renovável automaticamente 
• Empregada numa area que não a minha 
• De momento além de colaborara com uma empresa de formação como Coordenadora Pedagógica, 
também sou Profissional de RVC numa escola 
• Estágio Profissional 
• Emprego com contrato precário 
• Empregado com contrato a termo certo (7 meses) 
• Contratada a prazo 
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answered question 85

skipped question 0



 

 
 
 
 
  

5. Como se sente acerca da sua situação Profissional? (Pode escolher várias opções) 

  Response Response

Orgulhoso/a 5.9% 5 

Perturbado/a 34.1% 29 

Irritado/a 36.5% 31 

Excitado/a 0.0% 0 

Encantado/a 1.2% 1 

Atormentado/a 35.3% 30 

Remorsos/Arrependimentos 10.6% 9 

Agradavelmente surpreendido/a 3.5% 3 

Nervoso/a 31.8% 27 

Assustado/a 36.5% 31 

Determinado/a 21.2% 18 

Trémulo/a 4.7% 4 

Repulsa 7.1% 6 

Entusiasmado/a 5.9% 5 

Amedrontado/a 29.4% 25 

Outros sentimentos 37 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Considera a sua situação profissional... 

  Response 
Percent 

Response
Count 

1-Excelente! 1.2% 1

2-Boa, sinto-me bem, mas tenho esperança de arranjar melhor! 12.3% 10

3-Nem bem nem mal, tenho de aceitar o que me aparece. 39.5% 32

4-Má, sinto-me bastante mal e não me parece que vá melhorar. 34.6% 28

5-Péssima, sinto-me horrível, e acho que não vai melhorar. 12.3% 10

  answered question 81

  skipped question 4

7. Se na pergunta anterior escolheu a opção 3, 4 ou 5 ("Nem boa nem má"/"Má"/Péssima"), 
responda a esta pergunta. Se escolheu as outras opções (1 e 2), não necessita responder a 
esta pergunta. Sente que o estado da sua situação profissional (que apontou na pergunta 
anterior), afecta ou AFECTOU negativamente que outras áreas da sua vida? 

  Response 
Percent 

Response 
Count 

A minha saúde física; 27.2% 22

A minha relação conjugal/amorosa; 27.2% 22

A minha relação com pais e amigos/as; 23.5% 19

A minha relação com os/as meus filhos/as; 3.7% 3

A minha auto-confiança 55.6% 45

A minha saúde mental; 33.3% 27

O meu auto conceito (o que achava de mim como profissional); 35.8% 29

Os meus consumos (comida, tabaco, drogas, alcool, etc.); 17.3% 14

Nada a apontar 17.3% 14

Outro comentário: 2

  answered question 81

  skipped question 4



 

 

 

8. Este inquérito inicial tem apenas fins exploratórios. Se habita no Distrito de Porto, Braga e/ou Aveiro 
gostaríamos de saber se estaria disponível para uma entrevista gravada, na qual não necessita revelar 
nomes (pessoas ou instituições) e cujos dados serão tratados de forma confidencial. (Se habita noutras 
zonas, agradecemos a sua participação nesta fase da investigação, porém os entrevistadores não 
podem deslocar-se além destes concelhos). Esta entrevista visa explorar a situação profissional 
do(a)entrevistado(a), bem como as opiniões e vivências da pessoa face a essa situação. A sua duração 
depende do percurso profissional de cada entrevistado(a), mas a entrevista não deverá demorar menos 
de 2/3 horas. Os entrevistadores deslocam-se ao local que mais aprouver aos(às) entrevistados(as). Se 
disser "Não", não será contactado(a). Se disser "SIM", será contactado(a), via email, com mais 
informações sobre esta entrevista. 

  Response Response

Sim, gostaria de contribuir com o meu testemunho. 32.1% 26

Não, não posso/quero dar o meu testemunho. 67.9% 55

Outra situação: 7

  81

  4

9. Obrigado pela sua participação! Se desejar deixar algum comentário a esta investigação ou a 
este inquérito, por favor utilize o campo abaixo.  

Response

 Bom Trabalho! 
 Gostaria de saber quais os resultados ou as conclusões a que chegou nesta sua pesquisa. Termino 

premiando este interesse pois o desemprego é algo q precisa mesmo de ser estudado a finm de se tentar 
encontar estratégias para o resolver. 

 obrigada por fazerem este inquérito, talvez possa ajudar a melhorrar alguma coisa 
 Boa Sorte! 
 Obrigada e espero que tudo corra pelo melhor 
 A pergunta de como nos sentimos por estarmos por exemplo a recibos verdes obriga-me a escolher um 

dos sentimentos que la estao. Escolhi um mas não concordo com nenhum do que la esta. Deviam rever essa 
situação. 

 É com prazer que irei colaborar no vosso trabalho, fico a aguardar contacto 
 Gostaria de receber no final os resultados finais desta investigação tão actual e pertinente 
 Gostaria de desejar muito boa sorte e, se possível, no final saber as principais conclusões desta 

investigação. Obrigada 
 É impressionanet como o estado praticamente está a oferecer o 12ºano através do centro de emprego só 

para poder diante da U.E dizer que temos pessoas qualificadas quando realmente não o são, porque é que em 
vez disso não dão valor à grande quantidade de licenciados desempregados que existem no nosso país 

 relativamente à pergunta "1. Considera a sua situação profissional" as alternativas de reposta poderiam ter 
mais opções, já que no meu caso considero a minha situação má, mas com perspectivas de melhora, daí ter 
optado pela 3 e nao pela 4. 

 deixo apenas este comentário: caminhamos cada vez mais para um mundo trabalho onde se entre e se 
obtem os melhores lugares pela dita "cunha" e não por mérito próprio, simultaneamente criam-se licenciaturas 
sem um acompanhamento paralelo de meios para uma saída profissional garantida.. 

 Estamos num mercado de trabalho em que somos roubados e ainda por cima o estado ou entidades 
publicas são um exemplo disso. 

 É bom saber que alguém se preocupa com o emprego precário em Portugal. Bem hajam!!! 
 Na pergunta 4 tem duas vezes a mesma resposta: "Totalmente desempregado(a) (involuntariamente com 

subsídio de desemprego). Na página 2, questão 2, coloquei "os meus consumos" apenas porque é de resposta 
obrigatória, embora seja falsa a minha resposta. Tendo em conta que a lista não é suficientemente exaustiva e 
que pode acontecer que a situação não afecte negativamente os visados, seria aconselhável não obrigar a 
responder uma das opções que apresenta. 
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 answered question 14 

 skipped question 71 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 



Guião de entrevista semi-estruturado e Consentimento Informado 
 

Estudos de caso múltiplo 
 

 

“Boa tarde, e agradeço desde já a sua participação. Esta entrevista faz parte de 

uma investigação de mestrado sobre o desemprego e as situações laborais precárias 

em Portugal, a ser realizado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na 

Universidade do Porto. Assim, gostaria de lhe colocar algumas questões sobre si e 

sobre o impacto do desemprego/ situações laborais precárias na sua vida. Todos os 

seus dados pessoais serão confidenciais e ninguém terá acesso a eles.  

Após esta entrevista poderá ser necessário complementar dados, por isso queria 

perguntar-lhe desde já se não se importaria de ser contactado/a novamente. Após o 

preenchimento do consentimento, poderemos começar” 

 

 

Consentimento Informado 
 

 

Eu, ___________________________________________, participo de livre 

vontade nesta investigação de mestrado, consciente de que os meus dados serão 

totalmente confidenciais e que não serão citados nomes de pessoas ou instituições 

que eu não deseje. 

Mais acrescento que fui informado/a dos objectivos desta investigação (estudar 

os impactos do desemprego e outras situações laborais precárias). 

 

Porto, ___ de __________ de 2008 

 

 

 

 

_______________________ 

 



Dados Sócio-Biograficos 

Nome (utilizado)  

Sexo  

Data de nascimento  

Estado Civil  

N.º filhos/as  
N.º pessoas do Agregado Familiar  

Habilitações  

Zona residência  

Religião/espiritualidade  

 

 Notas 
Comportamento não-verbal 

Gostaria que me contasse então, em linhas breves, a história da sua vida. 

1. Infância  

 
 

 

 

2.Adolescência 

(escolhas vocacionais, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

3. Adultez  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tópicos a aprofundar 

4. Em que Idade tomou a decisão de escolher a sua profissão (foi 1.ª opção? motivos da 

escolha) 

4.1. Em que idade começou a trabalhar nessa profissão?  

4.2. Que outras experiências laborais teve antes ou durante a sua licenciatura? 

4.3. Que outras formações fez em antes ou em paralelo à licenciatura? (ex. Informática, outras 

línguas, outros, etc.) 

4.4.Teve/tem “ajudas familiares” quando esteve em situação laboral precária?  

4.5. Desde que se licenciou, exerceu sempre a profissão para a qual se formou? 
5. Áreas/tipo empresa em que trabalhou e regimes legais. 

5.1.No passado, já teve em situação de “pertença total”, ou seja com contrato sem termo, 

efectivo? Ou contrato a termo? Ou situações precárias? 

5.2. Como caracteriza a sua satisfação profissional em cada uma das suas experiências? 

5.3. Nas suas experiências profissionais (empresas) havia outras pessoas com situação 

semelhante à sua (a recibos verdes, ou outras situações precárias)? Quantas? 
6. Número de não–actividade laboral (vulgo desempregos) involuntários: motivo, duração, 

subsídios e como encontrou novo emprego; (verificar se, durante o “desemprego” exerceu funções, ex, 

biscates, etc,) 

6.1. Descrever a recibos verdes ou outra situação precária, se for o caso (para quantas 

organizações trabalhou, durante quanto tempo [e horas por dia], em que espaço físico, etc.). 

6.2. Durante estas situações, pensou em ir tirar outro curso/formação? 

6.3. Pensou em montar o seu próprio negócio (empreendedorismo)? 

6.4. Pensou em tentar exercer a sua profissão (ou outra) no estrangeiro? 

7.O que sentiu quando foi “despedido” ou quando foi terminada a colaboração?  

7.1. E passado alguns meses?  

OU  

7. Como se sentiu quando iniciou esta situação a recibos verdes ou outra situação precária? 

7.2. E passado alguns meses? 
Nota: Variação temporal: Agora, nos últimos dias, nas ultimas semanas, durante o ultimo ano; ou geralmente, em média.  

8.Que áreas da sua vida sente que foram afectadas? (a família, amigos, relações profissionais, 

passatempos, sexualidade, saúde física, etc.) 

8.1. O cônjuge ou alguém próximo de si passou/está a passar por situações semelhantes? 

Quantas pessoas? 

8.2. Que apoios teve/tem durante o tempo de desemprego ou recibos verdes ou outra situação 

precária? 

8.3. Que alterações teve de fazer na sua vida? (p.ex. não ter filhos, não casar, não comprar 

casa ou mudar de casa, abdicar de outras coisas, etc.) 

8.4. Teve dificuldades na conciliação familiar e profissional? (por exemplo, ficar desempregada 

para cuidar dos filhos, sentir que foi discriminada em entrevistas ou acesso ao emprego por ter 



filhos, etc) 
9.Durante o tempo que ficou desempregado (não-pertença a uma organização laboral), como 

ocupava o seu tempo de lazer?  
Hobbies/passatempos; procura de emprego, grupos de apoio; organizações voluntárias; pequenos 

trabalhos/biscates; Formação contínua; Passar mais tempo com família, filhos, etc. Passar mais tempo 

com amigos, familiares, etc.; Ler, ver TV, fazer desporto; Outros... 

9.1. Se se trata de situação a recibos verdes, a tempo parcial, ou outra situação precária que 

implica alternância entre ter ou não trabalho, como ocupava o restante tempo?  
10. Quando (e Se) recomeçou, sentiu dificuldade em integrar-se noutra empresa? Que 

dificuldades?  
competências novas? ; Competências esquecidas? Relação com hierarquia? ; Relação com colegas de trabalho ; 

trabalhar em equipa, socializar, etc.? Empenho/implicação/dedicação no seu trabalho; capacidade em adaptar-se ao 

horário ou a espaço físico da empresa; Outros... 
11.O que fez para encontrar novo emprego? 

Ler jornais, classificados, etc; Falar com amigos, entregar curricula; Inscrição em centros de emprego; 

Outros ... 

11.1.Qual a sua experiência com os centros de emprego? 
12. No geral, considera-se uma pessoa optimista? Satisfeita com a vida? 
13. Que vantagens retirou da sua situação de desemprego ou precária? (Psicologia positiva) 

13.1. Que aprendizagens ou lições de vida? 
(Que mensagem gostaria de deixar, para medidas legislativas, para outros colegas, etc.) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D 



Breve resumo das histórias de vida dos participantes 
Entrevistada 1  
Após um ano a frequentar a licenciatura em Engenharia Alimentar, repensa as duas 

decisões vocacionais e transfere-se para a Licenciatura em Educação, tendo 

terminado nos cinco anos previstos.  

Neste momento, encontra-se oficialmente sem actividade laboral, mas não 

arrependida da sua decisão, sentindo-se realizada com o curso e com a sua profissão. 

Encontrou uma oportunidade de ingressar em algo compatível com a sua 

formação, estando actualmente a ministrar formação profissional aos sábados, sendo 

que passa recibo verde por cada formação que ministra. Colabora de forma informal e 

não-enquadrada, como monitora num centro de apoio ao estudo. 

Quando se apresenta para procura de emprego, seja em serviços públicos ou 

noutros, os/as técnicos/as de emprego afirmam não saber o que é a sua profissão 

quando lhes diz que é técnica de educação ou educóloga. 

Nunca teve uma relação de emprego. 
Entrevistado 2 
Licenciado em Psicologia Social e Organizações, cedo começa a colaborar com o 

Instituto Nacional de Estatística. O que parecia ser uma colaboração ocasional como 

entrevistador, tornou-se numa colaboração precária fixa, já colabora quase há uma 

década na condição de trabalhador independente (utilizando material [computador, às 

vezes instalações, softwares, etc.], da organização e tendo hierarquia, ou seja 

reunindo as condições para ser chamado de “falso independente”).  

Aparentemente, existe sempre trabalho para ele realizar, mas nunca lhe foi 

proposto um contrato de trabalho. Afirma que em tempos, há alguns anos, existiram 

pessoas contratadas, mas agora todos os colaboradores são trabalhadores 

independentes e, pela sua experiência e contacto com os colegas, cerca de 90 % são 

licenciados.  

Este entrevistado teve de aceitar outros contratos e colaborações precárias fora a 

sua profissão, em parte também para se livrar do excesso de impostos cobrados aos 

trabalhadores independentes (por exemplo, trabalhou num call-center, ou seja, 

subemprego).  

Semanas antes da entrevista, conseguiu uma colaboração num projecto social, 

exercendo o que considera ser a sua profissão (psicólogo), através da faculdade onde 

se formou: Continuará a ser precário, não sabendo ainda se irá ser remunerado 

(poderá ser “voluntário” durante algum tempo) e, se o for, será a recibos verdes 

novamente. 



É solteiro, tem 33 anos e vive com os pais; não se sente capaz de avançar com os 

seus projectos de vida, como comprar casa, casar ou dar outros passos, devido à sua 

situação profissional. 

Continua a fazer candidaturas a empregos, não só para a sua profissão mas para 

outras que não exijam licenciatura, na esperança de conseguir um emprego numa 

organização. 

Nunca teve uma relação de emprego. 
Entrevistada 3 
A entrevistada 3 nasceu na Suíça há vinte e cinco anos, é solteira e vive com a irmã 

no Porto onde está a tirar o mestrado, estando no entanto a preparar para breve a 

mudança para casa do seu namorado já que este tem uma situação profissional 

estável. 

Licenciada em Informática e Gestão, queria ser programadora, porém, como não 

tinha experiência profissional, não arranjava trabalho nessa área e, ao contrario do 

que esperava conseguiu uma colocação no ensino a dar aulas de informática, para as 

quais não se sentia preparada. Não conseguiu lidar com as turmas problemáticas e 

acabou por nem assinar contrato, tendo cedido e lugar e fica dois anos sem poder 

concorrer ao ensino.  

Aceitou trabalho como formadora de informática numa escola de formação, com a 

promessa de que, após 3 meses, deixaria os recibos verdes e teria um contrato de 

trabalho. Esse contrato nunca chegou, quase 2 anos depois. 

Trabalha de manha, à tarde, à noite e aos sábados e, ocasionalmente, ganha 

coragem para pedir uma manha de descanso. Dá formação em varias sucursais, é 

mediadora de balanço de competências (que não é a sua área), e vive um clima 

organizacional de constante suspeita. Relata casos de colegas que foram despedidas 

e que, a quem foi proposto voltarem para a empresa se “pagassem uma multa”… 

Nunca teve uma relação de emprego. 
Entrevistada 4 
Licenciada em Assessoria de Gestão, a viver em união de facto, tirou uma Pós-

graduação em Gestão de Recursos Humanos. 

No fim de terminar o seu curso, de há 7 anos para cá, fez mais de 1000 

candidaturas, informação que mantém numa base de dados em Excel. No final do seu 

curso, o IEFP aconselha-a a tirar outro curso semelhante à sua área mas este com 

estagio profissional incluído. Maria aceita e aufere durante 12 meses o melhor salário 

que teve – 2 salários mínimos. A instituição propõe-lhe emprego, ou seja, contrato sem 

termo, a ganhar menos do que no estágio profissional e a ser paga como se possuísse 

apenas o 12.º ano (subemprego), mas passado alguns meses sem receber, Maria 



acaba por sair. O Centro de emprego encontra-lhe outro emprego, para pessoas com 

o 12.º ano, e Maria aceita para não estar parada (subemprego). Consegue um 

contrato a prazo de um ano, a ganhar o salário mínimo nacional numa indústria, com a 

promessa de que o valor seria renegociado depois, se a entidade achasse que ela ser 

licenciada era uma mais-valia. Ao fim de um ano o aumento é de 10 euros. Maria 

decide vir embora e com algumas horas de formação por semana, a recibos verdes, 

consegue obter quase a mesma remuneração. Consegue posteriormente uma 

colaboração numa instituição sem fins lucrativos a exercer funções de técnica social e 

de emprego (fora da sua formação académica), a recibos verdes, mais de 2 anos, 

reunindo todas as condições de “falsa independente”. Outras colegas tinham contrato 

e no âmbito da candidatura a fundos comunitários é possível realizar contrato a termo, 

mas a entidade decide não fazer mais contratos pois traz despesas… 

Sempre a fazer candidaturas, consegue (dias antes do decorrer da entrevista) 

através de concurso público, um contrato a prazo na instituição universitária onde se 

formou, por pura coincidência. É contratada como se tivesse o 12. º ano 

(subemprego), e ganha aproximadamente 600 euros. A mesma entidade que lhe dá a 

licenciatura, contrata-a como se ela tivesse apenas o 12.º de escolaridade… 

Nunca teve uma relação de emprego. 
Entrevistado 5  
Licenciado em Engenharia do Ambiente e ordenamento do território, está no momento 

a terminar o mestrado. 

Desde que terminou o curso há mais de três anos, que foi colaborando na 

autarquia onde realizou o projecto de fim de curso. Fez vários estágios profissionais 

(Plano nacional de estágios e PEPAL-Programa de estágios na administração Publica 

local), e entre estes, continuava a trabalhar, sem qualquer enquadramento na 

instituição pública, sempre sob um certo clima de “vai aparecendo por cá…que um dia 

poderá surgir a oportunidade”. Conta com 3 anos de experiência como engenheiro do 

ambiente numa instituição pública, sem nunca ter tido nenhum tipo de contrato de 

trabalho ou outra modalidade de inserção. 

Nunca teve uma relação de emprego. 
Entrevistada 6 
Licenciada em Educação Social, tem 30 anos e acabou de ter um filho. Encontra-se 

totalmente sem actividade laboral a receber subsídio de desemprego (interrompido 

pela licença de maternidade). Assim que terminou o curso foi convidada a dar aulas na 

sua instituição de ensino superior, a recibos verdes, ministrando várias unidades 

curriculares, incluindo as de orientação de estágios, a alunos finalistas. Só recebeu o 

seu pagamento no final do ano lectivo. 



Trabalhou como a recibos verdes em diversos projectos sociais, num 

inclusivamente tinha de dormir na instituição, e recebia 5 euros à hora, quer 

trabalhasse de noite, de dias, aos sábados ou aos domingos.  

Fez uma candidatura a outros financiamentos para projectos (sem receber nada, 

com a condição de ser integrada depois a contrato a prazo, pois a candidatura previa 

isso), mas veio a ser integrada, como “falsa independente”, porque a instituição queira 

que todos os técnicos tivessem o mesmo regime, apesar da promessa inicial. Cansada 

do excesso de impostos, aceita um emprego fora da profissão (subemprego), num 

call-center, durante o dia (que a isenta de pagar mais segurança social pelos recibos 

verdes), auferindo menos de 600 euros. 

Finalmente, consegue um contrato a prazo compatível com a sua formação numa 

instituição (conforme diz, à letra “foi sol de pouco dura ...porque depois apareceram as 

cunhas e então viemos embora”) mantendo a outra actividade como “falsa 

independente”, das 18h30 à meia-noite, que mantém um total de 4 anos…Com todas 

estas mudanças confessa que teve um inicio de casamento complicado e que o 

marido “só lhe pede que arranje um emprego normal”. 

Nunca teve uma relação de emprego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E 



Descrição dos Tree Nodes e Free Nodes gerados

N.º Atribuido Nome da categoria Descrição N.º *

1 Dados Sócio-biográficos Contem todos os dados sócio-biográficos do entrevistado como a Idade, o Estado Civil, o Numero de filhos, o Numero 
de pessoas do agregado familiar, a licenciatura e a Religião. 1

2 Iniciativas e medidas para esta 
problemática

Nesta categoria incluímos todos os relatos cujo objectivo seja minorar os efeitos, acabar com o desemprego, não-
emprego ou situações precárias, sejam estas medidas sociais, legislativas, etc. 2

3 Investigadora- Geral Inclui todas as falas da investigadora: perguntas, aprofundamentos, reformulações, conclusões, etc. 3

4 Investigadora-Aprofundamento Os conteúdos são aqui categorizados, quando a pergunta visa aprofundar mais a resposta do entrevistado ou responder
às questões do guião semi-estruturado 4

5 Investigadora- Reformulações
Os conteúdos são aqui categorizados, quando a investigadora/entrevistadora reformula a pergunta, tentando saber 
mais, como, mostrar concordância, "Hum, hum", "Claro", "Exacto", demonstrar compreensão, empatia, pedir para 
continuar a contar, etc.. 5

6 Investigadora -Conclusões Os conteúdos são aqui categorizados, quando a investigadora/entrevistadora tira uma conclusão, seja esta acerca do 
entrevistado ou de outros assuntos, ou emite uma opinião pessoal. 6

7 Outros comentários Nesta categoria foram inseridos todos os comentários não relacionados com entrevista / investigação, ou pedido de 
contactos, confirmação de disponibilidade para esclarecimentos, etc.. 7

8 Auto-apresentação Incluiu as reflexões do entrevistado sobre ele próprio, como se apresenta, como acha que é, o que os outros lhe dizem 
que ele é, etc. 8

1. HISTÓRIA DE VIDA Relato geral da história de vida do entrevistado; relata vivência da infância, Adolescência e adultez (a partir da história 
profissional, será incluindo no node "História Profissional") 9

1.1. Infância Descrição das vivências de infância (até 12-13 anos de idade) 10

1.1.1 Percurso Escolar Infância Descrição do percurso escolar durante a infância, desde entrada no ensino até aproximadamente 12-13 anos de idade 11

1.1.2. Lazer Infância Descrição das actividades de lazer na infância, brincadeiras, pertença a outros grupos (que não a turma na escola), etc. 12

1.1.3.
Relações e Sentimentos face às 
vivências da Infância

Relatos de episódios e sentimentos do entrevistado face às vivências de infância, nos vários âmbitos (familiar, social, 
escolar, físico, etc.) 13

1.2. Adolescência Descrição das vivências da adolescência (Dos 12-13 anos aos 18-19 aos) 14

1.2.1. Percurso Escolar Adolescência Descrição do Percurso Escolar durante a adolescência (Dos 12-13 anos aos 18-19 aos) 15

1.2.2. Lazer Adolescência Descrição das actividades de lazer, paralelas ao percurso escolar na adolescência, pertença a outros grupos (que não a 
turma escolar); Pode incluir actividades extra-curriculares dentro da escola, 16

1.2.3.
Relações e Sentimentos face às 
vivências da Adolescência

Relatos de episódios e sentimentos do entrevistado face às vivências da adolescência, nos vários âmbitos (familiar, 
social, escolar, físico, etc.) 17

1.3. Adultez Descrição das vivências de Adultez (desde os 19/20 anos) 18

1.3.1. Percurso Formação/Académico 
Adultez

Descrição do percurso académico/universitário, formação extra escolar (por exemplo, cursos de línguas, informática, 
etc); (não inclui o estágio curricular e formação pós-graduada que são incluídas no node "História Profissional") 19

1.3.2. Lazer Adultez Nesta categoria incluem-se todas verbalizações acerca da ocupação dos tempos livres com actividades de lazer na 
adultez, por exemplo, ir ao cinema, desporto, passar tempo com os filhos, etc. 20

1.3.3.
Relações e Sentimentos face às 
vivências da Adultez

Nesta categoria incluímos relatos que dizem respeito às amizades, namoro e casamentos na adul tez e sentimentos 
associados; incluem-se também relações com filhos (excluem-se as re lações com colegas de trabalho que serão 
incluídas na historia profissional). 21

2 HISTÓRIA PROFISSIONAL
Descrição de todo o percurso profissional: opções vocacionais, primeira experiência (inclui na sub-categoria "Formação 
Profissional" a frequência de estágio curricular), formação pós-graduada, experiências de nao-actividade laboral, 
precaridade, etc. 22

2.1. Formaçao profissional diversa_Estágio 
curricular

Nesta categoria inclui-se a frequência do estágio curricular (caso exista), formações, formação pós-graduada, e 
autodidactismo,  etc. (exceptuando formação ou afins durante a licenciatura, que é incluída no percurso 
Formação/Académico, durante a adultez) 23

2.2. Não actividade laboral Descrição das situações e vivências durante os periodos de não actividade laboral, ausência de trabalho ou de outra 
situação (precária, etc), vulgarmente chamado "Desemprego", mas que nao incluir ter tido um emprego e tê-lo perdido. 24

2.2.1. Impactos da não-actividade laboral
Descreve os impactos da vivência da nao-actividade laboral na sua vida, sejam impactos sociais, familiares, 
psicológicos, físicos; inclui também relatos das figuras próximas dos entrevistados, ou seja, o que as pessoas à sua 
volta sentem que afecta. 25

2.2.1.1 Impactos Negativos da nao-actividade 
laboral

Descreve impactos negativos sentidos durante a nao-actividade laboral , nas várias áreas da vida, psico-sociais ou seja 
externos ou internos (sentimentos) 26

2.2.1.1.1 Aceitar outros trabalhos Na iminência de mais tempo sem actividade laboral, aceitar a primeira coisa que aparece, nem que nao seja adequada 
à sua formaçao ou pessoa 27

2.2.1.1.2 Dependência familiar ou de outros Ter de pedir ajuda ou apoio financeiro ou outros a pais, familia , etc. para cobrir gastos pessoais,
28

2.2.1.1.3 Dificuldade em planear o Futuro Adiar ou reformular projectos pessoais como casar, ter filhos, montar um negocio, comprar uma casa mais barata ou 
nem sequer comprar; ter a sensaçao de correr grandes riscos 29

2.2.1.1.4 Instabilidade financeira Instabilidade financeira, Incapacidade de avançar com projectos pessoais por motivos economicos, 30

TREE NODES: Categorias Interligadas

FREE NODES: Categorias Livres

 
 

 

 



 
N.º Atribuido Nome da categoria Descrição

31

2.2.1.1.5 Sentimentos Negativos-Não-actividade 
Laboral

Descreve sentimentos negativos sentidos durante a nao-actividade laboral , nas várias áreas da vida.
32

2.2.1.1.5.1 Culpabil ização Culpar-se a si propria ou até os outros culparem a pessoa (ex. familia), por achar que nao arranja emprego /trabalho por 
sua culpa 33

2.2.1.1.5.2 Frustração, inutilidade
Frustraçao devido à Incapacidade de encontrar outros trabalhos e empregos por mais que tente, sentimento de 
inutilidade por nao ter nada que fazer 34

2.2.1.1.5.3 Tris teza, injustiça
Descriçao de sentimentos de tristeza, injustiça, sensação de inutilidade, não conseguir estar sem fazer nada, nao poder 
utilizar as competencias que adquiriu, nao se sentir bem, incapacidade de encontrar pontos positivos,  falta de ajudas, 
etc. 35

2.2.1.1.6 Impactos Positivos da nao-actividade 
laboral

Descreve impactos positivos sentidos, nas várias áreas da vida, lições de vida, aprendizagens, nas várias áreas da 
vida, psico-sociais ou seja externos ou internos (sentimentos)

36

2.2.1.1.6.1. Evolução pessoal Dar mais valor às coisas que se tem e que se conquista, aprendizagens pessoais, ter mais vontade de trabalhar na 
proxima actividade 37

2.2.1.1.6.2.
Sentimentos positivos- Esperança, 
Atitude positiva

Descriçao de esperança face à situação de nao-actividade, forçar-se a si propria a acreditar que tudo se resolverá, ter 
esperança porque se compara aos outros e acha que nao está assim tão mal, forçar-se a ter atitude positiva 38

2.2.1.1.6.3. Tempo livre Ter mais tempo para outros projectos como a tese de mestrado, passear, etc 39

2.3. Opções e influências vocacionais Inclui todas as verbalizações do entrevistado no que respeita as decisões vocacionais e profissionais, as influências 
vocacionais (preferências, família, amigos, etc.), as mudanças de curso, mudanças de ramo de emprego, etc.

40

2.4. Procura de Emprego Nesta categoria é incluída toda a experiência na Procura de emprego, técnicas e formas de procura, entrevistas, 
experiencia com diversos serviços de apoio ao Emprego como IEFP, UNIVAS, serviços das faculdades, etc.

41

2.4.1. Serviços ao emprego
Nesta categoria inserimos as experiências com os diferentes serviços de emprego a que o entrevistado recorreu, para 
encontrar emprego, para aceder a subsídios de desemprego, maternidade, etc (segurança social ou outros), outras 
problemáticas relacionadas. 42

2.4.2. Técnicas de Procura Emprego
Inserem-se nesta categoria as expectativas face ao trabalho que procurava, o envio de currículos, experiências em 
entrevistas e outras opiniões e experiências relacionadas, como empreendedorismo, etc (exceptuando relação com 
serviços apoio ao emprego) 43

2.5. Situações Precárias Descrição das situações precárias, como recibos verdes, "Falsos recibos verdes", trabalho ilegal (nao enquadrado), 
estágios profissionais de diversos tipos, etc. (nao inclui  estagio curricular)

44

2.5.1 Contrato a prazo na Profissão Vamos considerar nesta categoria a descrição das experiências profissionais de contratos a TERMO na profissão. 45

2.5.2 Falso Independente Descreve a vivência da condição de “Falso independente”, isto é, não há contrato de trabalho, mas legalmente, deveria 
existir (exclui a prestação de serviços legal, ou seja, trabalhos como freelancer, formaçao, etc.). 46

2.5.3 Outras experiências Precárias (fora da 
profissao)

Descreve outras experiências laborais, desde os 16 anos (requisi to mínimo para o trabalho legal em Portugal), não 
relacionadas com a profissão para a qual se formou; pode incluir trabalhos de verão, trabalhos ocasionais, etc.

47

2.5.4 Prestação de Serviços Descreve experiencias como prestador de serviços legal (isto é, não há relação jurídica de emprego não assumida), 
exemplo dar consultas, dar formações, fazer projectos como freelancer, etc

48

2.5.5 Trabalho fora da profissão
Outros empregos não relacionados com a profissão para a qual se formou (após o término da licenciatura), poderão ser 
part-times, trabalhos de verão, mas enquadrados numa relação contratual (contrato a termo ou sem-termo). 49

2.5.6
Trabalho não enquadrado, estágios e 
afins

Inclui todos estágios profissionais (exclui estágio curricular), ex, Plano Nacional de Estágios (IEFP), PEPAL (Programa 
de Estágios Profissionais na administração local), incluiu também todo o trabalho não enquadrado e i legal após termino 
da licenciatura, 50

2.5.7 Impactos das Situações Precárias
Descreve os impactos da vivência das situações Precárias e sentimentos, sejam impactos sociais, familiares, 
psicológicos, físicos; inclui também relatos das figuras próximas dos entrevistados, ou seja, o que as pessoas à sua 
volta sentem que afecta.. 51

2.5.8 Impactos Negativos das Situações 
Precárias

Descreve impactos negativos sentidos durante a precariedade, nas várias áreas da vida
52

2.5.8.1.
Auto-actualização e Não Acesso à 
Formação Profissional

Nao conseguir frequentar actualizações profissionais, ter de estudar por si próprio para se actualizar cada vez que 
muda de função, maior preparação devido à constante mudança de trabalho, adaptar-se a novas funções e orgs. 53

2.5.8.2. Baixa Lealdade e integração 
Organizacional

O colaborador já não "respeita" a org. ou patrões, devido às situações que passa e precariedade, não tem lealdade para 
com a organização, trabalha sozinho nao convive com colegas de trabalho

54

2.5.8.3. Dependência familiar ou de outros Dependência de ajudas familiares, ou apoio do conjuge, apoio famil iar
55

2.5.8.4. Deslocações constantes ter de se deslocar constantemente, para dar trabalhar em varios sitios 56

2.5.8.5. Exclusividade com a organização Situações em que a propria situação precária, exige exclusividade do trabalho e logo, este fica impedido ou dificultado 
em aceder a outras oportunidades de trabalho em paralelo 57

2.5.8.6.
Impactos relacionais, na Saúde Física e 
Psicológica

Impactos na saude como má alimentação, falta de tempo livre para si próprio e para estar com outros, stress, conflitos 
familiares por a familia ou conjuge nao compreender a situação, ter de dormir fora de casa, etc. 58

2.5.8.7. Incapacidade de planear o futuro Insegurança, instabi lidade no trabalho, incapacidade de fazer planos futuros, sensação de correr maiores riscos, 
planear ter filhos 59

2.5.8.8. Instabilidade ou Degradação de salários Degradação de salários e instabilidade financeira, impossibilidade de subir na carreira, ter de poupar nos tempos que se 
ganha bem, para depois ter nos tempos que nao se tem trabalho 60 
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61

2.5.8.9.
Perda de Benefícios e Impostos 
acrescidos

Nao ter descontos: reforma, subsidio de desemprego,maternidade, baixa, Nao aceder ao credito habitação, sair a 
qualquer momento, nao possuir horário fixo, trabalhar muito mais horas, sábados, perda de folgas, pagamento de mais 
impostos (ex. seg. soc.) 62

2.5.8.10. Procurar, aceitar ou Acumular Outros 
Trabalhos

Ter de procurar e até acei tar trabalhos não compativeis com a sua formação ou que exigem menos habilitações, para 
complementar o que tem ou mesmo porque nao encontra outros, aceitar para evitar ficar sem nada, aceitar trabalhos de 
que nao gosta 63

2.5.8.11. Sensação de Trabalho inacabado Sensação de que nao conseguiu cumprir tudo o que podia fazer, principalmente no caso de trabalho por projectos, 
participantes ficam com a sensação de que o trabalho nao ficou feito 64

2.5.8.12.
Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias

Descreve sentimentos positivos sentidos durante a precariedade, nas várias áreas da vida
65

2.5.8.12.1. Culpabil ização Sentimento de culpa, por ter ficado na situação precária, por nao reinvidicar, lutar mais, etc. 66

2.5.8.12.2. Injustiça, Frustração, Insegurança Sentimento de injustiça, de ser tratada de forma diferente dos outros, ter menos beneficios, desigualdade no 
tratamento, etc 67

2.5.8.12.3. Insatisfação, desmotivação Sentimentos de desmotivaçao, tristeza, insatisfaçao com a situação ou salário, sentimento de que nao compensa 
trabalhar assim, falta de valorizaçao, baixa-auto-estima 68

2.5.8.12.4. Sofrimento emocional
Ansiedade, sofrimento com a instabilidade, a precariedade, o mudar constantemente de trabalho, ter de esconder os 
seus verdadeiros sentimentos, nao poder passar mais tempo com familia, nao saber explicar o que sente, cansaço, 
Medo 69

2.5.9. Impactos Positivos das Situações 
Precárias

Descreve impactos positivos sentidos durante a precariedade, nas várias áreas da vida, lições de vida, aprendizagens, 
etc 70

2.5.9.1. Aprendizagem Individual e 
Organizacional

Evolução pessoal, conhecer pessoas, aprender a lidar com hierarquia e colegas de trabalho, acabar por fazer amizades 
no trabalho, lidar com outros detalhes organizacionais como horários, etc.

71

2.5.9.2. Ausência de vinculo
Liberdade para mudar de trabalho ou aceitar outros trabalhos ou emprego pois nao tem vinculos, nao ter de avisar com 
antecedência ou outras implicações 72

2.5.9.3. Benefícios Sociais no contrato a Prazo No caso da situação precária: Contrato a Prazo, é apresentado como consequência positivo o facto de ter direito a 
alguns beneficios como descontos para a segurança social, subsidio de desemprego, etc

73

2.5.9.4.
Experiência e Reconhecimento 
Profissional

Oportunidade de realizar experiência profissional, fazer Curriculo, frequentar formação profissional, ser reconhecido/a 
como profissional de determinada area 74

2.5.9.5. Menor contacto com hierarquia Menor contacto com hierarquia, uma vez que nem  sempre encontra patrões, pode significar mais autonomia 75

2.5.9.6.
Obtenção de rendimentos, 
Independência

Realizar algum capital  para conquistar alguma estabilidade financeira, não ter tanta dependência de familiares ou outros
76

2.5.9.7. Possibilidade de outras oportunidades
Esperança que desta situação precária se "salte" para uma situação profissional melhor, obter uma rede maior de 
contactos, a propria situação precária passar a emprego, etc. 77

2.5.9.8. Satisfação no trabalho Gostar do trabalho que desenvolve apesar da precariedade, sentir que o que faz é importante, sentir-se optimista 
porque que está melhor que outros, contactar com pessoas, evolução pessoal,

78

2.5.9.9.
Sentimentos positivos-Esperança, 
Optimismo

Sentimento de esperança em encontrar algo melhor, optimismo perante a situação actual
79

2.5.9.10. Ter uma ocupação Ocupar o tempo de forma a sentir-se util, nao ficar em casa sem fazer nada, minorar os efeitos da nao actividade 
laboral 80

2.6. Coping com o não-emprego Incluem-se as descrições que remetam para a forma como o entrevistado lidou com a sua nao-actividade laboral ou 
situaçao precária 81

2.6.1. Controle

Auto-controlo da situação, confrontar a entidade empregadora com a situação, ir para tribunal, contenção de emoções. 
Resistir a decisões precipitadas, tempo para reflectir (regulação das actividades), traçar planos objectivos/lógicos 
(controlo cognitivo e planificação), planear montar negocio próprio, criar base de dados com candidaturas, sondar o 
mercado, planificar formas de encontrar emprego, melhorar as suas quali ficações, replanear o futuro, poupando, pensar 
os riscos dos passos que vai tomar, etc

82

2.6.2. Conversão Mudança nos comportamentos, das posições cognitivas ou valores 83

2.6.2.1. Conversão Comportamental
Mudar o comportamento em função do Problema, ex, responder a todo o tipo de empregos em vez de só os que pedem 
licenciatura concorrer p estrangeiro, passar a aceitar outras oportunidades de trabalho que aparecessem, 84

2.6.2.2. Conversão pelos valores Deixá-lo em Deus ou filosofia de vida, rezar a santos ou Deus, forçar-se a acreditar que as coisas vão mudar, 
optimismo, 85

2.6.2.3. Aceitação Aceitar o problema como é, não fazer nada, esperar 86

2.6.2. Focalização Centrar-se na forma de resolver, analisar ou sentir o problema 87

2.6.2.1. Focalização Activa Centrar-se na forma de resolver o problema, sugerir soluções, concorrer a empregos 88

2.6.2.2. Focalização Cognitiva Analisar a situação, pessoal e do país, analisar quem são os responsáveis pelo não-emprego, procurar explicações 89

2.6.2.3. Focalização Emocional Tornar-se condicionado por emoções, direccionar sentimentos, sentir-se culpada ou culpar outros, sentir-se injustiçada, 
revoltada, desmotivada 90

2.6.3. Recusa Centrar-se na forma de resolver o problema, sugerir soluções, concorrer a empregos 91

2.6.4. Retraimento Analisar a situação, pessoal e do país, analisar quem são os responsáveis pelo não-emprego, procurar explicações 92

2.6.5. Suporte Social Tornar-se condicionado por emoções, direccionar sentimentos, sentir-se culpada ou culpar outros, sentir-se injustiçada, 
revoltada, desmotivada 93

* : Número inserido com único proposito de facilitar a contagem dos nodes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G 



Matriz Geral de Todos "Free Nodes" (categorias Livres)

E1 E2 E3 E4 E5 E6 Totais 
por node

Auto-apresentação 11 12 6 10 5 10 54
Dados Socio-biográficos 13 11 19 10 10 9 72
Iniciativas e medidas p/resolução das problemáticas 19 38 21 23 13 16 130
Investigadora- GERAL 299 483 377 599 267 566 2591
Investigadora-Aprofundamento 274 429 297 462 247 513 2222
Investigadora-Conclusões e Opiniões 12 11 27 9 5 17 81
Investigadora-Reformulações 40 66 72 130 15 47 370
Outros comentários 7 14 14 7 3 8 53

Totais por entrevistado 675 1064 833 1250 565 1186 5573 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 



Matriz Geral "Tree Node" Coping com o não-emprego

Nº * E1 E2 E3 E4 E5 E6 Totais por 
node

1 Coping com o não-emprego 36 38 31 79 49 52 285
2 Controle 2 3 9 13 5 4 36
3 Conversão 12 11 3 17 11 17 71
4 Conversão Comportamental 4 7 0 9 6 15 41
5 Aceitação 1 2 3 8 3 2 19
6 Conversão pelos valores 6 2 0 2 2 1 13
7 Focalização 22 24 13 42 29 34 164
8 Focalização Activa 8 11 9 12 17 17 74
9 Focalização Cognitiva 8 11 1 18 10 14 62

10 Focalização Emocional 5 6 3 17 6 10 47
11 Recusa 0 2 1 5 0 0 8
12 Retraimento 1 1 4 1 0 1 8
13 Suporte Social 11 8 6 11 8 6 50

Totais por entrevistado 116 126 83 234 146 173 878

*: Número colocado apenas para uma melhor contagem dos nodes criados  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo J 



Matriz Geral de "Free Node" História Profissional
(ordenados por ordem alfabética)

E1 E2 E3 E4 E5 E6
Totais 

por 
node

Aceitar outros trabalhos 0 0 1 2 0 1 4
Aprendizagem Individual e Organizacional 1 3 4 8 4 14 34
Ausência de vinculo 0 0 2 1 0 0 3
Auto-actualização e Não Acesso à Formação Profissional 1 4 0 10 0 3 18
Baixa Lealdade e integração Organizacional 0 5 8 0 0 1 14
Benefícios Sociais no contrato a Prazo 0 3 0 4 0 4 11
Contrato a prazo na Profissão 0 0 24 19 0 33 76
Culpabilização 0 0 0 1 0 0 1
Culpabilização 0 2 0 1 0 0 3
Dependência familiar ou de outros 4 0 0 0 2 0 6
Dependência familiar ou de outros 4 2 3 1 2 0 12
Deslocações constantes 0 3 2 10 0 2 17
Dificuldade em planear o Futuro 5 0 0 2 2 1 10
Evolução pessoal 3 0 0 0 0 1 4
Exclusividade com a organização 0 0 0 4 0 0 4
Experiência e Reconhecimento Profissional 3 5 4 5 4 8 29
Falso Independente 0 78 92 68 0 86 324
Formaçao profissional diversa_Estágio curricular 42 34 32 47 40 21 216
Frustração, inutilidade 1 0 1 1 0 2 5
História Profissional 249 277 292 432 187 412 1849
Impactos da não-actividade laboral 20 1 9 6 6 15 57
Impactos das Situações Precárias 24 67 71 108 26 94 390
Impactos Negativos da nao-actividade laboral 13 1 4 6 4 9 37
Impactos Negativos das Situações Precárias 15 46 52 83 19 67 282
Impactos Positivos da nao-actividade laboral 3 0 1 0 0 2 6
Impactos Positivos das Situações Precárias 8 16 16 21 8 26 95
Impactos relacionais, na Saúde Física e Psicológica 2 8 3 4 1 9 27
Incapacidade de planear o futuro 4 11 1 8 6 1 31
Injustiça, Frustração, Insegurança 2 10 4 18 10 26 70
Insatisfação, desmotivação 0 6 6 21 3 0 36
Instabilidade financeira 4 0 0 1 2 3 10
Instabilidade ou Degradação de salários 6 18 21 27 17 43 132
Maior Responsabilidade ou tarefas 1 5 11 5 1 2 25
Menor contacto com hierarquia 0 0 2 0 0 0 2
Não actividade laboral 49 1 8 17 11 43 129
Obtenção de rendimentos, Independência 4 5 3 1 1 5 19
Opções e influências vocacionais 52 71 105 90 37 89 444
Outras experiências Precárias (fora da profissao) 3 73 13 1 5 10 105
Perda de Benefícios e Impostos acrescidos 3 17 26 28 5 19 98
Perda de Benefícios Sociais e Outros 5 1 2 1 0 4 13
Possibilidade de outras oportunidades 1 5 0 2 3 0 11
Prestação de Serviços 32 64 0 20 0 24 140
Procura de Emprego 64 61 59 109 53 112 458
Procurar, aceitar ou Acumular Outros Trabalhos 0 2 4 22 0 16 44
Satisfação no trabalho 7 5 9 7 2 19 49
Sensação de Trabalho inacabado 0 0 0 0 1 1 2
Sentimentos Negativos-Nao actividade Laboral 17 0 1 0 2 8 28
Sentimentos Negativos-Situações Precárias 2 19 13 40 13 31 118
Sentimentos positivos- Esperança, Atitude positiva 5 0 0 0 0 0 5
Sentimentos positivos-Esperança, Optimismo 1 2 3 2 4 0 12
Serviços ao emprego 21 11 5 42 8 48 135
Situações Precárias 80 156 146 247 65 221 915
Sofrimento emocional 0 1 5 5 3 6 20
Técnicas de Procura Emprego 46 48 65 73 45 62 339
Tempo livre 0 0 1 0 0 1 2
Ter uma ocupação 0 0 1 1 2 4 8
Trabalho fora da profissão 0 10 0 65 0 25 100
Trabalho não enquadrado, estágios e afins 39 1 0 52 45 27 164
Tristeza, injustiça 17 0 1 0 2 8 28

Totais por entrevistado 863 1158 1136 1749 651 1669 7226 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo K 



Matriz Geral "Tree Node" História de Vida 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 Totais 
por node

História de Vida 301 381 360 525 251 499 2317
Infância 10 28 25 15 23 14 115
Percurso Escolar Infância 2 11 19 5 10 5 52
Relações e Sentimentos face às vivências da Infância 7 13 12 9 15 8 64
Lazer Infância 3 61 3 8 14 2 91
Adolescência 12 57 45 23 15 61 213
Percurso Escolar Adolescência 2 33 37 16 9 30 127
Relações e Sentimentos face às vivências da Adolescência 2 15 28 8 6 28 87
Lazer Adolescência 5 32 2 5 6 18 68
Adultez 291 325 283 484 230 446 2059
Percurso Formaçao-académico na adultez 45 69 44 40 36 52 286
Relações e Sentimentos face às vivências da Adultez 39 53 34 86 40 70 322
Lazer Adultez (analisado  depois como "Coping pelo lazer") 19 29 12 26 13 16 115

Totais por entrevistado 738 1107 904 1250 668 1249 5916 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo L 



Matriz Geral "Tree Node": Impactos do Não-emprego
(Contém todos os impactos:Impactos posit ivos e Negativos da não-actividade laboral e das Situações Laborais Precárias)

Nº *
E1 E2 E3 E4 E5 E6 Totais 

por node

1 IMPACTOS DA NÃO-ACTIVIDADE LABORAL 20 1 9 6 6 15 57
2 Impactos Negativos da nao-actividade laboral 13 1 4 6 4 9 37
3 Perda de Benefícios Sociais e Outros 5 1 2 1 0 4 13
4 Instabilidade financeira 4 0 0 1 2 3 10
5 Dificuldade em planear o Futuro 5 0 0 2 2 1 10
6 Dependência familiar ou de outros 4 0 0 0 2 0 6
7 Aceitar outros trabalhos 0 0 1 2 0 1 4
8 Sentimentos Negativos-Nao actividade Laboral 17 0 1 0 2 8 28
9 Sentimentos Negativos-Nao actividade Laboral\Frustração, inutilidade 1 0 1 1 0 2 5

10 Sentimentos Negativos-Nao actividade Laboral\Culpabilização 0 0 0 1 0 0 1
11 Sentimentos Negativos-Nao actividade Laboral\Tristeza, injustiça 17 0 1 0 2 8 28
12 Impactos Positivos da nao-actividade laboral 3 0 1 0 0 2 6
13 Evolução pessoal 3 0 0 0 0 1 4
14 Tempo livre 0 0 1 0 0 1 2
15 Sentimentos positivos- Esperança, Atitude positiva 5 0 0 0 0 0 5
16 IMPACTOS DAS SITUAÇÕES LABORAIS PRECÁRIAS 24 67 71 108 26 94 390
17 Impactos Negativos das Situações Precárias 15 46 52 83 19 67 282
18 Perda de Benefícios e Impostos acrescidos 3 17 26 28 5 19 98
19 Auto-actualização e Não Acesso à Formação Profissional 1 4 0 10 0 3 18
20 Incapacidade de planear o futuro 4 11 1 8 6 1 31
21 Dependência familiar ou de outros 4 2 3 1 2 0 12
22 Maior Responsabilidade ou tarefas 1 5 11 5 1 2 25
23 Baixa Lealdade e integração Organizacional 0 5 8 0 0 1 14
24 Impactos relacionais, na Saúde Física e Psicológica 2 8 3 4 1 9 27
25 Instabilidade ou Degradação de salários 6 18 21 27 17 43 132
26 Procurar, aceitar ou Acumular Outros Trabalhos 0 2 4 22 0 16 44
27 Deslocações constantes 0 3 2 10 0 2 17
28 Exclusividade com a organização 0 0 0 4 0 0 4
29 Sensação de Trabalho inacabado 0 0 0 0 1 1 2
30 Sentimentos Negativos-Situações Precárias 2 19 13 40 13 31 118
31 Sentimentos Negativos-Situações Precárias\Insatisfação, desmotivação 0 6 6 21 3 0 36
32 Sentimentos Negativos-Situações Precárias\Injustiça, Frustração, Inseguranç 2 10 4 18 10 26 70
33 Sentimentos Negativos-Situações Precárias\Culpabilização 0 2 0 1 0 0 3
34 Sentimentos Negativos-Situações Precárias\Sofrimento emocional 0 1 5 5 3 6 20
35 Impactos Positivos das Situações Precárias 8 16 16 21 8 26 95
36 Experiência e Reconhecimento Profissional 3 5 4 5 4 8 29
37 Obtenção de rendimentos, Independência 4 5 3 1 1 5 19
38 Satisfação no trabalho 7 5 9 7 2 19 49
39 Possibilidade de outras oportunidades 1 5 0 2 3 0 11
40 Menor contacto com hierarquia 0 0 2 0 0 0 2
41 Ausência de vinculo 0 0 2 1 0 0 3
42 Ter uma ocupação 0 0 1 1 2 4 8
43 Aprendizagem Individual e Organizacional 1 3 4 8 4 14 34
44 Benefícios Sociais no contrato a Prazo 0 3 0 4 0 4 11
45 Sentimentos positivos-Esperança, Optimismo 1 2 3 2 4 0 12

Totais por entrevistado 186 273 295 467 155 456 1832

*: Número colocado apenas para uma melhor contagem dos nodes criados  
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Coding Summary Report- “Impactos Negativos da não-actividade laboral” 

Mestrado Project: 
Generated: 18-12-2006 18:09 

Entrevistado 2 Document 

"J"-Licenciado em Psicologia Social e Orgs, Porto 
Total References  1

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Perda de Benefícios 
Sociais e Outros 

References  1 Coverage  0,30 % Node Coding 

Reference  1  40.891 -  41.109Character Range 
Entrevistador: Nunca esteve efectivo? Na PT já teve aquele contrato e no final do contrato não teve direito a 
subsídio de desemprego nem nada? Como foi despedido tinha direito ao subsídio social de desemprego. 
J: Não. 

Entrevistado 5 Document 

"J"-Licenciatura em Engenharia do Ambiente e Território 
Total References  10

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Dependência familiar 
ou de outros 

References  2 Coverage  0,25 % Node Coding 

Reference  1  28.539 -  28.607Character Range 
Teve que ter algum apoio da sua família? 
J: Sim, nesse aspecto sim. 

Reference  2  28.648 -  28.720Character Range 
J Sim quer no aspecto financeiro quer psicológico, quer financeiramente. 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Dificuldade em 
planear o Futuro 

References  2 Coverage  1,54 % Node Coding 

Reference  1  41.785 -  42.353Character Range 
Mas a nível de projectos pessoais? 
J: A nível de projectos pessoais, sim deixei… 22:05 
Entrevistador:Plantar uma árvore, ter um filho? 
J: Filhos aí sem dúvida, isso deixamos completamente porque ainda não temos qualquer estabilidade. 
Entrevistador: Tem a ver com isso? 
J: Tem a ver com isso, sem dúvida. 
Entrevistador: Não estão prontos para ter filhos, para construir família enquanto os dois não estiverem… ?  
J: Também se calhar, talvez, 60 a 70% tem a ver com isso, porque não existe estabilidade nem poder finenceiro 
para satisfazermos esse nosso desejo. 

Reference  2  42.535 -  42.814Character Range 
J: Abdicamos, nós já estamos a abdicar do filho porque compramos casa, neste caso, compramos casa e de 
qualquer maneira não há possibilidades para termos as duas coisas ao mesmo tempo até eu ter, óbvio, outro rumo 
na minha vida, quando eu tiver já alguma estabilidade, eu aí sim. 

Coding Summary Report Page 1 of 12



Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Instabilidade 
financeira 

References  2 Coverage  0,25 % Node Coding 

Reference  1  28.539 -  28.607Character Range 
Teve que ter algum apoio da sua família? 
J: Sim, nesse aspecto sim. 

Reference  2  28.648 -  28.720Character Range 
J Sim quer no aspecto financeiro quer psicológico, quer financeiramente. 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade Laboral 

References  2 Coverage  0,49 % Node Coding 

Reference  1  41.169 -  41.396Character Range 
J: Senti-me um bocado mal porque sabia que se calhar tinha valências ou competências para desenvolver vários 
tipos de trabalho na minha área e não era me dado essa possibilidade, portanto, se calhar isso abalou-me um 
bocadinho. 

Reference  2  41.454 -  41.496Character Range 
J: Se calhar mais a nível psicológico mas… 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade Laboral\Tristeza, 
injustiça 

References  2 Coverage  0,49 % Node Coding 

Reference  1  41.169 -  41.396Character Range 
J: Senti-me um bocado mal porque sabia que se calhar tinha valências ou competências para desenvolver vários 
tipos de trabalho na minha área e não era me dado essa possibilidade, portanto, se calhar isso abalou-me um 
bocadinho. 

Reference  2  41.454 -  41.496Character Range 
J: Se calhar mais a nível psicológico mas… 

Entrevistada 4 Document 

"M"-Licenciatura em Assessoria/Secretariado de gestão 
Total References  8

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Aceitar outros 
trabalhos 

References  2 Coverage  0,58 % Node Coding 

Reference  1  41.622 -  42.027Character Range 
M: Tive de começar a procurar o que aparecesse. Procurei, fui chamada pelo Centro de emprego da Maia, na altura, 
eles pediam uma pessoa com o 12º ano, na área administrativa, falaram nas condições, no salário e, e eu tive de 
aceitar, não é? 
Entrevistador: Empresa de que ramo? 
M: Era indústria de cordoaria.  
Entrevistador: Hum, hum. Aceitou a ganhar menos? 
M: Menos, menos. Eu tinha o salário mínimo. 
Reference  2  107.35

- 
 107.69Character Range 

tenho de reconhecer que nunca foram acertadas mas…eu também sou uma pessoa que não gosto de estar sem fazer 
nada. Não me importava de ir para outro sítio, desde que estivesse a trabalhar, desde que eu estivesse  
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activa. O que não podia era parar. Daí que, se calhar, aceitei condições que não eram para mim as melhores. Mas 
estava sempre… 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Dificuldade em 
planear o Futuro 

References  2 Coverage  0,21 % Node Coding 

Reference  1  40.594 -  40.737Character Range 
Claro. Na altura, o seu namorado/companheiro já tinha uma situação mais estável, profissional? 
M: Não, não tinha. Foi mesmo um risco (risos). 

Reference  2  41.178 -  41.308Character Range 
M: A tempo inteiro, sim. Na altura, pensamos como é que fazíamos…antes de saber que vinha embora já nos 
tínhamos metido na casa... 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Instabilidade 
financeira 

References  1 Coverage  0,32 % Node Coding 

Reference  1  41.622 -  42.027Character Range 
M: Tive de começar a procurar o que aparecesse. Procurei, fui chamada pelo Centro de emprego da Maia, na altura, 
eles pediam uma pessoa com o 12º ano, na área administrativa, falaram nas condições, no salário e, e eu tive de 
aceitar, não é? 
Entrevistador: Empresa de que ramo? 
M: Era indústria de cordoaria.  
Entrevistador: Hum, hum. Aceitou a ganhar menos? 
M: Menos, menos. Eu tinha o salário mínimo. 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Perda de Benefícios 
Sociais e Outros 

References  1 Coverage  0,46 % Node Coding 

Reference  1  39.342 -  39.934Character Range 
Ou seja, eu fiz os procedimentos que tinha de fazer para ter direito, na altura, ao subsídio de desemprego mas que 
recebi um valor muito baixinho porque só tinha descontado 6 meses porque em termos de descontos, não tínhamos 
Entrevistador: Os descontos entregaram? 
M: Sim, sim, nesse aspecto sim. Estava registado. 
Entrevistador: Como fez menos de 6 meses, deve ter tido direito ao subsídio especial? 
M: Na altura, não sei bem como lhe chamavam mas vim-me embora mas amigavelmente. 
Entrevistador: Claro, claro. E foi então receber o subsídio? 
M: Mas foi só 15 dias porque arranjei logo… 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade 
Laboral\Culpabilização 

References  1 Coverage  0,44 % Node Coding 

Reference  1  118.80 -  119.36Character Range 
M: Sim. Mas também já fui mais compreensiva Até para outras pessoas que estão na situação de desemprego. 
Temos sempre tendência para pensar e a família, como disse há pouco, que nós é que não tínhamos uma coisa 
melhor porque não queríamos. E, às vezes, tenho colegas minhas que estão desempregadas e que também já tem, 
sei lá, 30 anos e que tiveram dificuldade em arranjar emprego e que muitas pessoas dizem, se é que posso utilizar 
esta expressão: “Ai tens bom corpo para trabalhar, só não trabalhas porque não queres!”.”Ou (imperceptível) então, 
não queres!”. 
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Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade 
Laboral\Frustração, inutilidade 

References  1 Coverage  0,26 % Node Coding 

Reference  1  107.35 -  107.69Character Range 
tenho de reconhecer que nunca foram acertadas mas…eu também sou uma pessoa que não gosto de estar sem fazer 
nada. Não me importava de ir para outro sítio, desde que estivesse a trabalhar, desde que eu estivesse activa. O que 
não podia era parar. Daí que, se calhar, aceitei condições que não eram para mim as melhores. Mas estava sempre… 

Entrevistada 3 Document 

"C"-Licenciatura em Informática de Gestão 
Total References  6

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Aceitar outros 
trabalhos 

References  1 Coverage  0,38 % Node Coding 

Reference  1  29.130 -  29.400Character Range 
C:                    Muitos currículos …até que um dia fui chamada, fui… ligaram-me a dizer que era duma escola de 
formação e que tinha sido colocada pronto para dar formação de informática, e eu, claro há tanto tempo sem 
trabalhar, achei que…pronto…disse logo que sim… 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Perda de Benefícios 
Sociais e Outros 

References  2 Coverage  0,21 % Node Coding 

Reference  1  55.060 -  55.151Character Range 
Que apoio teve durante estes anos de trabalho…recebeu algum tipo de subsídio? 
C: Não, não. 

Reference  2  55.168 -  55.223Character Range 
Subsidio social, subsidio de desemprego. 
C: Não, nada. 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade Laboral 

References  1 Coverage  0,42 % Node Coding 

Reference  1  25.319 -  25.614Character Range 
porque realmente não queria, não conseguia estar em casa só a fazer a tese…tinha uma colega minha que só fazia 
aquilo, e acabou a tese um ano antes…não fazia mais nada, mas eu não conseguia ficar em casa, e concentrar-me 
para fazer a tese, e pronto, preferi realmente andar à procura de trabalho 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade 
Laboral\Frustração, inutilidade 

References  1 Coverage  0,49 % Node Coding 

Reference  1  25.270 -  25.614Character Range 
: E depois tive de começar à procura de emprego, porque realmente não queria, não conseguia estar em casa só a fazer a
tese…tinha uma colega minha que só fazia aquilo, e acabou a tese um ano antes…não fazia mais nada, mas eu não 
conseguia ficar em casa, e concentrar-me para fazer a tese, e pronto, preferi realmente andar à procura de trabalho 
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Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade Laboral\Tristeza, 
injustiça 

References  1 Coverage  0,42 % Node Coding 

Reference  1  25.319 -  25.614Character Range 
porque realmente não queria, não conseguia estar em casa só a fazer a tese…tinha uma colega minha que só fazia 
aquilo, e acabou a tese um ano antes…não fazia mais nada, mas eu não conseguia ficar em casa, e concentrar-me 
para fazer a tese, e pronto, preferi realmente andar à procura de trabalho 

Entrevistada 6 Document 

"I"-Licenciatura em Educação Social (vertente acção social Escolar) 
Total References  27

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Aceitar outros 
trabalhos 

References  1 Coverage  0,22 % Node Coding 

Reference  1  90.253 -  90.524Character Range 
É assim... tem que se trabalhar, tem que se ganhar dinheiro, como eu tinha esta mentalidade de “faço qualquer 
coisa”, porque se eu ficar com aquela ideia que não.... porque vou trabalhar na minha área, porque eu estudei tenho 
um curso tenho que trabalhar na minha área… 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Dificuldade em 
planear o Futuro 

References  1 Coverage  0,41 % Node Coding 

Reference  1  89.748 -  90.252Character Range 
I O comprar casa, eu arrisquei, achei que estava na altura e arrisquei. Claro que nos tivemos que limitar bastante, 
tivemos que vir mais para longe do Porto, nomeadamente por causa dos valores, para não arriscarmos tão alto. 
Arrisquei porque achei que, que pronto, queria estabilizar, queria casar, queria ter casa, arrisquei mesmo estando a 
recibos verdes na altura mas também porque tinha aquela consciência, terminando este emprego ou ficando sem 
este emprego na minha área, eu arranjo qualquer coisa. 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Instabilidade 
financeira 

References  3 Coverage  0,54 % Node Coding 

Reference  1  89.413 -  89.549Character Range 
Que áreas da sua vida sente que foram afectadas por esta questão do desemprego, por estes recibos verdes? 
I A estabilidade financeira. 

Reference  2  89.566 -  89.587Character Range 
É a principal? 
I É. 

Reference  3  89.748 -  90.252Character Range 
I O comprar casa, eu arrisquei, achei que estava na altura e arrisquei. Claro que nos tivemos que limitar bastante, 
tivemos que vir mais para longe do Porto, nomeadamente por causa dos valores, para não arriscarmos tão alto. 
Arrisquei porque achei que, que pronto, queria estabilizar, queria casar, queria ter casa, arrisquei mesmo estando a 
recibos verdes na altura mas também porque tinha aquela consciência, terminando este emprego ou ficando sem 
este emprego na minha área, eu arranjo qualquer coisa. 
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Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Perda de Benefícios 
Sociais e Outros 

References  4 Coverage  0,44 % Node Coding 

Reference  1  84.437 -  84.618Character Range 
I O pior é ficar desempregada, mas o pior a ficar desempregada e... não ter direito a nada apesar de trabalhar 
tantos anos porque tive a recibos verdes. Isso é que é o mais injusto. 

Reference  2  84.635 -  84.730Character Range 
Sim...porque se fosse só pela questão de ser educadora social não recebia nada. 
I Exactamente. 

Reference  3  88.212 -  88.386Character Range 
Então estava a dizer-me que o pior é o pior é ficar desempregada sem qualquer apoio de lado nenhum, que não foi o 
seu caso, a seguir o pior pior… 
I É estar a recibos verdes… 

Reference  4  88.403 -  88.487Character Range 
É estar desempregado mas com apoio… 
I Sim, sim...desempregado mas com este apoio... 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade Laboral 

References  8 Coverage  1,22 % Node Coding 

Reference  1  73.054 -  73.302Character Range 
Portanto, é a primeira vez na sua vida que está desempregada? 
I É. 
Entrevistador: Como é que se sente? 
I (risos) À partida foi um bocadinho complicado, por isso é que eu aceitei logo o POC e vim para casa em Julho e 
em Outubro fui logo tratar... 

Reference  2  73.319 -  73.546Character Range 
Mas ainda assim foi sendo, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, três mesitos ali, qual foi o primeiro impacto? 
I Foi horrível. Ao princípio sabe bem o primeiro dia, o segundo, a primeira semana, poder ir passear, ir dar uma 
volta 

Reference  3  73.575 -  73.707Character Range 
I Exactamente. Ao fim do primeiro mês já não conseguia, já não… já não queria estar em casa, já estava “mas o 
quê que eu vou fazer”? 

Reference  4  88.212 -  88.386Character Range 
Então estava a dizer-me que o pior é o pior é ficar desempregada sem qualquer apoio de lado nenhum, que não foi o 
seu caso, a seguir o pior pior… 
I É estar a recibos verdes… 

Reference  5  88.403 -  88.487Character Range 
É estar desempregado mas com apoio… 
I Sim, sim...desempregado mas com este apoio... 

Reference  6  90.673 -  90.798Character Range 
I Sinto-me injustiçada, sinto-me injustiçada...mas também tenho que perceber que realmente a nossa situação 
está muito má ... 

 90.815 -  90.857Character Range 

- 
Character Range  94.483  94.961

Reference  7 
Da sua profissão? 
I                  Sim. 

Reference  8 
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conseguia contrato ou quando permanecia a recibos verdes. Em termos de integração nas instituições onde estivesse 
a trabalhar no local de trabalho com as pessoas não, não tinha problema, porque sou bastante comunicativa, sou 
extrovertida, não tenho problemas em entrar. 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade 
Laboral\Frustração, inutilidade 

References  2 Coverage  0,29 % Node Coding 

Reference  1  73.319 -  73.546Character Range 
Mas ainda assim foi sendo, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, três mesitos ali, qual foi o primeiro impacto? 
I Foi horrível. Ao princípio sabe bem o primeiro dia, o segundo, a primeira semana, poder ir passear, ir dar uma 
volta 

Reference  2  73.575 -  73.707Character Range 
I Exactamente. Ao fim do primeiro mês já não conseguia, já não… já não queria estar em casa, já estava “mas o 
quê que eu vou fazer”? 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade Laboral\Tristeza, 
injustiça 

References  8 Coverage  1,22 % Node Coding 

Reference  1  73.054 -  73.302Character Range 
Portanto, é a primeira vez na sua vida que está desempregada? 
I É. 
Entrevistador: Como é que se sente? 
I (risos) À partida foi um bocadinho complicado, por isso é que eu aceitei logo o POC e vim para casa em Julho e 
em Outubro fui logo tratar... 

Reference  2  73.319 -  73.546Character Range 
Mas ainda assim foi sendo, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, três mesitos ali, qual foi o primeiro impacto? 
I Foi horrível. Ao princípio sabe bem o primeiro dia, o segundo, a primeira semana, poder ir passear, ir dar uma 
volta 

Reference  3  73.575 -  73.707Character Range 
I Exactamente. Ao fim do primeiro mês já não conseguia, já não… já não queria estar em casa, já estava “mas o 
quê que eu vou fazer”? 

Reference  4  88.212 -  88.386Character Range 
Então estava a dizer-me que o pior é o pior é ficar desempregada sem qualquer apoio de lado nenhum, que não foi o 
seu caso, a seguir o pior pior… 
I É estar a recibos verdes… 

Reference  5  88.403 -  88.487Character Range 
É estar desempregado mas com apoio… 
I Sim, sim...desempregado mas com este apoio... 

Reference  6  90.673 -  90.798Character Range 
I Sinto-me injustiçada, sinto-me injustiçada...mas também tenho que perceber que realmente a nossa situação 
está muito má ... 

Reference  7  90.815 -  90.857Character Range 
Da sua profissão? 
I                  Sim. 
Reference  8  94.483

-  94.961Character Range 

I Na situação laboral mesmo, de estar a contrato ou recibo verde , nunca senti grande diferença porque ou estava mais descansada ou 
estava menos descansada...só, ficava mais contente ou menos contente quando conseguia contrato ou quando permanecia a 
 recibos verdes. Em termos de integração nas instituições onde estivesse a trabalhar no local de trabalho com as pessoas não,  
não tinha problema, porque sou bastante comunicativa, sou extrovertida, não tenho problemas em entrar. 
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I Na situação laboral mesmo, de estar a contrato ou recibo verde , nunca senti grande diferença porque ou estava mais descansada ou 
estava menos descansada...só, ficava mais contente ou menos contente quando  



Entrevistada 1 Document 

"D"- Licenciatura em Educação, Braga 
Total References  53

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Dependência familiar 
ou de outros 

References  4 Coverage  0,92 % Node Coding 

Reference  1  53.646 -  53.830Character Range 
D: É mesmo pensar ...em termos de futuro porque em áreas eu não lhe posso dizer que em termos de saúde, os 
meus pais até aqui pagavam e continuam a pagar se bem que eu agora posso dar… 

Reference  2  53.869 -  54.101Character Range 
D: Exactamente. São eles que continuam a…vamos ver, agora a nível de vestuário, eu vou comprando as minhas 
coisas, é um peso que saiu, já não pagam propinas mas a nível de saúde, são eles que continuam a pagar essas 
coisas, não 'e?. 

Reference  3  54.129 -  54.285Character Range 
Ainda agora o meu computador deu-me um susto... e tive de comprar outro de topo para trabalhar e tiveram de ser 
os meus pais, mais uma vez são os meus pais. 

Reference  4  55.343 -  55.447Character Range 
Não consegue ter a sua independência em termos de saúde precisa de ter o apoio dos seus pais. 
D: Claro! 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Dificuldade em 
planear o Futuro 

References  5 Coverage  2,45 % Node Coding 

Reference  1  54.286 -  54.629Character Range 
Agora, a minha vida está afectada em termos de enfrentar o futuro. Se tivesse por exemplo...agora já alguma 
estabilidade financeira, podia começar a pensar ter a minha casa, pensar em criar o meu próprio espaço daqui a 
pouco pensar em casar, o casar não é imediato porque o meu namorado ainda está a estudar. Mas podíamos já 
começar a pensar… 

Reference  2  66.156 -  66.267Character Range 
D: Eu penso nisso, não é? É a questão de pensar nisso, não em termos de presente, actual mas a nível de futuro. 

Reference  3  66.923 -  67.023Character Range 
 Como me estava a dizer há bocado, não era o seu plano casar já e ter filhos já.  
D: Porque não dá. 

Reference  4  67.099 -  67.288Character Range 
D: Tínhamos de esperar, se calhar, que o outro lado acabasse porque só uma pessoa não consegue “tocar” as coisas
para a frente, não isso não será a longo prazo mas as coisas e já se podiam… 

Reference  5  67.358 -  68.411Character Range 
D: É, é porque por uma lado…como é que lhe hei-de explicar? É no sentido de as coisas poderiam ser já adiantadas, vamos 
imaginar, se eu estivesse já a trabalhar, ia trabalhar para mim e eu ao trabalhar para mim, conseguia assegurar por 
enquanto, se calhar, um crédito para um apartamento e irmos fazendo esse tipo de coisas. Íamos comprando algumas 
coisas para já ter e, na altura, era só mesmo aquilo. Casar ou sair de casa, pronto. Aquilo que a gente decidir fazer, haja ou 
não casamento mas na altura que já estivesse as duas partes arrumadinhas. Coisa que se conseguia, andar com o barco 
para afrente.. O que eu sempre disse é que gostava de fazer essas coisas antes. E não dá por causa disso. Imaginemos se 
conseguisse, isso também era pedir de mais, e também não fazia parte dos planos, não é...acabar a licenciatura e conseguir 
logo emprego…mas mesmo agora se eu conseguisse alguma coisa, o ganhar aquilo que normalmente será de base para um 
licenciado dava perfeitamente para eu começar a pensar nessas coisas. Mas agora não dá por causa disso. 
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Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Instabilidade 
financeira 

References  4 Coverage  2,30 % Node Coding 

Reference  1  54.286 -  54.629Character Range 
Agora, a minha vida está afectada em termos de enfrentar o futuro. Se tivesse por exemplo...agora já alguma 
estabilidade financeira, podia começar a pensar ter a minha casa, pensar em criar o meu próprio espaço daqui a 
pouco pensar em casar, o casar não é imediato porque o meu namorado ainda está a estudar. Mas podíamos já 
começar a pensar… 

Reference  2  66.923 -  67.023Character Range 
 Como me estava a dizer há bocado, não era o seu plano casar já e ter filhos já.  
D: Porque não dá. 

Reference  3  67.099 -  67.288Character Range 
D: Tínhamos de esperar, se calhar, que o outro lado acabasse porque só uma pessoa não consegue “tocar” as coisas
para a frente, não isso não será a longo prazo mas as coisas e já se podiam… 

Reference  4  67.358 -  68.411Character Range 
D: É, é porque por uma lado…como é que lhe hei-de explicar? É no sentido de as coisas poderiam ser já adiantadas, 
vamos imaginar, se eu estivesse já a trabalhar, ia trabalhar para mim e eu ao trabalhar para mim, conseguia 
assegurar por enquanto, se calhar, um crédito para um apartamento e irmos fazendo esse tipo de coisas. Íamos 
comprando algumas coisas para já ter e, na altura, era só mesmo aquilo. Casar ou sair de casa, pronto. Aquilo que a 
gente decidir fazer, haja ou não casamento mas na altura que já estivesse as duas partes arrumadinhas. Coisa que 
se conseguia, andar com o barco para afrente.. O que eu sempre disse é que gostava de fazer essas coisas antes. E 
não dá por causa disso. Imaginemos se conseguisse, isso também era pedir de mais, e também não fazia parte dos 
planos, não é...acabar a licenciatura e conseguir logo emprego…mas mesmo agora se eu conseguisse alguma coisa, o
ganhar aquilo que normalmente será de base para um licenciado dava perfeitamente para eu começar a pensar 
nessas coisas. Mas agora não dá por causa disso. 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Perda de Benefícios 
Sociais e Outros 

References  5 Coverage  1,28 % Node Coding 

Reference  1  52.544 -  52.663Character Range 
vamos pedir um empréstimo bancário, pagar juros não sei de quanto, os preços das casas também estão uma coisa 
incrível. 

Reference  2  53.179 -  53.297Character Range 
D: Sinceramente, junto do crédito é complicado. Uma pessoa desempregada não pode pedir crédito mesmo de 
forma alguma. 

Reference  3  53.314 -  53.398Character Range 
Um marido e uma esposa que até à uns anos atrás até facilitavam… 
D: Sim, sim, sim. 

Reference  4  53.421 -  53.486Character Range 
momento...já dificultam? 
D: Exactamente. 
Entrevistador: E vamos 

Reference  5  66.267 -  66.824Character Range 
Porque penso... eu olho para a situação dos meus pais, a minha mãe não vem agora porque será penalizada porque 
entraram novas leis em vigor, mas já trabalha há imenso tempo. Tem 30 e quantos anos de descontos e mesmo 
assim não poderá vir agora... por causa da lei e terá de vir aos 65. Eu penso... eu vou começar a descontar com que 
idade? Com 30 anos, quando é que eu posso descansar? (risos) Ainda não começou a trabalhar a sério e já está a 
pensar em descansar. FIcamos penalizados...mas é mesmo isso porque quer a gente quer não é o que acontece, não 
é? 
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Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade Laboral 

References  17 Coverage  5,63 % Node Coding 

Reference  1  26.771 -  26.950Character Range 
Se não fosse esta participação? 
D: Era complicado. Era mais complicado, não por questões de dinheiro, porque não é o que está em causa mas a 
nível pessoal e de não me sentir bem. 

Reference  2  47.341 -  47.623Character Range 
Se calhar senti aquela frustração, aquela ansiedade e já me bateu a tristeza mesmo. Uma pessoa fica triste porque é 
um investimento que é feito, uma pessoa estuda, dedica-se a uma coisa e as coisas não surgem. É complicado. Mas 
ainda não esmoreci assim...ainda caí assim totalmente. 

Reference  3  48.785 -  49.508Character Range 
Em relação ao geral, os sentimentos… a dificuldade...é mesmo sentimentos de tristeza. De tristeza, de injustiça 
porque depois não vejo ninguém a fazer nada por nós. Não vejo as políticas a mudarem e depois há aquele contra-
senso que eu falo muitas vezes, há alguém na situação não é que eu tenha nada contra alguém. Vou dar o exemplo 
da toxicodependência, nunca contribuem para nada, chegam ao final e há o rendimento de inserção, há isto, há 
aquilo, vão à Segurança Social e têm isto e têm aquilo. Uma pessoa não tem nada! Eu, por exemplo, os meus pais 
são funcionários públicos eu tinha a ADSE, entretanto perdi, eu agora vou a um médico particular, vou a um dentista 
e pago a consulta, tenho isenção para o hospital... 

Reference  4  49.551 -  49.760Character Range 
D:                    Exactamente ....e para o centro de saúde, mas há a saúde dentária, há a saúde oral que temos de 
tratar. Eu vou ao médico e pago 40€ como qualquer outra pessoa que está a trabalhar, não é? 

Reference  5  49.808 -  50.205Character Range 
D: Nada, nada. Nós não temos ajudas nenhumas, não digo só os subsídios, não há nada de ajudas. Eu se for à 
segurança social pedir alguma coisa, por exemplo, as pessoas vão pedir alimentos para os filhos vão pedir apoio e a 
segurança social vai dando, e eu se for lá pedir alguma coisa dessas porque estou desempregada, ninguém me dá 
um cheque porque eles agora estão a dar cheques para o dentista. 

Reference  6  50.253 -  50.621Character Range 
D: Mas eu sei... a nível de toxicodependentes, por exemplo, eles depois ficam com problemas, têm dentista, 
têm…cheque. Não sei como é que eles fazem...mas eu sei que arranjam os dentes de forma gratuita e eu se tenho 
um problema… Os meus pais na mesma, continuam sempre a falar destas políticas para o casamento, para terem 
filhos os de casais jovens…nao é possivel... 

Reference  7  50.666 -  51.174Character Range 
D: Como é que é possivel?! As pessoas com este tipo de situação...não é possível. Mesmo que arranjem um 
emprego, quem está a maior parte está em situação precária ...agora quem está precário, nao vai ter filhos!porque o 
que até agora ter uma licenciatura até podia ser uma mais-valia...neste momento não é.... Acredito como falava o 
ministro aqui à atrasado, que a longo prazo será..., porque quem não tem nada provavelmente não conseguirá mas 
quem tiver a Licenciatura mais cedo ou mais tarde vai conseguir. 

Reference  8  51.206 -  51.307Character Range 
D: Eu quero acreditar nisso, sinceramente quero... mas uma pessoa vê que nada feito. Não temos nada! 

Reference  9  55.593 -  55.998Character Range 
D: Fico um bocadinho, fico, fico afectada. Claro que sim! Porque é complicado, uma pessoa querer (ruídos), uma 
pessoa ambiciona acabar a Licenciatura, vamos conseguir. POrque dantes era assim nao era... Licenciatura dá-
nos…abria-nos a porta para a nossa independência, normalmente, ganha-se sempre mais um bocadinho e poderá ser 
aquela vidinha de sonho, neste momento é tirar um bocadinho o tapete nao é… 

Reference  10  70.374 -  70.490Character Range 
D: Sem dúvida, sem dúvida (risos) e tenho mesmo de ser porque senão acho que já estava com uma depressão 
também e... 
Reference  11  70.507

-  70.552Character Range 
É essa a sua forma de lidar com isto? 
D: É. 
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Reference  12  71.003 -  71.089Character Range 
D: Digo-lhe 8. E o que me falta para chegar ao 10 é mesmo o emprego que me faltava. 

Reference  13  71.544 -  71.581Character Range 
D: Coisas positivas…coisas positivas… 

Reference  14  71.625 -  71.661Character Range 
D: (silêncio) Acho que não encontro. 

Reference  15  71.685 -  72.197Character Range 
D: Nada, eu penso que se tivesse um emprego, por exemplo, amanhã a minha avó, como tenho ido muitas outras 
vezes, vou com a minha avó ao médico, a minha família pelo lado da minha mãe, principalmente, são muito unidos e 
se precisasse de alguma coisa iam logo e há sempre alguém que possa e poderia, por exemplo… se mais ninguém 
pudesse acompanhar a minha avó e tivesse de ir eu numa horita, neste caso, a minha mãe pode vir, dentro da 
plataforma de serviço, ela tem um horário flexível e pedia para vir com ela. 

Reference  16  72.214 -  72.276Character Range 
Aí já podia fazer tanto acompanhamento… 
D: Podia, sem dúvida. 

Reference  17  72.293 -  72.375Character Range 
E isto das vantagens, não?  
D: Mas isto nao encontro que seja vantagem também ... 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade 
Laboral\Frustração, inutilidade 

References  1 Coverage  0,15 % Node Coding 

Reference  1  56.241 -  56.352Character Range 
D: Aí é que houve uma frustração maior. Eu enviei currículos, currículos, currículos e não obtive uma resposta. 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Negativos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
Negativos-Nao actividade Laboral\Tristeza, 
injustiça 

References  17 Coverage  5,63 % Node Coding 

Reference  1  26.771 -  26.950Character Range 
Se não fosse esta participação? 
D: Era complicado. Era mais complicado, não por questões de dinheiro, porque não é o que está em causa mas a 
nível pessoal e de não me sentir bem. 

Reference  2  47.341 -  47.623Character Range 
Se calhar senti aquela frustração, aquela ansiedade e já me bateu a tristeza mesmo. Uma pessoa fica triste porque é 
um investimento que é feito, uma pessoa estuda, dedica-se a uma coisa e as coisas não surgem. É complicado. Mas 
ainda não esmoreci assim...ainda caí assim totalmente. 

Reference  3  48.785 -  49.508Character Range 
Em relação ao geral, os sentimentos… a dificuldade...é mesmo sentimentos de tristeza. De tristeza, de injustiça 
porque depois não vejo ninguém a fazer nada por nós. Não vejo as políticas a mudarem e depois há aquele contra-
senso que eu falo muitas vezes, há alguém na situação não é que eu tenha nada contra alguém. Vou dar o exemplo 
da toxicodependência, nunca contribuem para nada, chegam ao final e há o rendimento de inserção, há isto, há 
aquilo, vão à Segurança Social e têm isto e têm aquilo. Uma pessoa não tem nada! Eu, por exemplo, os meus pais 
são funcionários públicos eu tinha a ADSE, entretanto perdi, eu agora vou a um médico particular, vou a um dentista 
e pago a consulta, tenho isenção para o hospital... 

Reference  4  49.551
- 

 49.760Character Range 
D:                    Exactamente ....e para o centro de saúde, mas há a saúde dentária, há a saúde oral que temos de tratar. Eu
vou ao médico e pago 40€ como qualquer outra pessoa que está a trabalhar, não é? 
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Reference  5  49.808 -  50.205Character Range 
D: Nada, nada. Nós não temos ajudas nenhumas, não digo só os subsídios, não há nada de ajudas. Eu se for à 
segurança social pedir alguma coisa, por exemplo, as pessoas vão pedir alimentos para os filhos vão pedir apoio e a 
segurança social vai dando, e eu se for lá pedir alguma coisa dessas porque estou desempregada, ninguém me dá 
um cheque porque eles agora estão a dar cheques para o dentista. 

Reference  6  50.253 -  50.621Character Range 
D: Mas eu sei... a nível de toxicodependentes, por exemplo, eles depois ficam com problemas, têm dentista, 
têm…cheque. Não sei como é que eles fazem...mas eu sei que arranjam os dentes de forma gratuita e eu se tenho 
um problema… Os meus pais na mesma, continuam sempre a falar destas políticas para o casamento, para terem 
filhos os de casais jovens…nao é possivel... 

Reference  7  50.666 -  51.174Character Range 
D: Como é que é possivel?! As pessoas com este tipo de situação...não é possível. Mesmo que arranjem um 
emprego, quem está a maior parte está em situação precária ...agora quem está precário, nao vai ter filhos!porque o 
que até agora ter uma licenciatura até podia ser uma mais-valia...neste momento não é.... Acredito como falava o 
ministro aqui à atrasado, que a longo prazo será..., porque quem não tem nada provavelmente não conseguirá mas 
quem tiver a Licenciatura mais cedo ou mais tarde vai conseguir. 

Reference  8  51.206 -  51.307Character Range 
D: Eu quero acreditar nisso, sinceramente quero... mas uma pessoa vê que nada feito. Não temos nada! 

Reference  9  55.593 -  55.998Character Range 
D: Fico um bocadinho, fico, fico afectada. Claro que sim! Porque é complicado, uma pessoa querer (ruídos), uma 
pessoa ambiciona acabar a Licenciatura, vamos conseguir. POrque dantes era assim nao era... Licenciatura dá-
nos…abria-nos a porta para a nossa independência, normalmente, ganha-se sempre mais um bocadinho e poderá ser 
aquela vidinha de sonho, neste momento é tirar um bocadinho o tapete nao é… 

Reference  10  70.374 -  70.490Character Range 
D: Sem dúvida, sem dúvida (risos) e tenho mesmo de ser porque senão acho que já estava com uma depressão 
também e... 

Reference  11  70.507 -  70.552Character Range 
É essa a sua forma de lidar com isto? 
D: É. 

Reference  12  71.003 -  71.089Character Range 
D: Digo-lhe 8. E o que me falta para chegar ao 10 é mesmo o emprego que me faltava. 

Reference  13  71.544 -  71.581Character Range 
D: Coisas positivas…coisas positivas… 

Reference  14  71.625 -  71.661Character Range 
D: (silêncio) Acho que não encontro. 

Reference  15  71.685 -  72.197Character Range 
D: Nada, eu penso que se tivesse um emprego, por exemplo, amanhã a minha avó, como tenho ido muitas outras 
vezes, vou com a minha avó ao médico, a minha família pelo lado da minha mãe, principalmente, são muito unidos e 
se precisasse de alguma coisa iam logo e há sempre alguém que possa e poderia, por exemplo… se mais ninguém 
pudesse acompanhar a minha avó e tivesse de ir eu numa horita, neste caso, a minha mãe pode vir, dentro da 
plataforma de serviço, ela tem um horário flexível e pedia para vir com ela. 

Reference  16  72.214 -  72.276Character Range 
Aí já podia fazer tanto acompanhamento… 
D: Podia, sem dúvida. 

Reference  17  72.293 -  72.375Character Range 
E isto das vantagens, não?  
D: Mas isto nao encontro que seja vantagem também ... 
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Coding Summary Report: “Impactos Positivos da não-actividade laboral” 

Mestrado Project: 
Generated: 18-12-2006 18:10 

Entrevistada 3 Document 

"C"-Licenciatura em Informática de Gestão 
Total References  1

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Positivos da 
nao-actividade laboral\Tempo livre 

References  1 Coverage  0,80 % Node Coding 

Reference  1  25.269 -  25.833Character Range 
C: E depois tive de começar à procura de emprego, porque realmente não queria, não conseguia estar em casa só a 
fazer a tese…tinha uma colega minha que só fazia aquilo, e acabou a tese um ano antes…não fazia mais nada, mas 
eu não conseguia ficar em casa, e concentrar-me para fazer a tese, e pronto, preferi realmente andar à procura de 
trabalho…depois fiquei numa experiência foi numa empresa daquelas de vendas, que também não gostei muito… 
fiquei uma semana, porque era preciso andar o dia todo…nem, nem…nem dava para comprar os sapatos andar o dia 
todo (risos) 

Entrevistada 6 Document 

"I"-Licenciatura em Educação Social (vertente acção social Escolar) 
Total References  2

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Positivos da 
nao-actividade laboral\Evolução pessoal 

References  1 Coverage  0,14 % Node Coding 

Reference  1  96.291 -  96.464Character Range 
I Eu acho que vai ter um impacto positivo, porque eu vou estar com tanta ânsia de ir trabalhar, que quem me 
receber a seguir há-de ficar muito contente com uma trabalhadora… 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Positivos da 
nao-actividade laboral\Tempo livre 

References  1 Coverage  0,10 % Node Coding 

Reference  1  73.428 -  73.546Character Range 
I Foi horrível. Ao princípio sabe bem o primeiro dia, o segundo, a primeira semana, poder ir passear, ir dar uma 
volta 

Entrevistada 1 Document 

"D"- Licenciatura em Educação, Braga 
Total References  8

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Positivos da 
nao-actividade laboral\Evolução pessoal 

References  3 Coverage  0,43 % Node Coding 

Reference  1  72.437

- 

 72.577Character Range 
D: Lições de vida…se calhar ter mais consciência e a valorizar um bocadinho mais o dinheiro, não sei…por aí…se 
calhar por isso. Eu acho que… 

Reference  2  72.611 -  72.664Character Range 
D: Dar mais valor às coisas e àquilo que se consegue. 
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Reference  3  72.806 -  72.929Character Range 
D: Sim…não só ao nível da...mesmo aquilo que eu era ...agora vejo, e começo a valorizar mais um bocadinho as 
coisas, não é? 

Tree Nodes\História Profissional\Não 
actividade laboral\Impactos da não-
actividade laboral\Impactos Positivos da 
nao-actividade laboral\Sentimentos 
positivos- Esperança, Atitude positiva 

References  5 Coverage  1,35 % Node Coding 

Reference  1  36.880 -  36.976Character Range 
D:               (Risos) sim...e acredito que vai chegar a minha altura, vai chegar a minha vez. 

Reference  2  46.703 -  46.802Character Range 
D: Hum…eu não senti isso na pele, e depois há sempre uma margem de tempo porque as coisas não iam… 

Reference  3  46.879 -  47.289Character Range 
D: Não, não na primeira semana. Vamos lá ver, eu se calhar ia sempre dar aquela margem de 6 meses, 7 meses 
porque a situação está como está, não é? POrque a situação está como está não é...se toda a gente arranja-se 
emprego e eu tivesse a ver... só eu é que não arranjo, mas acho que neste momento...a maior parte das pessoas 
não consegue. Mesmo agora eu penso que ainda não apareceu mas eu estou a trabalhar… 

Reference  4  70.569 -  70.875Character Range 
Forçar-se a ter uma atitude positiva? 
D: É. Em muitas outras coisas eu já sou e eu considero-me uma pessoa optimista e tento diariamente ter aquele 
pensamento diário, não posso me deixar abalar, não posso pensar que é para toda a gente, e tenho de pensar que 
vou lá chegar e que vou ser uma das premiadas. 

Reference  5  70.892 -  70.974Character Range 
Neste momento está satisfeita com a sua vida? De 0 a 10? 
D: Considero-me com sim… 
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Coding Summary Report: Impactos Negativos das Situações Laborais Precárias 

Mestrado Project: 
Generated: 18-12-2006 18:15 

Entrevistado 2 Document 

"J"-Licenciado em Psicologia Social e Orgs, Porto 
Total References  94

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Auto-actualização e Não Acesso à 
Formação Profissional 

References  4 Coverage  0,46 % Node Coding 

Reference  1  54.474 -  54.599Character Range 
Mas esse trabalho no INE acaba por ter um ritmo completamente diferente de alguém que está a trabalhar a 
contrato? 
J: Claro. 

Reference  2  54.616 -  54.665Character Range 
E tu adaptaste-te bem a esse ritmo? 
J: Não, não. 

Reference  3  54.682 -  54.808Character Range 
Ter trabalho muito trabalho numa semana e por dia e depois não ter? Como é que te afecta fisicamente? 
J: Afecta-me um bocado. 

Reference  4  54.864 -  54.899Character Range 
Aguentas-te, aguentas-te. 
J: É, é. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Baixa Lealdade e integração 
Organizacional 

References  5 Coverage  0,64 % Node Coding 

Reference  1  64.749 -  64.880Character Range 
J: Não, isso para mim pode ser um factor um bocado negativo porque quando se trabalha nesse tipo de trabalho, 
trabalha-se sozinho. 

Reference  2  64.908 -  65.000Character Range 
J:            E passa-se muito tempo sozinho e eu prefiro trabalhar em equipa, com um grupo. 

Reference  3  65.017 -  65.058Character Range 
Muito bem, é mais uma desvantagem. 
J: É. 

Reference  4  65.248 -  65.372Character Range 
 "Hei... porque podes acordar as horas que quiseres e não sei quê. 
Entrevistador: Sim? 
J: Mas eu não. Nao vejo vantagem... 

Reference  5  65.497 -  65.568Character Range 
Não...gerir o teu proprio trabalho? 
J:               : Nao, nao vejo.. 
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Dependência familiar ou de outros 

References  2 Coverage  0,44 % Node Coding 

Reference  1  39.719 -  39.901Character Range 
 Durante este tempo teve ajudas familiares? Precisou de ajudas ou que ganha dá para se sustentar? 
J: Preciso de ajuda porque além de ser a recibos verdes, o pagamento não é regular. 

Reference  2  39.926 -  40.064Character Range 
J: Não tem uma periodicidade regular que se possa prever, portanto…estou à 3 meses sem receber e nesses 3 
meses tenho alguns compromissos 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Deslocações constantes 

References  3 Coverage  0,60 % Node Coding 

Reference  1  62.015 -  62.249Character Range 
J: Na folha de trabalho, na folha de obra, não é, vem lá o preço das entrevistas, vem o preço das deslocações. Mas 
por exemplo, para fazer uma entrevista numa área---uma área tem vários alojamentos aos quais eles pagam uma 
deslocação. 

Reference  2  62.271 -  62.341Character Range 
J: Portanto pode ser nove vezes ou dez vezes, até apanhar uma família. 

Reference  3  62.357 -  62.492Character Range 
 Eles só pagam a vez em que consegues apanhar as pessoas? 
J: É..vá.....Ou pagam uma vez ou pagam um mês que se faz, ainda não sei bem. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Impactos relacionais, na Saúde 
Física e Psicológica 

References  8 Coverage  1,19 % Node Coding 

Reference  1  50.992 -  51.084Character Range 
mas trabalhas 40h por semana, não é? 
J: Quando trabalho, trabalho imensas horas por semana. 

Reference  2  53.313 -  53.495Character Range 
J: Em termos de lazer, nas baixas de trabalho, às vezes é complicado arranjar alguma coisa para fazer quando 
estou em casa, não é? É complicado porque está toda a gente a trabalhar. 

Reference  3  54.474 -  54.599Character Range 
Mas esse trabalho no INE acaba por ter um ritmo completamente diferente de alguém que está a trabalhar a 
contrato? 
J: Claro. 

Reference  4  54.616 -  54.665Character Range 
E tu adaptaste-te bem a esse ritmo? 
J: Não, não. 

Reference  5  54.682 -  54.808Character Range 
Ter trabalho muito trabalho numa semana e por dia e depois não ter? Como é que te afecta fisicamente? 
J: Afecta-me um bocado. 

Reference  6  54.864 -  54.899Character Range 
Aguentas-te, aguentas-te. 
J: É, é. 
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Reference  7  54.916 -  55.039Character Range 
Dás tudo por tudo e depois até aprecias aquelas baixas, então? Não é? 
J: Sim mas a recuperação é 2/3 dias mas não é 1 mês. 

Reference  8  55.082 -  55.214Character Range 
Eu preciso de 2/3 dias para recuperar dos projectos. Não preciso de 1 mês para recuperar. Fico às vezes 1 mês 
parado sem fazer nada. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Incapacidade de planear o futuro 

References  11 Coverage  1,59 % Node Coding 

Reference  1  48.582 -  48.725Character Range 
J: Na minha área…pessoalmente, (hesitação) acho que se não estivesse a recibos poderia organizar a minha vida 
pessoal de forma muito diferente. 

Reference  2  48.742 -  48.940Character Range 
O que é que poderias fazer? O que poderias fazer... farias agora se não estivesses…ou que é que já terias feito se 
não estivesses nesta situação precária? 
J: Já podia comprar uma casa, com certeza. 

Reference  3  49.035 -  49.056Character Range 
J: Não, nunca tentei. 

Reference  4  49.119 -  49.176Character Range 
J: Não é a dificuldade em comprar casa, nao sei se era... 

Reference  5  49.248 -  49.486Character Range 
: Não é em termos de empréstimo, é em termos da possibilidade de pagar o empréstimo.  
Entrevistador: Pois, exacto... 
J:          Se estou numa situação precária não me vou meter numa coisa em que depois eu não sei se posso pagar ou 
não… 

Reference  6  49.537 -  49.627Character Range 
J: E também casar. Não vou viver em casa dos meus pais, em casa dos pais da minha namorada 

Reference  7  49.949 -  50.027Character Range 
J: Sim, sim mas… é alguma segurança mas eu, pessoalmente, não sinto segurança. 

Reference  8  50.050 -  50.119Character Range 
E portanto não te sentes capaz de dar uma série de passos? 
J: Claro. 

Reference  9  50.136 -  50.222Character Range 
E aí é que afecta. Mais situações que te afecta estar a recibos verdes? 
J: (silêncio) 

Reference  10  50.239 -  50.386Character Range 
Há frustração por não estares a fazer algo que gostes, se calhar? Não poder dar passos como comprar casa, como 
construir uma família? 
J: Hum, hum. 

Reference  11  50.403 -  50.445Character Range 
Mais alguma coisa? 
J: (silêncio) não sei. 
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Instabilidade ou Degradação de 
salários 

References  18 Coverage  3,23 % Node Coding 

Reference  1  38.660 -  38.739Character Range 
Entrevistador: No seu caso, já lá vão 5 anos, desde 2003. 
J: Talvez seja 2003. 

Reference  2  38.741 -  38.868Character Range 
Entrevistador: 5/6 anos é realmente bastante tempo para estar… e diz-me que há pessoas que estão lá há 10 
anos? 
J: Mais, mais. 

Reference  3  39.719 -  39.901Character Range 
 Durante este tempo teve ajudas familiares? Precisou de ajudas ou que ganha dá para se sustentar? 
J: Preciso de ajuda porque além de ser a recibos verdes, o pagamento não é regular. 

Reference  4  39.926 -  40.064Character Range 
J: Não tem uma periodicidade regular que se possa prever, portanto…estou à 3 meses sem receber e nesses 3 
meses tenho alguns compromissos 

Reference  5  40.066 -  40.556Character Range 
Entrevistador: Não tem um compromisso de pagámos, por exemplo, a 60 dias ou a 30 dias? Não? 
J: Não. Embora não deixem passar os 60 dias mas não se pode dizer: vou fazer um projecto, acabo o projecto e 
daqui a 15 dias, depois de 15 de passar o recibo, que também é outra situação ilegal, passa-se o recibo no dia antes 
do pagamento, à vista, não é? 
Entrevistador: Exacto. Eles obrigam a passar antes, não é? 
J: Passo hoje e daqui a 15 dias vou receber. Pode ser daqui a 15 dias a 21 dias. 

Reference  6  48.582 -  48.725Character Range 
J: Na minha área…pessoalmente, (hesitação) acho que se não estivesse a recibos poderia organizar a minha vida 
pessoal de forma muito diferente. 

Reference  7  48.742 -  48.940Character Range 
O que é que poderias fazer? O que poderias fazer... farias agora se não estivesses…ou que é que já terias feito se 
não estivesses nesta situação precária? 
J: Já podia comprar uma casa, com certeza. 

Reference  8  49.035 -  49.056Character Range 
J: Não, nunca tentei. 

Reference  9  49.119 -  49.176Character Range 
J: Não é a dificuldade em comprar casa, nao sei se era... 

Reference  10  49.248 -  49.486Character Range 
: Não é em termos de empréstimo, é em termos da possibilidade de pagar o empréstimo.  
Entrevistador: Pois, exacto... 
J:          Se estou numa situação precária não me vou meter numa coisa em que depois eu não sei se posso pagar ou 
não… 

Reference  11  49.537 -  49.627Character Range 
J: E também casar. Não vou viver em casa dos meus pais, em casa dos pais da minha namorada 

Reference  12  49.949 -  50.027Character Range 
J: Sim, sim mas… é alguma segurança mas eu, pessoalmente, não sinto segurança. 

Reference  13  50.050 -  50.119Character Range 
E portanto não te sentes capaz de dar uma série de passos? 
J: Claro. 
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Reference  14  50.136 -  50.222Character Range 
E aí é que afecta. Mais situações que te afecta estar a recibos verdes? 
J: (silêncio) 

Reference  15  50.239 -  50.386Character Range 
Há frustração por não estares a fazer algo que gostes, se calhar? Não poder dar passos como comprar casa, como 
construir uma família? 
J: Hum, hum. 

Reference  16  50.403 -  50.445Character Range 
Mais alguma coisa? 
J: (silêncio) não sei. 

Reference  17  53.841 -  53.900Character Range 
Mas? 
J: Mas (hesitação) mas economicamente não é possível. 

Reference  18  56.956 -  57.079Character Range 
J: Sim. E era um estágio não remunerado. Apenas o que era remunerado era os transportes. Recebia cento e tal 
euros por mês. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Maior Responsabilidade ou tarefas 

References  5 Coverage  0,79 % Node Coding 

Reference  1  50.992 -  51.084Character Range 
mas trabalhas 40h por semana, não é? 
J: Quando trabalho, trabalho imensas horas por semana. 

Reference  2  53.313 -  53.495Character Range 
J: Em termos de lazer, nas baixas de trabalho, às vezes é complicado arranjar alguma coisa para fazer quando 
estou em casa, não é? É complicado porque está toda a gente a trabalhar. 

Reference  3  54.474 -  54.599Character Range 
Mas esse trabalho no INE acaba por ter um ritmo completamente diferente de alguém que está a trabalhar a 
contrato? 
J: Claro. 

Reference  4  54.616 -  54.665Character Range 
E tu adaptaste-te bem a esse ritmo? 
J: Não, não. 

Reference  5  54.682 -  54.809Character Range 
Ter trabalho muito trabalho numa semana e por dia e depois não ter? Como é que te afecta fisicamente? 
J: Afecta-me um bocado. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Perda de Benefícios e Impostos 
acrescidos 

References  17 Coverage  2,34 % Node Coding 

Reference  1  41.034 -  41.109Character Range 
Como foi despedido tinha direito ao subsídio social de desemprego. 
J: Não. 

Reference  2  48.582 -  48.725Character Range 
J: Na minha área…pessoalmente, (hesitação) acho que se não estivesse a recibos poderia organizar a minha vida 
pessoal de forma muito diferente. 
Reference  3  48.742 -  48.940Character Range 
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O que é que poderias fazer? O que poderias fazer... farias agora se não estivesses…ou que é que já terias feito se 
não estivesses nesta situação precária? 
J: Já podia comprar uma casa, com certeza. 

Reference  4  49.035 -  49.056Character Range 
J: Não, nunca tentei. 

Reference  5  49.119 -  49.176Character Range 
J: Não é a dificuldade em comprar casa, nao sei se era... 

Reference  6  49.248 -  49.486Character Range 
: Não é em termos de empréstimo, é em termos da possibilidade de pagar o empréstimo.  
Entrevistador: Pois, exacto... 
J:          Se estou numa situação precária não me vou meter numa coisa em que depois eu não sei se posso pagar ou 
não… 

Reference  7  49.537 -  49.627Character Range 
J: E também casar. Não vou viver em casa dos meus pais, em casa dos pais da minha namorada 

Reference  8  49.949 -  50.027Character Range 
J: Sim, sim mas… é alguma segurança mas eu, pessoalmente, não sinto segurança. 

Reference  9  50.050 -  50.119Character Range 
E portanto não te sentes capaz de dar uma série de passos? 
J: Claro. 

Reference  10  50.136 -  50.222Character Range 
E aí é que afecta. Mais situações que te afecta estar a recibos verdes? 
J: (silêncio) 

Reference  11  50.239 -  50.386Character Range 
Há frustração por não estares a fazer algo que gostes, se calhar? Não poder dar passos como comprar casa, como 
construir uma família? 
J: Hum, hum. 

Reference  12  50.403 -  50.445Character Range 
Mais alguma coisa? 
J: (silêncio) não sei. 

Reference  13  56.956 -  57.079Character Range 
J: Sim. E era um estágio não remunerado. Apenas o que era remunerado era os transportes. Recebia cento e tal 
euros por mês. 

Reference  14  63.792 -  63.918Character Range 
 Pagas todos? 
J: Pago. 
Entrevistador: Para a Segurança Social? 
J: Quer trabalhe quer não tenho de pagar à Segurança Social. 

Reference  15  63.935 -  63.998Character Range 
Tens actividade abert...tens que pagar... 
J: Sim, exactamente. 

Reference  16  67.828 -  67.953Character Range 
Acho, acho porque efectivamente, se são todos trabalhadores e se todos trabalham na mesma empresa, ou neste 
caso instituição… 

Reference  17  68.012 -  68.048Character Range 
J: Deviam de ter a mesma lei, não é? 
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Procurar, aceitar ou Acumular 
Outros Trabalhos 

References  2 Coverage  0,34 % Node Coding 

Reference  1  66.209 -  66.311Character Range 
Se tivesses de abdicar da tua formação, do teu investimento destes anos todos? 
J: Aceitava, aceitava. 

Reference  2  66.328 -  66.476Character Range 
Aceitarias deixar de ser psicólogo para ser pronto, sei lá, um técnico, um administrativo? Ou algo mais ou menos 
interessante para ti? 
J: Aceitava. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Culpabilização 

References  2 Coverage  0,39 % Node Coding 

Reference  1  62.664 -  62.768Character Range 
Tenho culpa talvez por, para já, não ser reivindicativo. Mas isso não é uma culpa que eu não generalizo… 

Reference  2  64.299 -  64.480Character Range 
A lição de vida que eu tiro da situação é daí, talvez ter alguma culpa é ter-me acomodado, demasiadamente, 
demasiado tempo a uma situação que não traz propriamente segurança, não é? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Injustiça, Frustração, Insegurança 

References  10 Coverage  1,52 % Node Coding 

Reference  1  38.501 -  38.658Character Range 
J: Frustração, grande frustração. Todos nós, os entrevistadores, sentimos bastante frustração por estar nesta 
situação de recibos verdes durante tantos anos. 

Reference  2  38.870 -  39.039Character Range 
Entrevistador: Frustração e que mais? 
J: Basicamente, é isso. Depois, é lógico que há uma certa … (silêncio) portanto falta de organização para reivindicar
os direitos. 

Reference  3  39.041 -  39.207Character Range 
Entrevistador: A impossibilidade de reivindicar, não é? Não são considerados naquela situação de falsos recibos 
verdes? 
J: Trabalhamos com meios de produção própria. 

Reference  4  39.209 -  39.329Character Range 
Entrevistador: Não usam um espaço físico, não têm hierarquia? 
J: Temos aplicações do INE, computador, o desktop do INE. 

Reference  5  49.949 -  50.027Character Range 
J: Sim, sim mas… é alguma segurança mas eu, pessoalmente, não sinto segurança. 
Reference  6  50.050

- 
 50.119Character Range 

E portanto não te sentes capaz de dar uma série de passos? 
J: Claro. 
Reference  7  50.540

- 
 50.652Character Range 
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Sentes-te mal? Sentes-te triste?es-te triste? 
J: Sinto, partilho com eles a situação que eu acho que é injusta. 

Reference  8  50.669 -  50.757Character Range 
É injusta? Sentido de injustiça, frustração porque podia estar bastante melhor? 
J: Sim. 

Reference  9  67.828 -  67.953Character Range 
Acho, acho porque efectivamente, se são todos trabalhadores e se todos trabalham na mesma empresa, ou neste 
caso instituição… 

Reference  10  68.012 -  68.048Character Range 
J: Deviam de ter a mesma lei, não é? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Insatisfação, desmotivação 

References  6 Coverage  0,98 % Node Coding 

Reference  1  60.544 -  60.773Character Range 
(ruído) Sim...Optimista céptico. No fundo sou optimista...mas nao posso correr muito perigo (barulho)...pelo saber 
da minha experiência não acredito que aprendesse em todas as propostas, todas as possibilidades que se 
apresentam. 

Reference  2  60.790 -  60.910Character Range 
Está satisfeito com a tua situação, agora? 
J: Não! 
Entrevistador: Está satisfeito com a tua vida em geral? 
J: Não! Em 

Reference  3  60.911 -  61.013Character Range 
termos profissionais, porque eu prezo muito a vertente profissional, obviamente, não estou satisfeito. 

Reference  4  64.749 -  64.880Character Range 
J: Não, isso para mim pode ser um factor um bocado negativo porque quando se trabalha nesse tipo de trabalho, 
trabalha-se sozinho. 

Reference  5  64.908 -  65.000Character Range 
J:            E passa-se muito tempo sozinho e eu prefiro trabalhar em equipa, com um grupo. 

Reference  6  65.017 -  65.058Character Range 
Muito bem, é mais uma desvantagem. 
J: É. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Sofrimento emocional 

References  1 Coverage  0,11 % Node Coding 

Reference  1  47.622 -  47.703Character Range 
 como é que te sentes, até hoje, nessa situação de recibos verdes? 
J: (silêncio) 

Entrevistado 5 Document 

"J"-Licenciatura em Engenharia do Ambiente e Território 
Total References  49
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Dependência familiar ou de outros 

References  2 Coverage  0,39 % Node Coding 

Reference  1  28.609 -  28.721Character Range 
Entrevistador: Teve apoio da família? 
J Sim quer no aspecto financeiro quer psicológico, quer financeiramente. 

Reference  2  38.783 -  38.890Character Range 
(O facto da sua esposa estar efectiva...)Isso dá-lhe alguma segurança complementar, não é? 
J: Exactamente. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Impactos relacionais, na Saúde 
Física e Psicológica 

References  1 Coverage  0,50 % Node Coding 

Reference  1  40.174 -  40.449Character Range 
Exactamente, portanto senti-me provavelmente pior da segunda do que da primeira porque na primeira ainda não 
tinha qualquer tipo de responsabilidade familiar e entretanto senti-me pior na segunda tanto a nível psicológico quer 
a nível financeiro, neste caso, mais na segunda. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Incapacidade de planear o futuro 

References  6 Coverage  1,60 % Node Coding 

Reference  1  40.171 -  40.449Character Range 
J: Exactamente, portanto senti-me provavelmente pior da segunda do que da primeira porque na primeira ainda 
não tinha qualquer tipo de responsabilidade familiar e entretanto senti-me pior na segunda tanto a nível psicológico 
quer a nível financeiro, neste caso, mais na segunda. 

Reference  2  41.821 -  41.867Character Range 
J: A nível de projectos pessoais, sim deixei… 

Reference  3  41.923 -  42.021Character Range 
J: Filhos aí sem dúvida, isso deixamos completamente porque ainda não temos qualquer estabilidade. 

Reference  4  42.059 -  42.093Character Range 
J: Tem a ver com isso, sem dúvida. 

Reference  5  42.204 -  42.351Character Range 
J: Também se calhar, talvez, 60 a 70% tem a ver com isso, porque não existe estabilidade nem poder finenceiro 
para satisfazermos esse nosso desejo. 

Reference  6  42.535 -  42.814Character Range 
J: Abdicamos, nós já estamos a abdicar do filho porque compramos casa, neste caso, compramos casa e de 
qualquer maneira não há possibilidades para termos as duas coisas ao mesmo tempo até eu ter, óbvio, outro rumo 
na minha vida, quando eu tiver já alguma estabilidade, eu aí sim. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Instabilidade ou Degradação de 
salários 

References  17 Coverage  5,37 % Node Coding 

Reference  1  28.609 -  28.721Character Range 
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Entrevistador: Teve apoio da família? 
J Sim quer no aspecto financeiro quer psicológico, quer financeiramente. 

Reference  2  38.783 -  38.890Character Range 
(O facto da sua esposa estar efectiva...)Isso dá-lhe alguma segurança complementar, não é? 
J: Exactamente. 

Reference  3  40.171 -  40.449Character Range 
J: Exactamente, portanto senti-me provavelmente pior da segunda do que da primeira porque na primeira ainda 
não tinha qualquer tipo de responsabilidade familiar e entretanto senti-me pior na segunda tanto a nível psicológico 
quer a nível financeiro, neste caso, mais na segunda. 

Reference  4  41.821 -  41.867Character Range 
J: A nível de projectos pessoais, sim deixei… 

Reference  5  41.923 -  42.021Character Range 
J: Filhos aí sem dúvida, isso deixamos completamente porque ainda não temos qualquer estabilidade. 

Reference  6  42.059 -  42.093Character Range 
J: Tem a ver com isso, sem dúvida. 

Reference  7  42.204 -  42.351Character Range 
J: Também se calhar, talvez, 60 a 70% tem a ver com isso, porque não existe estabilidade nem poder finenceiro 
para satisfazermos esse nosso desejo. 

Reference  8  42.535 -  42.814Character Range 
J: Abdicamos, nós já estamos a abdicar do filho porque compramos casa, neste caso, compramos casa e de 
qualquer maneira não há possibilidades para termos as duas coisas ao mesmo tempo até eu ter, óbvio, outro rumo 
na minha vida, quando eu tiver já alguma estabilidade, eu aí sim. 

Reference  9  44.324 -  44.369Character Range 
Ora recebia ora não recebia. 
J: Exactamente. 

Reference  10  45.785 -  45.847Character Range 
Portanto está a investir ...? 
J: E a ter despesa e mais isso. 

Reference  11  45.849 -  45.984Character Range 
Entrevistador:Essa pergunta de como é que ocupava o seu tempo era difícil? 
J: Um bocadinho 
Entrevistador:Afinal continuava ocupado? 

Reference  12  49.030 -  49.358Character Range 
J: Acho que nesse aspecto o governo está desenvolver um mau caminho, devia existir alguns apoios a jovens e 
ingressos como por exemplo, estágios da faculdade para outras instituições para desenvolver mais o mercado de 
trabalho e dar-nos mais apoio por não conseguirmos trabalho, porque...isto dos vínculos precários é muito mau. 

Reference  13  49.375 -  49.533Character Range 
O facto de existirem essas duas possibilidades, estes dois estágios diferentes, acabaram por fazer com que ficasse 
precário também (risos)? 
J: Exactamente... 

Reference  14  49.549 -  49.679Character Range 
Será que se não houvesse estágio nenhum não o tinham contratado? 
J: Também, também, acho que isto foi um...um... bom-bom azedo... 

Reference  15  49.705 -  50.039Character Range 
J: Foi o que o governo nos deu. Porque foi uma possibilidade de a gente entrar para outras instituições só que como eram 
financiados depois essas instituições queriam-nos mas depois como acabava o financiamento aí já nos punham de parte. 
Acho que devia haver uma maior intervenção do Estado a dizer assim "concordo mas tem que ficar". 
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Reference  16  50.128 -  50.318Character Range 
Se agora houver outra oportunidade, se o chamam outra vez. 
J: Ou chamam outro e depois iniciam e vão-se embora e pronto e acabou. E continuam assim esses serviços, e...o 
trabalho realizado. 

Reference  17  52.501 -  52.986Character Range 
J Isto está muito mau, a nível de emprego está muito mau, também teve a parte da recessão da economia, 
poderá ser que eventualmente a gente mude de ritmo económico e passam a abrir mais empresas e a nos poder 
contratar, poderá ser que até valorizem mais a parte ambiental e que o governo imita leis de imposições de respeito 
ao ambiente. Que obriguem essas empresas portanto a praticar esse tipo de regras e poderá ser que se virem um 
pouco e nos dêem mais possibilidades de emprego... 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Maior Responsabilidade ou tarefas 

References  1 Coverage  0,24 % Node Coding 

Reference  1  45.849 -  45.982Character Range 
Entrevistador:Essa pergunta de como é que ocupava o seu tempo era difícil? 
J: Um bocadinho 
Entrevistador:Afinal continuava ocupado? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Perda de Benefícios e Impostos 
acrescidos 

References  5 Coverage  1,38 % Node Coding 

Reference  1  23.584 -  23.624Character Range 
J: Não, contrato de trabalho nunca tive. 

Reference  2  44.324 -  44.369Character Range 
Ora recebia ora não recebia. 
J: Exactamente. 

Reference  3  45.785 -  45.847Character Range 
Portanto está a investir ...? 
J: E a ter despesa e mais isso. 

Reference  4  45.849 -  45.984Character Range 
Entrevistador:Essa pergunta de como é que ocupava o seu tempo era difícil? 
J: Um bocadinho 
Entrevistador:Afinal continuava ocupado? 

Reference  5  52.501 -  52.986Character Range 
J Isto está muito mau, a nível de emprego está muito mau, também teve a parte da recessão da economia, 
poderá ser que eventualmente a gente mude de ritmo económico e passam a abrir mais empresas e a nos poder 
contratar, poderá ser que até valorizem mais a parte ambiental e que o governo imita leis de imposições de respeito 
ao ambiente. Que obriguem essas empresas portanto a praticar esse tipo de regras e poderá ser que se virem um 
pouco e nos dêem mais possibilidades de emprego... 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sensação de Trabalho inacabado 

References  1 Coverage  0,23 % Node Coding 

Reference  1  50.189 -  50.318Character Range 
: Ou chamam outro e depois iniciam e vão-se embora e pronto e acabou. E continuam assim esses serviços, e...o 
trabalho realizado. 

Coding Summary Report Page 11 of 49



Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Injustiça, Frustração, Insegurança 

References  10 Coverage  4,45 % Node Coding 

Reference  1  32.046 -  32.171Character Range 
J: Conheço bastante gente, que está ora a recibos verdes ora sem trabalho num mês ora não tem noutro mês, é 
muito complicado. 

Reference  2  40.094 -  40.128Character Range 
J: Senti-me um bocado mal, porque… 

Reference  3  40.171 -  40.449Character Range 
J: Exactamente, portanto senti-me provavelmente pior da segunda do que da primeira porque na primeira ainda 
não tinha qualquer tipo de responsabilidade familiar e entretanto senti-me pior na segunda tanto a nível psicológico 
quer a nível financeiro, neste caso, mais na segunda. 

Reference  4  40.522 -  40.912Character Range 
J: Na segunda senti-me mais doloroso porque já era a segunda vez e já estava lá há algum tempo, três anos, já 
tinha criado alguns laços, já tinha desenvolvido trabalho e portanto, foi sempre complicado, em todo o caso eles não 
me despediram eles disseram-me “que poderia haver uma oportunidade” uma pessoa não se pode agarrar á 
possibilidade temos que nos agarrar à existência mesmo, não é? 

Reference  5  49.030 -  49.358Character Range 
J: Acho que nesse aspecto o governo está desenvolver um mau caminho, devia existir alguns apoios a jovens e 
ingressos como por exemplo, estágios da faculdade para outras instituições para desenvolver mais o mercado de 
trabalho e dar-nos mais apoio por não conseguirmos trabalho, porque...isto dos vínculos precários é muito mau. 

Reference  6  49.375 -  49.533Character Range 
O facto de existirem essas duas possibilidades, estes dois estágios diferentes, acabaram por fazer com que ficasse 
precário também (risos)? 
J: Exactamente... 

Reference  7  49.549 -  49.679Character Range 
Será que se não houvesse estágio nenhum não o tinham contratado? 
J: Também, também, acho que isto foi um...um... bom-bom azedo... 

Reference  8  49.705 -  50.039Character Range 
J: Foi o que o governo nos deu. Porque foi uma possibilidade de a gente entrar para outras instituições só que 
como eram financiados depois essas instituições queriam-nos mas depois como acabava o financiamento aí já nos 
punham de parte. Acho que devia haver uma maior intervenção do Estado a dizer assim "concordo mas tem que 
ficar". 

Reference  9  50.128 -  50.318Character Range 
Se agora houver outra oportunidade, se o chamam outra vez. 
J: Ou chamam outro e depois iniciam e vão-se embora e pronto e acabou. E continuam assim esses serviços, e...o 
trabalho realizado. 

Reference  10  52.501 -  52.986Character Range 
J Isto está muito mau, a nível de emprego está muito mau, também teve a parte da recessão da economia, 
poderá ser que eventualmente a gente mude de ritmo económico e passam a abrir mais empresas e a nos poder 
contratar, poderá ser que até valorizem mais a parte ambiental e que o governo imita leis de imposições de respeito 
ao ambiente. Que obriguem essas empresas portanto a praticar esse tipo de regras e poderá ser que se virem um 
pouco e nos dêem mais possibilidades de emprego... 
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Insatisfação, desmotivação 

References  3 Coverage  0,53 % Node Coding 

Reference  1  45.511 -  45.634Character Range 
Como se sente em relação a esta espera, em relação a esta instituição? 
J: Se calhar começo a perder um bocado a paciência. 

Reference  2  45.659 -  45.769Character Range 
J Talvez mais isso, a paciência e o facto de tentar a esperança e a insistência de definitivamente ir para lá. 

Reference  3  45.785 -  45.847Character Range 
Portanto está a investir ...? 
J: E a ter despesa e mais isso. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Sofrimento emocional 

References  3 Coverage  1,32 % Node Coding 

Reference  1  40.070 -  40.128Character Range 
 como é que se sentiu? 
J: Senti-me um bocado mal, porque… 

Reference  2  40.171 -  40.449Character Range 
J: Exactamente, portanto senti-me provavelmente pior da segunda do que da primeira porque na primeira ainda 
não tinha qualquer tipo de responsabilidade familiar e entretanto senti-me pior na segunda tanto a nível psicológico 
quer a nível financeiro, neste caso, mais na segunda. 

Reference  3  40.522 -  40.912Character Range 
J: Na segunda senti-me mais doloroso porque já era a segunda vez e já estava lá há algum tempo, três anos, já 
tinha criado alguns laços, já tinha desenvolvido trabalho e portanto, foi sempre complicado, em todo o caso eles não 
me despediram eles disseram-me “que poderia haver uma oportunidade” uma pessoa não se pode agarrar á 
possibilidade temos que nos agarrar à existência mesmo, não é? 

Entrevistada 4 Document 

"M"-Licenciatura em Assessoria/Secretariado de gestão 
Total References  164

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Auto-actualização e Não Acesso à 
Formação Profissional 

References  10 Coverage  1,03 % Node Coding 

Reference  1  48.365 -  48.500Character Range 
Entrevistador: A quem? A pessoas com o 9º ano? 
M: Variava. Tinha formação que dava a activos, que seria então na parte administrativa. 

Reference  2  50.292 -  50.430Character Range 
Então, começou a trabalhar nos dois sítios? 
M: Exactamente. Mas a formação foi parando. Então em 2006 comecei a trabalhar na instituição. 

Reference  3  50.595 -  50.666Character Range 
M: E comecei a trabalhar, durante o dia num horário normal de trabalho. 
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Reference  4  50.702 -  50.722Character Range 
M: A recibos verdes. 

Reference  5  50.739 -  50.830Character Range 
Aí é que começam os proprio...falsos recibos verdes? 
M: Exactamente. Desde 2006 até agora. 

Reference  6  50.847 -  50.907Character Range 
Mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. 
M: Foi em 2006 e 2007. 

Reference  7  82.179 -  82.272Character Range 
Sentiu grandes diferenças? 
M: Grandes diferenças…não sei…talvez…é assim a nível de horários… 

Reference  8  94.008 -  94.535Character Range 
M: Neste momento é muito mais a nível de pessoas, muitas (risos). Acho que nunca trabalhei onde tivesse assim 
tanta gente, são mesmo muitas pessoas em variadíssimos departamentos, com as quais ainda não consegui 
estruturar o meu pensamento. É muita informação para assimilar numa semana só! Mas…para já é uma 
semana…para já não tenho assim…até como já referi as funções que desempenhei não são aquelas que vou 
desempenhar e foi necessário para dar apoio a outros serviços por isso ainda não tenho…não posso dizer 
concretamente… 

Reference  9  94.600 -  94.667Character Range 
M: Há esta questão de que nós todos os dias temos de picar o ponto. 

Reference  10  94.718 -  94.819Character Range 
M: Foi e eu vim-me embora como se não precisasse de fazer nada (risos), esqueci-me de picar o ponto. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Dependência familiar ou de outros 

References  1 Coverage  0,10 % Node Coding 

Reference  1  81.382 -  81.505Character Range 
(risos) Acho que o próprio banco…só se fosse pela situaçao dele mesmo porque pela minha não tinha qualquer 
hipótese, não é? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Deslocações constantes 

References  10 Coverage  0,80 % Node Coding 

Reference  1  48.295 -  48.363Character Range 
 Sempre em formação... 
M:                       Sim...aqui e ali... 

Reference  2  48.365 -  48.500Character Range 
Entrevistador: A quem? A pessoas com o 9º ano? 
M: Variava. Tinha formação que dava a activos, que seria então na parte administrativa. 

Reference  3  50.292 -  50.430Character Range 
Então, começou a trabalhar nos dois sítios? 
M: Exactamente. Mas a formação foi parando. Então em 2006 comecei a trabalhar na instituição. 

Reference  4  50.595 -  50.666Character Range 
M: E comecei a trabalhar, durante o dia num horário normal de trabalho. 

Reference  5  50.702
-  50.722Character Range 
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M: A recibos verdes. 

Reference  6  50.739 -  50.830Character Range 
Aí é que começam os proprio...falsos recibos verdes? 
M: Exactamente. Desde 2006 até agora. 

Reference  7  50.847 -  50.907Character Range 
Mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. 
M: Foi em 2006 e 2007. 

Reference  8  80.032 -  80.303Character Range 
Em relação aos recibos verdes, o que eu queria dizer é que, ao nível dos salários, estou mais perto de casa, e porque 
já não sou eu que desconto para a Segurança Social, acabo por receber o mesmo que recebia quando estava com os 
recibos verdes mas tenho os meus direitos. 

Reference  9  80.320 -  80.374Character Range 
Claro. 
M: Tenho direito a ferias, subsídio de férias. 

Reference  10  80.405 -  80.502Character Range 
Exactamente, com outro tipo de benefícios e estou mais perto de casa, também. Eu estava um longe. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Exclusividade com a organização 

References  4 Coverage  0,65 % Node Coding 

Reference  1  104.96 -  105.21Character Range 
Essa entidade, sendo uma entidade pública, pode dar formação? Tem de pedir autorização? 
M: Já, já me deparei com essa questão logo na primeira semana porque como ainda continuava com os recibos 
verdes, porque foi muito repentino, não tive tempo de… 

Reference  2  105.25 -  105.58Character Range 
M: Exacto. A minha preocupação foi que eu não queria pagar Segurança Social este mês, não é? Então, tenho de me
dirigir à Segurança Social e pedir isenção. E quando questionei, coloquei essa questão, se me podiam dar uma cópia 
do contrato ou uma declaração em como estava lá, eles alertaram para o facto de estar agora a exercer funções… 

Reference  3  105.63 -  105.75Character Range 
M: Num organismo público que, teria ou podia nem sequer poder, por ser exclusivo e não poder ter compatibilidades
de funções. 

Reference  4  105.78 -  105.89Character Range 
M: Ou então, solicitar. E foi então o que eu fiz e que me disseram que tem de preencher um requerimento, não é? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Impactos relacionais, na Saúde 
Física e Psicológica 

References  4 Coverage  0,57 % Node Coding 

Reference  1  109.88 -  110.17Character Range 
M: Daí que se calhar fizesse um pouco de confusão a situação em que eu estava quanto mais a questão dos recibos 
verdes, não é? 
Entrevistador: Não compreendiam? 
M: Não, não compreendiam muito bem. Não compreenderam porque se calhar também nunca tiveram de lidar com 
esse tipo de situações. 

Reference  2  110.20 -  110.36Character Range 
M: Não é da geração deles. Mas a minha mãe dizia: “Porque é que… vens embora, não estás lá a fazer nada!” e eu dizia: 
“Vou embora quando tiver alguma coisa!”. 
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Reference  3  110.41 -  110.66Character Range 
M: Sim, sim. Ela é…daí que ela dizia “Vens-te embora, não tens de estar lá, tu arranjas coisa melhor!”. Eu não saí 
porque era difícil arranjar coisa melhor, e às vezes era motivo de conflitos porque eu prefiro ir parar para pensar 
nunca desisti, não é? 

Reference  4  111.06 -  111.09Character Range 
Mas tinha pensamentos negativos 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Incapacidade de planear o futuro 

References  8 Coverage  1,11 % Node Coding 

Reference  1  41.203 -  41.308Character Range 
Na altura, pensamos como é que fazíamos…antes de saber que vinha embora já nos tínhamos metido na casa... 

Reference  2  41.411 -  41.597Character Range 
Não teve dificuldades em aprovar o empréstimo, nada? 
M: Não, não porque eu já estava como efectiva, não tive dificuldade. 
Entrevistador: Ok. 
M: E…mas depois a dificuldade veio, não é? 

Reference  3  77.480 -  78.029Character Range 
M: É assim, aqui eu acho que pela experiência que tenho tido e até pelas entrevistas em que fui é que… o motivo 
principal, não sei se será o principal, mas acho queo facto de ser mulher já me coloca um grande entrave, não é? Até 
porque neste momento eu vou fazer 31 anos a…e não tenho filhos, não é? Qualquer empresa que veja uma pessoa 
licenciada, mesmo que se sujeite a ir para um cargo administrativo que não exige Licenciatura, com 30 anos, 
certamente que vai querer ter filhos, não é? Vai ter de faltar e vai ter de fazer mais aquelas paragens… 

Reference  4  81.522 -  81.661Character Range 
E falou há bocado, que está a caminho dos 31 anos e se calhar vamos pensar em ter filhos. 
M: Pensar, a gente pode pensar não é? Não sei... 

Reference  5  81.678 -  81.842Character Range 
Mas se estivesse numa situação mais estável… 
M: Se calhar já tinha ocorrido. Neste momento isso nem sequer foi pensado, nem se colocava essa hipótese quer 
dizer... 

Reference  6  81.893 -  81.915Character Range 
M: Se calhar, não sei. 

Reference  7  81.937 -  82.039Character Range 
M: Se calhar. Mas até agora isso não foi colocado porque não tínhamos mesmo essa possibilidade, não é? 

Reference  8  110.91 -  111.06Character Range 
M: Mas é o meu receio, o tal receio de arriscar, não é? Que é largar uma coisa sem ter nada em vista e depois 
pensar mas porquê? Eu tinha aquilo 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Instabilidade ou Degradação de 
salários 

References  27 Coverage  4,58 % Node Coding 

Reference  1  41.622 -  41.862Character Range 
M: Tive de começar a procurar o que aparecesse. Procurei, fui chamada pelo Centro de emprego da Maia, na altura, 
eles pediam uma pessoa com o 12º ano, na área administrativa, falaram nas condições, no salário e, e eu tive de 
aceitar, não é? 
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Reference  2  41.879 -  41.932Character Range 
Empresa de que ramo? 
M: Era indústria de cordoaria. 

Reference  3  41.949 -  42.148Character Range 
Hum, hum. Aceitou a ganhar menos? 
M: Menos, menos. Eu tinha o salário mínimo. 
Entrevistador: Ah! Desde o estágio profissional sempre a descer? 
M: Sempre a descer. A partir daí foi sempre a descer. 

Reference  4  42.173 -  42.830Character Range 
Mas na altura, disseram-me que me iam fazer um contrato de 6 meses, tinha mostrado o meu currículo, eles 
queriam alguém para a parte da contabilidade, experiência na contabilidade, a nível das contas correntes. Tinha a 
Licenciatura, eles disseram que não estavam à espera de uma pessoa licenciada mas ao nível da experiência 
profissional com os requisitos que nós pretendemos. O que temos para fazer. Na altura o que me disseram é que 
fazemos um contrato de 6 meses e ao fim dos 6 meses podemos rever a sua situação salarial, também conforme o 
seu desempenho, são estas as nossas condições. Mas como a empresa ficava perto da minha casa, na altura, na 
Maia… 

Reference  5  49.348 -  49.444Character Range 
Em termos de salário, não tinha um salário fixo?  
M: Não. Conforme as horas que tinha formação. 

Reference  6  49.518 -  49.787Character Range 
Sim, sim. A única questão é que eu recebia um bocadinho tarde...eles não pagavam logo no fim do mês. Mas depois 
começaram…no início foi um pouquinho complicado, pagavam tipo 3/4 meses depois. Mas depois de receber a 
primeira vez aquilo já ia...já recebia mais ou menos. 

Reference  7  66.091 -  66.277Character Range 
Fizeram-me outro até Novembro do ano passado e a partir de Dezembro esqueceram-se de renovar contrato. Uma 
das cláusulas desse contrato é que tinha de avisar com 30 dias de antecedência. 

Reference  8  70.154 -  70.494Character Range 
Mas vão-lhe pagar? 
M: Não. 
Entrevistador: Não?! 
M: Não. 
Entrevistador: Não tem nenhuma obrigação…de estar a fazer 
M: Não mas… 
Entrevistador: Disseram-lhe literalmente que não vão pagar? Eles não podem pagar esta primeira semana de Julho 
a ninguém, não está lá ninguém... 
M: Sim, mas a partir do momento em que comuniquei que ia sair… 

Reference  9  71.166 -  71.272Character Range 
Agora vai voltar 40 horas por semana...apesar de ter estado a 35h noutrass experiências. 
M: Exactamente. 

Reference  10  80.202 -  80.303Character Range 
acabo por receber o mesmo que recebia quando estava com os recibos verdes mas tenho os meus direitos. 

Reference  11  80.530 -  80.621Character Range 
. Os recibos verdes afectaram, então, a estabilidade não só a profissional? 
M: Sim, claro. 

Reference  12  80.638 -  80.743Character Range 
Afectou o pessoal… 
M: Porque era toda a instabilidade andava à volta dos próprios recibos verdes, não é? 

Reference  13  81.280 -  81.328Character Range 
Estava efectiva? Teria mudado? 
M: Teria, claro! 
Reference  14  103.00

- 
 103.15Character Range 
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Agora está nessa situação! É licenciada e agora está numa categoria que não é a de licenciada. Esta instituição não 
lhe colocou esse entrave? 
M: Não! 

Reference  15  103.91 -  104.15Character Range 
M: Do que continuar a recibos verdes sem qualquer perspectiva, com instabilidade sem saber…da mesma forma que 
eu me vim embora, neste caso, também eles de hoje para amanhã podiam dizer: “Olhe amanhã não precisa de vir 
trabalhar”, não é? 

Reference  16  104.17 -  104.25Character Range 
M: E continuava sem direitos nenhuns. Por isso, eu pior não vim, não é? 

Reference  17  104.46 -  104.72Character Range 
Nestes 2 anos e qualquer coisa em que estive a recibos verdes, a entidade procurei sempre e nunca vi, nunca vi 
hipóteses de melhorar, não é? Muito pelo contrário. Por isso, havia algumas empresas que diziam que isto anda para 
trás, não anda para a frente. 

Reference  18  107.70 -  107.74Character Range 
Foi...baixando... 
M: Exactamente. 

Reference  19  110.91 -  111.06Character Range 
M: Mas é o meu receio, o tal receio de arriscar, não é? Que é largar uma coisa sem ter nada em vista e depois 
pensar mas porquê? Eu tinha aquilo 

Reference  20  113.24 -  113.46Character Range 
Mas, mais uma vez, candidatou-se a um concurso que pedia o 12º ano? 
M: Sim. Pedia o 12ºano, a pessoa podia ter habilitação superior na área de ensino mas a nível de categoria seria 
equivalente a um 12ºano, não é? 

Reference  21  114.20 -  114.68Character Range 
Outra coisa são os recibos verdes, efectivamente, a substituir um contrato de trabalho, não é? Porque era aquilo que 
eu estava a fazer. Eu tinha superior, não tinha 1 tinha 2, eu tinha um local de trabalho, tinha computador meu, tinha 
uma palavra passe, tinha um gabinete meu, tinha um horário de atendimento afixado na porta, com o meu nome, 
com os meus contactos e…quer dizer, tudo ali era o meu espaço de trabalho, não é? Em que… não faz sentido, 
realmente, não faz sentido! 

Reference  22  114.79 -  115.14Character Range 
M: É assim, por aquilo que eu vi, o que se falou, até porque não ficou nada provado, não é? É que as empresas iam 
pagar uma percentagem à Segurança Social pelos trabalhadores a recibos verdes. Ora bem, se formos a ver, 
estamos a legalizar aquilo que é ilegal, não é? As Universidades continuam a poder ter pessoas as recibos verdes e 
pagam só 5%! 

Reference  23  115.16 -  115.56Character Range 
Provavelmente vao é a tirar 5% à oferta de salário... 
M: Exactamente, ou seja, se calhar quando isso entrar em vigor, então as pessoas vão continuar a recibos verdes a 
receber menos, deve ser isso que vai acontecer! Não sei. Agora… 
Entrevistador: Mas também não legaliza a situação dos falsos? 
M: Não, quer dizer, legaliza…dá ao trabalhador a recibos verdes a não pagar tanto para a Segurança Social 

Reference  24  115.61 -  115.78Character Range 
M: Claro. Continua sem os direitos, continua sem as férias, continua sem direito a subsídio de desemprego, a não 
ser que eles mudem alguma coisa, continua sem direito a baixa. 

Reference  25  115.80 -  115.82Character Range 
Á baixa? 
M: Pois. 

Reference  26  115.93 -  116.46Character Range 
M: É assim, se calhar se eles alterassem algum tipo de benefício para o trabalhado, dizer: “Sim senhor desconta este 
valor”, porque neste momento estava a descontar 155,22€, não é? Se me dissessem: “Você desconta isto para a Segurança 
Social mas tem outro tipo de benefícios”. Temos uma Segurança Social que não dá direito a nada, para que é que isto 
serve? E me disseram: “Isso é para a sua reforma”. E eu disse: “Para a minha reforma!? Mas eu nem sei se quando chegar à
reforma se vou ter reforma ou se vou lá chegar!”,  
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não é? 

Reference  27  116.51 -  116.76Character Range 
M: Num orçamento familiar. E que não tem qualquer tipo de direitos, não é? Se tivesse direito a alguma coisa, se 
calhar até dizia: “Bem a situação má, não é muito boa mas pago isto mas tenho direito a isto e isto e isto”. Mas não, 
não tenho direito a nada… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Maior Responsabilidade ou tarefas 

References  5 Coverage  1,01 % Node Coding 

Reference  1  35.229 -  35.583Character Range 
M: E cheguei lá e … então colocaram-me…como também o curso tinha a vertente da gestão e eu também tinha 
bastantes conhecimentos de contabilidade, e na parte administrativa, então colocaram-me na parte da contabilidade 
e processamento de salários e atendimento ao público E vender bilhetes ao fim de semana se assim fosse preciso!se 
fosse preciso (risos). 

Reference  2  35.600 -  35.697Character Range 
Tudo...foi pau para toda a obra.... 
M: Exactamente. E assim fiquei nessas funções durante o ano… 

Reference  3  45.160 -  45.285Character Range 
Como eu tinha habilitações superiores começaram a dar-me mais responsabilidades porque viam que conseguia fazer 
e continuava. 

Reference  4  51.921 -  52.151Character Range 
E para quem não tinha preparação mesmo a nível académico? 
M: Exactamente. Aquela parte administrativa etc. e, a nível de comportamento interpessoal, para uma situação 
daquele tipo, para mim foi um bocadinho complicado no início. 

Reference  5  114.20 -  114.68Character Range 
Outra coisa são os recibos verdes, efectivamente, a substituir um contrato de trabalho, não é? Porque era aquilo que 
eu estava a fazer. Eu tinha superior, não tinha 1 tinha 2, eu tinha um local de trabalho, tinha computador meu, tinha 
uma palavra passe, tinha um gabinete meu, tinha um horário de atendimento afixado na porta, com o meu nome, 
com os meus contactos e…quer dizer, tudo ali era o meu espaço de trabalho, não é? Em que… não faz sentido, 
realmente, não faz sentido! 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Perda de Benefícios e Impostos 
acrescidos 

References  28 Coverage  4,91 % Node Coding 

Reference  1  39.329 -  39.566Character Range 
Exactamente. Ou seja, eu fiz os procedimentos que tinha de fazer para ter direito, na altura, ao subsídio de 
desemprego mas que recebi um valor muito baixinho porque só tinha descontado 6 meses porque em termos de 
descontos, não tínhamos 

Reference  2  48.077 -  48.120Character Range 
Sempre com actividade aberta, não é? 
M: É. 

Reference  3  49.348 -  49.444Character Range 
Em termos de salário, não tinha um salário fixo?  
M: Não. Conforme as horas que tinha formação. 

Reference  4  49.518 -  49.787Character Range 
Sim, sim. A única questão é que eu recebia um bocadinho tarde...eles não pagavam logo no fim do mês. Mas depois 
começaram…no início foi um pouquinho complicado, pagavam tipo 3/4 meses depois. Mas depois de receber a 
primeira vez aquilo já ia...já recebia mais ou menos. 
Reference  5  53.287

- 
 53.577Character Range 

M: Exacto, comecei a desmotivar, porque  via em relação a outros colegas, eu não tinha direito a férias, se  
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quisesse férias tinha de pedir, quase...não era quase por favor, eles até compreendiam mas diziam: “Sabe que está a
recibos verdes, o periodo  que não vem trabalhar nós não pagámos”. 

Reference  6  53.666 -  54.163Character Range 
M: Não...a maioria era a contrato, mas era uma entidade que funcionava com apoios, aquilo no fundo era uma 
candidatura que fizeram e a candidatura era renovada todos os anos, não é? Podia ser aprovada ou não e o salário 
que eu recebia era proveniente desses fundos, não é? Ainda que eu cheguei a falar com eles e disseram que “Nós 
realmente podíamos fazer um contrato e, no caso de não ser aprovado, deixa de existir o posto de trabalho” e, 
poderia perfeitamente até ser despedida com justa causa. 

Reference  7  54.180 -  54.536Character Range 
Claro... 
M: A questão que explicaram era exactamente essa. “Colocá-la a contrato vamos ter nós mais despesa. Vamos ter 
nós de pagar o seguro, vamos ter de pagar a percentagem que nos cabe à Segurança Social”. 
Entrevistador: Logo , nem pensaram no contrato de trabalho? 
M: Não, nem sequer colocaram essa questão, eles é que não queriam ter essa despesa. 

Reference  8  54.566 -  54.746Character Range 
M: Eu estando a recibos verdes, eles não tinham despesa absolutamente nenhuma. Não tinham de pagar subsídio 
de alimentação igual aos funcionários, seria mais uma despesa para eles. 

Reference  9  54.763 -  54.834Character Range 
Mas eles disseram isso exactamente? 
M: Sim. O problema era financeiro. 

Reference  10  66.091 -  66.277Character Range 
Fizeram-me outro até Novembro do ano passado e a partir de Dezembro esqueceram-se de renovar contrato. Uma 
das cláusulas desse contrato é que tinha de avisar com 30 dias de antecedência. 

Reference  11  70.154 -  70.494Character Range 
Mas vão-lhe pagar? 
M: Não. 
Entrevistador: Não?! 
M: Não. 
Entrevistador: Não tem nenhuma obrigação…de estar a fazer 
M: Não mas… 
Entrevistador: Disseram-lhe literalmente que não vão pagar? Eles não podem pagar esta primeira semana de Julho 
a ninguém, não está lá ninguém... 
M: Sim, mas a partir do momento em que comuniquei que ia sair… 

Reference  12  71.166 -  71.272Character Range 
Agora vai voltar 40 horas por semana...apesar de ter estado a 35h noutrass experiências. 
M: Exactamente. 

Reference  13  74.146 -  74.294Character Range 
Entrevistador: Estava habituada com o contrato na indústria era pouco mas era mais ou menos certo? 
M: Sim e tinha os meus direitos também, não era? 

Reference  14  80.032 -  80.303Character Range 
Em relação aos recibos verdes, o que eu queria dizer é que, ao nível dos salários, estou mais perto de casa, e porque 
já não sou eu que desconto para a Segurança Social, acabo por receber o mesmo que recebia quando estava com os 
recibos verdes mas tenho os meus direitos. 

Reference  15  80.320 -  80.374Character Range 
Claro. 
M: Tenho direito a ferias, subsídio de férias. 

Reference  16  80.405 -  80.502Character Range 
Exactamente, com outro tipo de benefícios e estou mais perto de casa, também. Eu estava um longe. 

Reference  17  81.345 -  81.505Character Range 
Se Estivesse a recibos verdes... 
M: (risos) Acho que o próprio banco…só se fosse pela situação dele mesmo porque pela minha não tinha qualquer hipótese, 
não é? 
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Reference  18  103.91 -  104.15Character Range 
M: Do que continuar a recibos verdes sem qualquer perspectiva, com instabilidade sem saber…da mesma forma que 
eu me vim embora, neste caso, também eles de hoje para amanhã podiam dizer: “Olhe amanhã não precisa de vir 
trabalhar”, não é? 

Reference  19  104.17 -  104.25Character Range 
M: E continuava sem direitos nenhuns. Por isso, eu pior não vim, não é? 

Reference  20  104.46 -  104.72Character Range 
Nestes 2 anos e qualquer coisa em que estive a recibos verdes, a entidade procurei sempre e nunca vi, nunca vi 
hipóteses de melhorar, não é? Muito pelo contrário. Por isso, havia algumas empresas que diziam que isto anda para 
trás, não anda para a frente. 

Reference  21  108.42 -  108.48Character Range 
pior do que eu estava só se fosse o desemprego (risos). 

Reference  22  114.20 -  114.68Character Range 
Outra coisa são os recibos verdes, efectivamente, a substituir um contrato de trabalho, não é? Porque era aquilo que 
eu estava a fazer. Eu tinha superior, não tinha 1 tinha 2, eu tinha um local de trabalho, tinha computador meu, tinha 
uma palavra passe, tinha um gabinete meu, tinha um horário de atendimento afixado na porta, com o meu nome, 
com os meus contactos e…quer dizer, tudo ali era o meu espaço de trabalho, não é? Em que… não faz sentido, 
realmente, não faz sentido! 

Reference  23  114.79 -  115.14Character Range 
M: É assim, por aquilo que eu vi, o que se falou, até porque não ficou nada provado, não é? É que as empresas iam 
pagar uma percentagem à Segurança Social pelos trabalhadores a recibos verdes. Ora bem, se formos a ver, 
estamos a legalizar aquilo que é ilegal, não é? As Universidades continuam a poder ter pessoas as recibos verdes e 
pagam só 5%! 

Reference  24  115.16 -  115.56Character Range 
Provavelmente vao é a tirar 5% à oferta de salário... 
M: Exactamente, ou seja, se calhar quando isso entrar em vigor, então as pessoas vão continuar a recibos verdes a 
receber menos, deve ser isso que vai acontecer! Não sei. Agora… 
Entrevistador: Mas também não legaliza a situação dos falsos? 
M: Não, quer dizer, legaliza…dá ao trabalhador a recibos verdes a não pagar tanto para a Segurança Social 

Reference  25  115.61 -  115.78Character Range 
M: Claro. Continua sem os direitos, continua sem as férias, continua sem direito a subsídio de desemprego, a não 
ser que eles mudem alguma coisa, continua sem direito a baixa. 

Reference  26  115.80 -  115.82Character Range 
Á baixa? 
M: Pois. 

Reference  27  115.93 -  116.46Character Range 
M: É assim, se calhar se eles alterassem algum tipo de benefício para o trabalhado, dizer: “Sim senhor desconta 
este valor”, porque neste momento estava a descontar 155,22€, não é? Se me dissessem: “Você desconta isto para 
a Segurança Social mas tem outro tipo de benefícios”. Temos uma Segurança Social que não dá direito a nada, para 
que é que isto serve? E me disseram: “Isso é para a sua reforma”. E eu disse: “Para a minha reforma!? Mas eu nem 
sei se quando chegar à reforma se vou ter reforma ou se vou lá chegar!”, não é? 

Reference  28  116.51 -  116.76Character Range 
M: Num orçamento familiar. E que não tem qualquer tipo de direitos, não é? Se tivesse direito a alguma coisa, se 
calhar até dizia: “Bem a situação má, não é muito boa mas pago isto mas tenho direito a isto e isto e isto”. Mas não, 
não tenho direito a nada… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Procurar, aceitar ou Acumular 
Outros Trabalhos 

References  22 Coverage  2,85 % Node Coding 
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Reference  1  35.229 -  35.583Character Range 
M: E cheguei lá e … então colocaram-me…como também o curso tinha a vertente da gestão e eu também tinha 
bastantes conhecimentos de contabilidade, e na parte administrativa, então colocaram-me na parte da contabilidade 
e processamento de salários e atendimento ao público E vender bilhetes ao fim de semana se assim fosse preciso!se 
fosse preciso (risos). 

Reference  2  35.600 -  35.697Character Range 
Tudo...foi pau para toda a obra.... 
M: Exactamente. E assim fiquei nessas funções durante o ano… 

Reference  3  41.622 -  41.862Character Range 
M: Tive de começar a procurar o que aparecesse. Procurei, fui chamada pelo Centro de emprego da Maia, na altura, 
eles pediam uma pessoa com o 12º ano, na área administrativa, falaram nas condições, no salário e, e eu tive de 
aceitar, não é? 

Reference  4  41.879 -  41.932Character Range 
Empresa de que ramo? 
M: Era indústria de cordoaria. 

Reference  5  41.949 -  42.148Character Range 
Hum, hum. Aceitou a ganhar menos? 
M: Menos, menos. Eu tinha o salário mínimo. 
Entrevistador: Ah! Desde o estágio profissional sempre a descer? 
M: Sempre a descer. A partir daí foi sempre a descer. 

Reference  6  42.173 -  42.830Character Range 
Mas na altura, disseram-me que me iam fazer um contrato de 6 meses, tinha mostrado o meu currículo, eles 
queriam alguém para a parte da contabilidade, experiência na contabilidade, a nível das contas correntes. Tinha a 
Licenciatura, eles disseram que não estavam à espera de uma pessoa licenciada mas ao nível da experiência 
profissional com os requisitos que nós pretendemos. O que temos para fazer. Na altura o que me disseram é que 
fazemos um contrato de 6 meses e ao fim dos 6 meses podemos rever a sua situação salarial, também conforme o 
seu desempenho, são estas as nossas condições. Mas como a empresa ficava perto da minha casa, na altura, na 
Maia… 

Reference  7  50.292 -  50.430Character Range 
Então, começou a trabalhar nos dois sítios? 
M: Exactamente. Mas a formação foi parando. Então em 2006 comecei a trabalhar na instituição. 

Reference  8  50.595 -  50.666Character Range 
M: E comecei a trabalhar, durante o dia num horário normal de trabalho. 

Reference  9  50.702 -  50.722Character Range 
M: A recibos verdes. 

Reference  10  50.739 -  50.830Character Range 
Aí é que começam os proprio...falsos recibos verdes? 
M: Exactamente. Desde 2006 até agora. 

Reference  11  50.847 -  50.907Character Range 
Mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. 
M: Foi em 2006 e 2007. 

Reference  12  51.921 -  52.151Character Range 
E para quem não tinha preparação mesmo a nível académico? 
M: Exactamente. Aquela parte administrativa etc. e, a nível de comportamento interpessoal, para uma situação 
daquele tipo, para mim foi um bocadinho complicado no início. 

Reference  13  85.385 -  85.560Character Range 
Sim, sim. Fui chamada...a questão é que pode ter sido precipitada porque posso ter perdido outras propostas de 
emprego, foi logo o primeiro que me apareceu, foi mesmo assim. 
Reference  14  99.671

- 
 99.923Character Range 

M: Há aqui estratégias que eu utilizava, mediante o tipo de emprego eu adaptava o meu currículo ao anúncio.  
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Ultimamente, quando pediam o 12º ano, eu já não dizia que tinha pós graduação e a Licenciatura… E metade das 
formações que eu tinha já retirava. 

Reference  15  103.00 -  103.15Character Range 
Agora está nessa situação! É licenciada e agora está numa categoria que não é a de licenciada. Esta instituição não 
lhe colocou esse entrave? 
M: Não! 

Reference  16  107.46 -  107.67Character Range 
Não me importava de ir para outro sítio, desde que estivesse a trabalhar, desde que eu estivesse activa. O que não 
podia era parar. Daí que, se calhar, aceitei condições que não eram para mim as melhores. 

Reference  17  107.87 -  107.98Character Range 
M: Exactamente. E acabei por fazer isso. Comecei a achar que o melhor era isso... porque ou era isso ou era nada. 

Reference  18  108.00 -  108.05Character Range 
Ou era nada. 
M: E para mim o nada não podia ser! 

Reference  19  108.07 -  108.12Character Range 
M: E para mim o nada não podia ser, não é? 

Reference  20  108.42 -  108.48Character Range 
pior do que eu estava só se fosse o desemprego (risos). 

Reference  21  113.24 -  113.46Character Range 
Mas, mais uma vez, candidatou-se a um concurso que pedia o 12º ano? 
M: Sim. Pedia o 12ºano, a pessoa podia ter habilitação superior na área de ensino mas a nível de categoria seria 
equivalente a um 12ºano, não é? 

Reference  22  119.52 -  119.64Character Range 
Eu tenho uma colega minha que acabou a Licenciatura que foi trabalhar em part time para o apoio ao cliente de uma 
operadora, 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Culpabilização 

References  1 Coverage  0,06 % Node Coding 

Reference  1  107.32 -  107.39Character Range 
Agora, as minhas escolhas, agora, tenho de reconhecer que nunca foram acertadas 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Injustiça, Frustração, Insegurança 

References  18 Coverage  4,11 % Node Coding 

Reference  1  53.287 -  53.577Character Range 
M: Exacto, comecei a desmotivar, porque  via em relação a outros colegas, eu não tinha direito a férias, se quisesse 
férias tinha de pedir, quase...não era quase por favor, eles até compreendiam mas diziam: “Sabe que está a recibos 
verdes, o periodo  que não vem trabalhar nós não pagámos”. 

Reference  2  61.914 -  62.136Character Range 
M: Foi. Sim, sim. Porque depois também não vou usufruir, que é mesmo assim...não vou tirar proveito de todas as 
formações e Pós Graduações que eu faça... por que realmente...a nível profissional estava tudo muito instável. 
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Reference  3  73.718 -  73.807Character Range 
M: Injustiçada (risos), chateada, pensava... “Porque é que estive tanto tempo a estudar…” 

Reference  4  74.929 -  75.237Character Range 
Entaõ ele acaba por exercer funções que a Maria podeia perfeitamente exercer? 
M:                    POis... e eu depois, também criava um bocadinho de conflito comigo e com ele porque..-.às vezes 
chocava nao é...Eu tinha uma Licenciatura, fiz não sei quantas formações. Ele com o 12º ano já estava efectivo. 

Reference  5  75.613 -  75.819Character Range 
 Ele até era uma pessoa que até sabia de informática, com conhecimentos de inglês mas que eu também os tinha, 
fazendo este tipo de comparação, não é? Ele neste momento está numa empresa, numa multinacional… 

Reference  6  75.836 -  76.119Character Range 
A ganhar mais? 
M: A ganhar mais.  
Entrevistador: A ganhar mais do que a Maria ganha neste momento? 
M: Sim. A ganhar…posso? 
Entrevistador: Sim. 
M: Neste momento está a ganhar quase 1000€ por mês, efectivo numa empresa, com… Eu acabo por beneficiar por 
ele por um seguro de saúde. 

Reference  7  76.946 -  77.378Character Range 
quer dizer...estando eu na situação em que estava... Se calhar, injustamente, descarregava um pouco nele, não é? 
Porque é que andei eu aqui a estudar? Bastava-me ter ficado com o 12ºano, na área administrativa, com os meus 
conhecimentos em informática e isso, às vezes, criava, pronto algum tipo de conflito mas confesso que era mais por 
minha parte porque ele tentava me dar todo o apoio possível. Como é possível, com o 12º ano… 

Reference  8  77.632 -  77.779Character Range 
mas acho queo facto de ser mulher já me coloca um grande entrave, não é? Até porque neste momento eu vou fazer 
31 anos a…e não tenho filhos, não é? 

Reference  9  79.693 -  79.772Character Range 
Sente-se discriminada por ser mulher? 
M: E por ter também habilitações a mais. 

Reference  10  114.20 -  114.68Character Range 
Outra coisa são os recibos verdes, efectivamente, a substituir um contrato de trabalho, não é? Porque era aquilo que 
eu estava a fazer. Eu tinha superior, não tinha 1 tinha 2, eu tinha um local de trabalho, tinha computador meu, tinha 
uma palavra passe, tinha um gabinete meu, tinha um horário de atendimento afixado na porta, com o meu nome, 
com os meus contactos e…quer dizer, tudo ali era o meu espaço de trabalho, não é? Em que… não faz sentido, 
realmente, não faz sentido! 

Reference  11  114.79 -  115.14Character Range 
M: É assim, por aquilo que eu vi, o que se falou, até porque não ficou nada provado, não é? É que as empresas iam 
pagar uma percentagem à Segurança Social pelos trabalhadores a recibos verdes. Ora bem, se formos a ver, 
estamos a legalizar aquilo que é ilegal, não é? As Universidades continuam a poder ter pessoas as recibos verdes e 
pagam só 5%! 

Reference  12  115.61 -  115.78Character Range 
M: Claro. Continua sem os direitos, continua sem as férias, continua sem direito a subsídio de desemprego, a não 
ser que eles mudem alguma coisa, continua sem direito a baixa. 

Reference  13  115.93 -  116.46Character Range 
M: É assim, se calhar se eles alterassem algum tipo de benefício para o trabalhado, dizer: “Sim senhor desconta 
este valor”, porque neste momento estava a descontar 155,22€, não é? Se me dissessem: “Você desconta isto para 
a Segurança Social mas tem outro tipo de benefícios”. Temos uma Segurança Social que não dá direito a nada, para 
que é que isto serve? E me disseram: “Isso é para a sua reforma”. E eu disse: “Para a minha reforma!? Mas eu nem 
sei se quando chegar à reforma se vou ter reforma ou se vou lá chegar!”, não é? 

Reference  14  116.51 -  116.76Character Range 
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M: Num orçamento familiar. E que não tem qualquer tipo de direitos, não é? Se tivesse direito a alguma coisa, se 
calhar até dizia: “Bem a situação má, não é muito boa mas pago isto mas tenho direito a isto e isto e isto”. Mas não, 
não tenho direito a nada… 

Reference  15  119.52 -  119.95Character Range 
Eu tenho uma colega minha que acabou a Licenciatura que foi trabalhar em part time para o apoio ao cliente de uma 
operadora, na altura estava a fazer o Mestrado na área dela, e ela não terminou o Mestrado porque acumulou a 
situação de operadora de part time do call center e achou que não valia a pena continuar o Mestrado porque era ali 
que ia fazer a vida toda. Mas porquê? Ela desmotivou logo, ela parou ali. Não arranjava nada… 

Reference  16  124.56 -  124.74Character Range 
M: Posso dizer que não fui muito positiva, realmente, houve períodos de grande desmotivação, de injustiça mas 
também não posso dizer que não aprendeu, também aprendi muito, não é? 

Reference  17  125.46 -  125.91Character Range 
Eu refugiava-me muito, também como já falei, nos animais, também alguma parte do voluntariado ia para os 
animais, tentar arranjar…que as pessoas tinham abandonado. Cheguei a ter cães em minha casa e eu é que pagava, 
era uma despesa mas (risos). Mantinha-me sempre ocupada ou com os animais que é uma coisa que eu gosto, com 
desporto e…agora posso dizer que saio mais, convivo mais do que antes, organizava jantares, e gosto muito de 
cozinhar. (risos) 

Reference  18  126.00 -  126.33Character Range 
M: Exactamente. Porque se me centrasse só na situação em que eu vivia, entrava numa depressão mesmo muito 
profunda porque eu sentia-me mesmo…achava que…aquilo não podia estar a acontecer. Porque é que eu estava 
naquela situação? Porque é que eu não arranjava uma coisa melhor? Porque é que não tinha direito a férias como 
toda a gente? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Insatisfação, desmotivação 

References  21 Coverage  4,16 % Node Coding 

Reference  1  44.695 -  44.852Character Range 
Não gostei, assim, muito. Aprendi a nível de software, adquiri novos conhecimentos mas muito desmotivada, não é? 
Porque… e depois vi que não ia ter hipótese, 

Reference  2  53.287 -  53.577Character Range 
M: Exacto, comecei a desmotivar, porque  via em relação a outros colegas, eu não tinha direito a férias, se quisesse 
férias tinha de pedir, quase...não era quase por favor, eles até compreendiam mas diziam: “Sabe que está a recibos 
verdes, o periodo  que não vem trabalhar nós não pagámos”. 

Reference  3  64.872 -  65.051Character Range 
É assim, eu já a algum tempo, desde que os confrontei com a situação dos recibos verdes, e eles próprios diziam que 
eu andava desmotivada e também tivemos uma conversa sobre isso. 

Reference  4  66.498 -  66.608Character Range 
Entrevistador: Apesar de que eles moralmente também... 
M: Sim, eles também não estariam sempre correctos mas… 

Reference  5  72.346 -  73.195Character Range 
M: Eu sentia, para já que era muito injusto, não é? Comparado com os colegas, outros colegas que lá estavam. 
Porque há sempre tendência para nos compararmos com as outras pessoas, não é? Trabalha na mesma instituição, 
ainda que as funções não sejam as mesmas, mas temos de estar lá a cumprir o horário, fazer o nosso trabalho. 
Er...não só era pela questão de não ter os meus direitos, se ficasse doente não ter direito a nada, se quisesse ir de 
férias, não só não receber o subsídio de férias como ainda ser descontada, não só não ter direito ao subsídio de 
alimentação que os colegas recebiam. Pronto…a nível de…por muito que não quisesse comparar esse tipo de 
situação. Depois…quer dizer…a questão de falsos recibos verdes, não é? Porque eu também não consigo entender, se 
havia possibilidades, a própria instituição é que não queria fazer, Não é? 
Reference  6  73.242 -  73.418Character Range 
M: Por causa das despesas, não é? Tentavam sempre arranjar, aproveitar ao máximo os apoios que tinham  
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como o mínimo de custos, não é? Porque nesse aspecto eu sentia-me triste. 

Reference  7  73.635 -  73.674Character Range 
(risos) Sentia-me bastante desmotivada. 

Reference  8  73.868 -  74.044Character Range 
M: É assim, a nível de local de trabalho, até as próprias pessoas me disseram que notavam essa desmotivação, não 
é? A nível pessoal também me afectou, não é? É lógico (risos).. 

Reference  9  79.382 -  79.676Character Range 
M: Parece. Daí que a comparação que às vezes fazia, sentia-me desmotivada não só pela minha situação em 
particular mas depois porque também comparava com outras pessoas e, depois chegámos a casa e dizemos: ”Como 
é que é possível, nao consigo, ando a estudar, não consigo ter um emprego fixo? ” 

Reference  10  84.361 -  84.474Character Range 
Da experiência de recibos verdes acha que vai sentir falta de alguma coisa? 
M: Não. Não vou mesmo. Acho que não. 

Reference  11  84.607 -  84.894Character Range 
M: Não porque os recibos verdes foi… mesmo estes dois últimos anos…realmente acho que foi nestes dois últimos 
anos que me senti mais desmotivada. Porque a própria questão dos recibos verdes era a própria instabilidade 
propriamente dita, não é? Mas que…acho que não há nada que vá sentir… 

Reference  12  84.911 -  84.942Character Range 
Pronto. 
M: Mas não me lembro…. 

Reference  13  106.64 -  106.74Character Range 
Ok. No geral, considera-se uma pessoa optimista? 
M: Até agora, não tenho sido uma pessoa optimista. 

Reference  14  106.76 -  107.04Character Range 
M: Não, não tenho sido porque tinha sempre a tendência a pensar: “Isto vai correr mal!”. Como mudei, pelo menos 
2 vezes de emprego...nao é, o primeiro saí, depois da indústria voltei a sair. Ah e agora a 3ª (risos) que é tão 
recente já nem me lembrava, nunca mudava para melhor, não é? 

Reference  15  108.86 -  109.20Character Range 
O que é que ele, a sua mãe, as pessoas à sua volta comentavam esta sua situação profissional de recibos verdes? 
M: Eles comentavam: “Como é possível uma pessoa com as tuas qualificações não arranjares uma coisa melhor!?” 
mas depois era: “Mas lá no sítio onde tu estás…não conseguem? Tens a certeza? Já falaste? “. “Sim, já falei!”. 

Reference  16  109.26 -  109.85Character Range 
M: Exactamente. Se calhar vocês é que não têm a noção de como está o mercado de trabalho. Hoje em dia ter um 
curso superior não é sinónimo de ter um emprego quanto mais um emprego na área da formação e a receber o 
salário que se calhar deveria ser compatível com as funções e a formação que a pessoa tem, não é? Não tinham 
também muito essa noção porque os meus avós, os meus tios, os meus pais não são pessoas que tenham 
frequentado o ensino superior, eles tinham ideia que, se calhar, no tempo deles era assim quem tivesse curso 
superior tinha emprego garantido e tinha um melhor salário. 

Reference  17  109.87 -  110.17Character Range 
Claro. 
M: Daí que se calhar fizesse um pouco de confusão a situação em que eu estava quanto mais a questão dos recibos 
verdes, não é? 
Entrevistador: Não compreendiam? 
M: Não, não compreendiam muito bem. Não compreenderam porque se calhar também nunca tiveram de lidar com 
esse tipo de situações. 

Reference  18  110.41 -  110.66Character Range 
M: Sim, sim. Ela é…daí que ela dizia “Vens-te embora, não tens de estar lá, tu arranjas coisa melhor!”. Eu não saí 
porque era difícil arranjar coisa melhor, e às vezes era motivo de conflitos porque eu prefiro ir parar para pensar 
nunca desisti, não é? 
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Reference  19  110.79 -  110.89Character Range 
M: Sim. Pensava isso. Se calhar se eu deixar ficar isto para trás e tentar e começar de novo e nada… 

Reference  20  125.04 -  125.35Character Range 
 havia necessidade de levantar a minha auto-estima. Senti essa necessidade de me por para cima. O facto de 
frequentar as acções de formação também era para mim um estímulo: “Tu és capaz de fazer outras coisas, não vais 
ficar desanimada, desmotivada só por causa desta situação, tu consegues outras coisas”. 

Reference  21  126.00 -  126.33Character Range 
M: Exactamente. Porque se me centrasse só na situação em que eu vivia, entrava numa depressão mesmo muito 
profunda porque eu sentia-me mesmo…achava que…aquilo não podia estar a acontecer. Porque é que eu estava 
naquela situação? Porque é que eu não arranjava uma coisa melhor? Porque é que não tinha direito a férias como 
toda a gente? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Sofrimento emocional 

References  5 Coverage  0,78 % Node Coding 

Reference  1  51.217 -  51.690Character Range 
Gostei. Gostei mas…mexia muito comigo a nível de sentimentos porque lidava com situações muito complicadas e às 
vezes chegava ao fim do dia quase que a pensar se eu…estaria realmente disponível para ajudar aquelas pessoas. 
Porque às vezes eu ficava muito envolvida nos problemas que as pessoas têm. Nós temos contacto com uma 
realidade completamente diferente a nível mesmo carências a todos os níveis: económicas, também na parte 
sentimental. Tudo completamente diferente. 

Reference  2  104.55 -  104.62Character Range 
nunca vi, nunca vi hipóteses de melhorar, não é? Muito pelo contrário. 

Reference  3  111.06 -  111.09Character Range 
Mas tinha pensamentos negativos 

Reference  4  124.75 -  124.88Character Range 
Ansiedade? 
M: Sim. 
Entrevistador: Ansiedade, stress? Como é geria esta incerteza? 
M: É muito complicado, não sei explicar mas… 

Reference  5  125.04 -  125.35Character Range 
 havia necessidade de levantar a minha auto-estima. Senti essa necessidade de me por para cima. O facto de 
frequentar as acções de formação também era para mim um estímulo: “Tu és capaz de fazer outras coisas, não vais 
ficar desanimada, desmotivada só por causa desta situação, tu consegues outras coisas”. 

Entrevistada 3 Document 

"C"-Licenciatura em Informática de Gestão 
Total References  94

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Baixa Lealdade e integração 
Organizacional 

References  8 Coverage  2,18 % Node Coding 

Reference  1  42.153 -  42.297Character Range 
Fora aquelas questões com o patrão (barulhos) … 
C: Mas o que importa é que não lidamos com o patrão...todos os dias, não o vejo desde o natal. 

Reference  2  42.344
-  42.539Character Range 

C: Sim, não o vejo desde o natal, mas não é por isso que ele não fica a saber todas as coisas que acontecem lá, e a 
minha colega foi despedida como eu (palavra imperceptivel) disse… praticamente… 
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Reference  3  51.356 -  51.530Character Range 
C: Er…como eu estava a dizer, não tive contrato e ele disse, pronto, não era logo era quando lhe apetecesse e 
pronto eu costumo dizer que não faço logo um problema realmente… 

Reference  4  51.607 -  51.781Character Range 
C: Sim e ao fim de mais um mês acabei… acabei por dizer, olha, quando lhe apetecesse ok…e eu disse não tenho 
contrato mas também se aparecer outra coisa não tenho que avisar… 

Reference  5  53.314 -  53.543Character Range 
realmente a gente acaba por nem sequer ser valorizado e…como eu costumo dizer, ele acha que nós somos abaixo 
daquilo que eu não digo porque muitas vezes, mesmo quando estava na sede um dia e os comentários e o às vezes 
dizia…hum… 

Reference  6  64.667 -  64.899Character Range 
E o que acontece é que o patrão fica a saber dessas coisas e a minha colega que agora vai passar a ter contrato está 
quase, quase a ser despedida …agora o contrato e não pode contar com nada… porque andaram a fazer queixinha 
dela e… 

Reference  7  64.959 -  65.038Character Range 
Há um clima qualquer de conspiração… 
C: Sim, sim, que eu costumo dizer é que…. 

Reference  8  65.073 -  65.382Character Range 
C: Na empresa, os formadores ou a recepcionista olha para o relógio e pronto, olha já estás marcada quando 
estavas a sair…e eu costumo dizer que mesmo que ouça uma coisa que não gosto…demonstra um sorriso e passa por
cima …porque realmente pensar, e fazer um problema…porque estas coisas que nos acontecem…só… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Dependência familiar ou de outros 

References  3 Coverage  0,34 % Node Coding 

Reference  1  40.560 -  40.685Character Range 
Ok, er, durante…percebi bem que durante as situações que esteve, em situações precárias, teve ajuda familiar? 
C: Sim, apoio. 

Reference  2  40.790 -  40.833Character Range 
Acaba por se conseguir gerir? 
C: Sim, sim. 

Reference  3  55.543 -  55.613Character Range 
C: Sim, vou morar porque o meu namorado também tem um emprego estável… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Deslocações constantes 

References  2 Coverage  0,20 % Node Coding 

Reference  1  30.975 -  31.057Character Range 
mas vou [dar formação] para Famalicão…o que acaba por ser, pronto… na mesma coisa… 

Reference  2  31.321 -  31.379Character Range 
E só tem as deslocações, quando se aplica... 
C: Sim, sim. 

Coding Summary Report Page 28 of 49



Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Impactos relacionais, na Saúde 
Física e Psicológica 

References  3 Coverage  0,83 % Node Coding 

Reference  1  53.677 -  53.931Character Range 
não tenho tempo para mim, não tenho tempo para acabar a minha tese, não tenho tempo para estar com o meu 
namorado, não tenho tempo para estar com a minha família, sempre que estou, vou de fim de semana, estou com a 
cabeça lá mas com a mente noutro sitio, 

Reference  2  66.712 -  66.895Character Range 
C: Neste momento…não, porque eu nem tenho tempo para pegar no jornal e investir não, não…  porque realmente 
chego a casa e não consigo e as vezes nem tenho tempo para fazer o jantar… 

Reference  3  66.912 -  67.063Character Range 
Então também afectou essa área…da saúde, da alimentação? 
C: Sim, sim…não consigo i ao ginásio, não consigo fazer exercício físico..nada…qualquer..nada 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Incapacidade de planear o futuro 

References  1 Coverage  0,31 % Node Coding 

Reference  1  53.981 -  54.200Character Range 
mas não consigo porque realmente não consigo conciliar as duas coisas e também se as pessoas ou eu, quisesse 
constituir família neste momento não poderia porque não tenho um emprego estável para pensar numa coisa dessas 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Instabilidade ou Degradação de 
salários 

References  21 Coverage  4,62 % Node Coding 

Reference  1  29.580 -  29.788Character Range 
C:                    Era só três meses…e que ia começar  a ganhar X, e passados 3 meses ia ser aumentada, pronto, 
tudo bem, comecei a dar formação…era de manha, à tarde e à noite, até às onze horas da noite… 

Reference  2  29.849 -  30.098Character Range 
C: Tempo inteiro, tempo inteiro e ganhava um ordenado exacto…exactamente não…se tivesse deslocações eles 
pagavam as deslocações… mas se fosse até as onze horas da noite…não havia nada a fazer, que eu entrava às nove 
e era até às onze horas da noite… 

Reference  3  31.321 -  31.429Character Range 
E só tem as deslocações, quando se aplica... 
C: Sim, sim. E é preciso insistir até para receber o ordenado. 

Reference  4  31.457 -  31.713Character Range 
C: Eu, tipo, hoje, fiquei muito chateada porque realmente chegaram os cheques lá, entregaram as duas colegas 
minhas e eu e outra ficamos sem nada…vou ver se tenho a receber na segunda-feira...e é assim…E temos de 
ligar…”Então quando é que vem o meu cheque” 

Reference  5  31.866 -  31.931Character Range 
o que acontece é que temos de exigir mesmo que nos paguem, senão… 

Reference  6  32.101 -  32.345Character Range 
Não…como por exemplo “Então o meu contrato onde está?” 
C: Não porque houve uma vez que falei do aumento que ele tinha prometido não é, e além disso aumentou as 
minhas colegas todas e eu não, não sei porquê, pronto e tudo bem, já passou um ano… 
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Reference  7  32.388 -  32.734Character Range 
C: E o meu nunca mais chegou, e eu por acaso liguei e perguntei, e ele despachou logo a conversa…tudo bem, e 
desde aí sempre que tentei ligar com ele nunca mais me atendeu. Nunca mais. Eu posso ligar quem me atende é a 
assistente e inventa mil e uma desculpas em nome dele, e eu nunca estou com ele (barulhos), portanto, estou com a 
coordenadora… 

Reference  8  34.449 -  34.501Character Range 
Não tem contrato de prestação de serviços? 
C: Nada. 

Reference  9  34.518 -  34.570Character Range 
Aquele contrato, nada escrito? 
C: Nada, nada, nada. 

Reference  10  34.587 -  34.672Character Range 
De hoje para amanhã pode vir embora sem dar explicações nenhumas? 27:00 
C: Sim, sim. 

Reference  11  44.893 -  44.981Character Range 
legalmente não, o contrato verbal que existe entre vocês é das 09h às 19h? 37:28 
C: Sim 

Reference  12  45.003 -  45.076Character Range 
C: Quando há formação à noite, mais das 19h às 21h. às vezes até às 22h.. 

Reference  13  45.093 -  45.156Character Range 
Então das 09h às 21h? 
C: Pois, às vezes chego a casa às 22h30. 

Reference  14  45.236 -  45.600Character Range 
C: Depende, eu posso…imagine por exemplo esta semana trabalhei…na segunda-feira cheguei a casa quase às onze 
horas da noite, na terça cheguei às nove e meia, ontem às dez, pronto foi os dias todos a não ser hoje que saio mais 
cedo, er…e tirei a segunda de manhã e a quinta…mas mesmo assim não compensa, nunca compensa porque, são só 
as manhãs e eu estou cansada e… 

Reference  15  45.682 -  45.973Character Range 
C: Portanto eu a semana passada disse pronto à minha coordenadora que esta semana ia trabalhar quatro noites e 
que ia tirar duas manhãs…as minhas colegas não pedem errr…e trabalham os dias todos, às vezes sem folgas…e eu 
disse a mim ninguém paga mais por isso…se tiver que ir para a rua vou… 

Reference  16  46.224 -  46.320Character Range 
 posso ir para a rua a qualquer momento...e ao menos tiro as minhas folgas..a que tenho direito… 

Reference  17  46.440 -  46.499Character Range 
E de certeza que não recebe por trabalhar à noite? 
C: Nada 

Reference  18  46.516 -  46.608Character Range 
O mesmo valor de manha, o mesmo valor à noite? 
C: Sim …E trabalhar ao sábado a mesma coisa… 

Reference  19  50.496 -  50.591Character Range 
Acha que ganha bem, ao menos? 43:00 
C: Err… nem por isso, com as coisas todas que nós fazemos. 

Reference  20  50.608 -  50.690Character Range 
Dê-me só um enquadramento…entre 500 e 1000 euros ganha de certeza, não é? 
C: Sim. 

Reference  21  50.754 -  51.065Character Range 
Mas mais… entre os 1000 e 1500 não? 
C: Não. 
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Entrevistador: Pois como licenciada, era de esperar que realmente estivesse entre os 1000 e 1500… 
C: Sim, entre 1000 e 1500 [euros)   tenho, tenho. 
Entrevistador: Ah! Portanto está enquadrado mais ou menos … 
C: Sim, mas pelas horas que fazemos, não é suficiente… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Maior Responsabilidade ou tarefas 

References  11 Coverage  2,80 % Node Coding 

Reference  1  29.580 -  29.788Character Range 
C:                    Era só três meses…e que ia começar  a ganhar X, e passados 3 meses ia ser aumentada, pronto, 
tudo bem, comecei a dar formação…era de manha, à tarde e à noite, até às onze horas da noite… 

Reference  2  29.849 -  30.098Character Range 
C: Tempo inteiro, tempo inteiro e ganhava um ordenado exacto…exactamente não…se tivesse deslocações eles 
pagavam as deslocações… mas se fosse até as onze horas da noite…não havia nada a fazer, que eu entrava às nove 
e era até às onze horas da noite… 

Reference  3  30.115 -  30.191Character Range 
Mas quantas horas por semana? Estava definido isso, não? 
C: Er…(risos) não… 

Reference  4  30.213 -  30.375Character Range 
mais de quarenta? 
C: Não, muito mais, Neste momento trabalho muito mais, trabalho das 9 as 9 todos os dias e as vezes durante a 
semana tenho uma folga de manha… 

Reference  5  30.392 -  30.800Character Range 
Mas constantemente a dar formação? 
C: Sim…neste momento dou formação mas se não tiver tenho de estar lá… e se não tiver aulas, formação das 7h às 
9h, realmente são às 7h (19h), das 09 as 19h, às vezes, mas de resto trabalho das 09 às 21h todos os dias, tiro uma 
folga de manha e se se investir muito consigo ter duas mas mesmo tendo as folgas de manha (barulhos), a semana 
passada trabalhei sábado de manha… 

Reference  6  30.849 -  31.057Character Range 
C: Sim agora consegui realmente livrar-me dos sábados, entre aspas, porque entrou uma colega nova e 
realmente…pronto…consegui…mas vou [dar formação] para Famalicão…o que acaba por ser, pronto… na mesma 
coisa… 

Reference  7  46.337 -  46.423Character Range 
Mesmo assim trabalha com certeza mais do que quarenta horas? 
C: Sim (risos) trabalho! 

Reference  8  46.440 -  46.499Character Range 
E de certeza que não recebe por trabalhar à noite? 
C: Nada 

Reference  9  46.516 -  46.608Character Range 
O mesmo valor de manha, o mesmo valor à noite? 
C: Sim …E trabalhar ao sábado a mesma coisa… 

Reference  10  67.636 -  67.748Character Range 
Mas a Cláudia vai dar Saúde? 
C: Sim, urbanismo e mobilidade, tudo que tem a haver com construção de habitações… 

Reference  11  68.647 -  68.972Character Range 
porque tenho de dar sessões às vezes com 50 pessoas…o que não devia ser, não é mas…grupos com 50 pessoas 
(risos) é muito, e ganhei experiencia nesta área…nos somos quase deitadas assim…numa sala deste tamanho, mas 
tudo bem…eu por acaso consigo lidar bem com as pessoas e mesmo estando nervosa consigo disfarçar perfeitamente
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Perda de Benefícios e Impostos 
acrescidos 

References  26 Coverage  5,30 % Node Coding 

Reference  1  30.115 -  30.191Character Range 
Mas quantas horas por semana? Estava definido isso, não? 
C: Er…(risos) não… 

Reference  2  30.213 -  30.375Character Range 
mais de quarenta? 
C: Não, muito mais, Neste momento trabalho muito mais, trabalho das 9 as 9 todos os dias e as vezes durante a 
semana tenho uma folga de manha… 

Reference  3  30.646 -  30.800Character Range 
tiro uma folga de manha e se se investir muito consigo ter duas mas mesmo tendo as folgas de manha (barulhos), a 
semana passada trabalhei sábado de manha… 

Reference  4  31.226 -  31.304Character Range 
E o seu ordenado é só o base, não tem subsídio de alimentação…  
C: Não. Nada. 

Reference  5  31.321 -  31.429Character Range 
E só tem as deslocações, quando se aplica... 
C: Sim, sim. E é preciso insistir até para receber o ordenado. 

Reference  6  31.457 -  31.713Character Range 
C: Eu, tipo, hoje, fiquei muito chateada porque realmente chegaram os cheques lá, entregaram as duas colegas 
minhas e eu e outra ficamos sem nada…vou ver se tenho a receber na segunda-feira...e é assim…E temos de 
ligar…”Então quando é que vem o meu cheque” 

Reference  7  31.866 -  31.931Character Range 
o que acontece é que temos de exigir mesmo que nos paguem, senão… 

Reference  8  32.101 -  32.345Character Range 
Não…como por exemplo “Então o meu contrato onde está?” 
C: Não porque houve uma vez que falei do aumento que ele tinha prometido não é, e além disso aumentou as 
minhas colegas todas e eu não, não sei porquê, pronto e tudo bem, já passou um ano… 

Reference  9  32.388 -  32.734Character Range 
C: E o meu nunca mais chegou, e eu por acaso liguei e perguntei, e ele despachou logo a conversa…tudo bem, e 
desde aí sempre que tentei ligar com ele nunca mais me atendeu. Nunca mais. Eu posso ligar quem me atende é a 
assistente e inventa mil e uma desculpas em nome dele, e eu nunca estou com ele (barulhos), portanto, estou com a 
coordenadora… 

Reference  10  34.449 -  34.501Character Range 
Não tem contrato de prestação de serviços? 
C: Nada. 

Reference  11  34.518 -  34.570Character Range 
Aquele contrato, nada escrito? 
C: Nada, nada, nada. 

Reference  12  34.587 -  34.672Character Range 
De hoje para amanhã pode vir embora sem dar explicações nenhumas? 27:00 
C: Sim, sim. 

Reference  13  44.893 -  44.981Character Range 
legalmente não, o contrato verbal que existe entre vocês é das 09h às 19h? 37:28 
C: Sim 

Reference  14  45.003 -  45.076Character Range 
C: Quando há formação à noite, mais das 19h às 21h. às vezes até às 22h.. 
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Reference  15  45.093 -  45.156Character Range 
Então das 09h às 21h? 
C: Pois, às vezes chego a casa às 22h30. 

Reference  16  45.236 -  45.600Character Range 
C: Depende, eu posso…imagine por exemplo esta semana trabalhei…na segunda-feira cheguei a casa quase às onze 
horas da noite, na terça cheguei às nove e meia, ontem às dez, pronto foi os dias todos a não ser hoje que saio mais 
cedo, er…e tirei a segunda de manhã e a quinta…mas mesmo assim não compensa, nunca compensa porque, são só 
as manhãs e eu estou cansada e… 

Reference  17  45.682 -  45.973Character Range 
C: Portanto eu a semana passada disse pronto à minha coordenadora que esta semana ia trabalhar quatro noites e 
que ia tirar duas manhãs…as minhas colegas não pedem errr…e trabalham os dias todos, às vezes sem folgas…e eu 
disse a mim ninguém paga mais por isso…se tiver que ir para a rua vou… 

Reference  18  46.224 -  46.320Character Range 
 posso ir para a rua a qualquer momento...e ao menos tiro as minhas folgas..a que tenho direito… 

Reference  19  46.337 -  46.423Character Range 
Mesmo assim trabalha com certeza mais do que quarenta horas? 
C: Sim (risos) trabalho! 

Reference  20  46.440 -  46.499Character Range 
E de certeza que não recebe por trabalhar à noite? 
C: Nada 

Reference  21  46.516 -  46.608Character Range 
O mesmo valor de manha, o mesmo valor à noite? 
C: Sim …E trabalhar ao sábado a mesma coisa… 

Reference  22  51.356 -  51.530Character Range 
C: Er…como eu estava a dizer, não tive contrato e ele disse, pronto, não era logo era quando lhe apetecesse e 
pronto eu costumo dizer que não faço logo um problema realmente… 

Reference  23  51.607 -  51.781Character Range 
C: Sim e ao fim de mais um mês acabei… acabei por dizer, olha, quando lhe apetecesse ok…e eu disse não tenho 
contrato mas também se aparecer outra coisa não tenho que avisar… 

Reference  24  62.860 -  63.009Character Range 
C: O que devia mesmo ser…não devia existir os recibos verdes, acho que as pessoas também têm direito a construir
a vida deles e não é só para alguns. 

Reference  25  63.040 -  63.152Character Range 
C: Er…Não é? Os recibos verdes foi há pouco tempo não é, nem sequer não sabia disto também, só há um ano é 
que … 

Reference  26  63.186 -  63.430Character Range 
C: É há pouco tempo …por acaso nunca me interessei por saber isso e quando me disseram que era a recibos verde,
nem tinha muito bem a noção do que aquilo… que isso era, não é, (imperceptivel) e saber que tinha de pagar IVA e 
não sei quê…(risos) 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Procurar, aceitar ou Acumular 
Outros Trabalhos 

References  4 Coverage  0,75 % Node Coding 

Reference  1  27.350 -  27.497Character Range 
C: Era mesmo para…um jornal mesmo, não era nada na minha área, era para fazer entrevistas, pronto, escrever 
mesmo não é, como se fosse jornalista, 

Reference  2  58.770 -  58.814Character Range 
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ainda consegui ir a uma entrevista da SONAE, 

Reference  3  59.360 -  59.585Character Range 
C: Eu tinha que passar pelas várias lojas do Continente, não é, e ver os processos… 
Entrevistador: Ah, tipo auditoria, não é? 
C: Sim, só que segundo o que eles disseram nunca ia parar no mesmo sítio. Podia estar no Algarve… 

Reference  4  67.636 -  67.748Character Range 
Mas a Cláudia vai dar Saúde? 
C: Sim, urbanismo e mobilidade, tudo que tem a haver com construção de habitações… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Injustiça, Frustração, Insegurança 

References  4 Coverage  0,88 % Node Coding 

Reference  1  53.169 -  53.314Character Range 
sinto que trabalho, quer dizer, invisto muito do meu tempo não é, o dia todo em algo que se calhar não vale a pena 
porque não estou estável, hum… 

Reference  2  62.477 -  62.727Character Range 
É o próprio estado, o governo, pronto é que permite que isto aconteça, não é…apesar que agora, ou isto deixará de 
existir…ou ter nas condições que está no contrato…realmente o que acontece é que eles é que permitem que isto 
aconteça…na minha opinião… 

Reference  3  62.860 -  63.009Character Range 
C: O que devia mesmo ser…não devia existir os recibos verdes, acho que as pessoas também têm direito a construir
a vida deles e não é só para alguns. 

Reference  4  66.016 -  66.091Character Range 
mas estava um pouco chateada e para não ficar mais, peguei e vim-me embora. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Insatisfação, desmotivação 

References  6 Coverage  1,93 % Node Coding 

Reference  1  31.457 -  31.713Character Range 
C: Eu, tipo, hoje, fiquei muito chateada porque realmente chegaram os cheques lá, entregaram as duas colegas 
minhas e eu e outra ficamos sem nada…vou ver se tenho a receber na segunda-feira...e é assim…E temos de 
ligar…”Então quando é que vem o meu cheque” 

Reference  2  45.236 -  45.600Character Range 
C: Depende, eu posso…imagine por exemplo esta semana trabalhei…na segunda-feira cheguei a casa quase às onze 
horas da noite, na terça cheguei às nove e meia, ontem às dez, pronto foi os dias todos a não ser hoje que saio mais 
cedo, er…e tirei a segunda de manhã e a quinta…mas mesmo assim não compensa, nunca compensa porque, são só 
as manhãs e eu estou cansada e… 

Reference  3  45.682 -  45.973Character Range 
C: Portanto eu a semana passada disse pronto à minha coordenadora que esta semana ia trabalhar quatro noites e 
que ia tirar duas manhãs…as minhas colegas não pedem errr…e trabalham os dias todos, às vezes sem folgas…e eu 
disse a mim ninguém paga mais por isso…se tiver que ir para a rua vou… 

Reference  4  49.697 -  49.789Character Range 
Está há um ano a recibos verdes, não era esta a sua expectativa, com certeza, não é? 
C: Não 
Reference  5  49.806 -  50.139Character Range 
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Como é que se sente com esta situação? (Pausa) Tivemos a contar até agora claro … 
C: Eu, às vezes nem penso nisso…porque se começar a pensar nesta situação acabo por andar mais desmotivada, 
realmente não faço grande trabalho, acabo por andar aí a cismar a toda a hora, então realmente quando tenho um 
problema tento não pensar nele… 

Reference  6  53.633 -  53.664Character Range 
pronto isso desmotiva bastante 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Sofrimento emocional 

References  5 Coverage  1,80 % Node Coding 

Reference  1  50.033 -  50.139Character Range 
acabo por andar aí a cismar a toda a hora, então realmente quando tenho um problema tento não pensar nele… 

Reference  2  64.220 -  64.305Character Range 
eu aconselho sempre as pessoas que mesmo que tenham problemas não mostrar “má cara”, 

Reference  3  68.857 -  68.972Character Range 
mas tudo bem…eu por acaso consigo lidar bem com as pessoas e mesmo estando nervosa consigo disfarçar 
perfeitamente 

Reference  4  69.109 -  69.291Character Range 
C: E aprendi que as vezes no trabalho é preciso ter alguns cuidados e muitos cuidados mesmo …que as vezes as 
nossas amigas ou amigos, por detrás nunca se sabe, como eu costumo dizer… 

Reference  5  69.365 -  70.149Character Range 
C: Sim, sim. Aprendi também a não ter que mostrar os meus impulsos…Às vezes nós se tivermos de ter alguma 
explosão de raiva ou assim é melhor não ter porque parece que as paredes têm ouvidos e têm câmaras em todo o 
lado e realmente temos até que , Às vezes temos até que disfarçar e ser simpática com as pessoas quando não 
queremos ser…mas tem que ser…porque…só de uma vez ter passado uma senhora lá e eu disse bom dia assim… bom
dia, assim…, [a senhora disse] “que mal educada”, não se responde, e “eu disse Bom Dia”…[a senhora respondeu] 
“bom dia com essa cara “ e só respondi assim, e claro que e descobri que ela esta em contacto, que fala com o 
patrão…então a partir dai pronto se é para ser simpática à força, sou simpática à força…tudo bem, e eu também sei 
disfarçar muito bem… 

Entrevistada 6 Document 

"I"-Licenciatura em Educação Social (vertente acção social Escolar) 
Total References  129

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Auto-actualização e Não Acesso à 
Formação Profissional 

References  3 Coverage  0,89 % Node Coding 

Reference  1  92.704 -  93.065Character Range 
I Não, não. A única coisa que me poderia, que eu me sentia um bocadinho mais presa foi na situação de trabalho 
de horário pós-laboral, que me limitou muito em termos de formação... pessoal ou mesmo na minha área se eu 
quisesse de alguma forma formação não poderia por causa do meu horário de trabalho, foi a única coisa que eu me 
senti limitada neste percurso. 

Reference  2  93.082 -  93.156Character Range 
Via acções de formação que até gostava de tirar…nao é? 
I É...E não podia… 
Reference  3  95.299 -  95.959Character Range 
Como educadora social, como licenciada já tinha outras responsabilidades a transição de uma instituição para a  
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outra com as diferentes políticas, as nossas chefias eram um tanto ao quanto diferentes, as orientações diferentes, aí 
sim, senti um pouco de dificuldade, nomeadamente, a passar do Espaço Pessoa num núcleo solidário e como 
tínhamos autonomia como técnicos, uma autonomia muito grande, passar para Espinho onde éramos mais 
controlados, onde não havia tanto “espaço” para trabalhar, onde tínhamos que reportar mais à hierarquia, foi mais 
complicado. A sério, a nível pessoal nunca tive problemas a nível profissional senti algum problema na transição. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Baixa Lealdade e integração 
Organizacional 

References  1 Coverage  0,66 % Node Coding 

Reference  1  72.053 -  72.863Character Range 
I Não só eu, como outros técnicos também, mas a partir do momento em que... ao mesmo tempo em que 
estamos lá contratam um técnico psicosocial com o 12º ano para exercer as mesmas funções que nós, para receber 
o mesmo ordenado que nós, com o 12º ano, quando nós vivíamos aquele serviço não era assim... pelo menos a 
noite.,com o trabalho diurno tudo bem, o acompanhamento no hospital, o acompanhamento nas actividades, até se 
enquadrava com a área claro, mas a noite, o estar a guardar uma casa, principalmente porque a grande parte 
éramos mulheres, a guardar casas com homens ...só homens praticamente, só uma casa é que tinha casais, fora isso
era só homens, nós sempre alertamos para isso mas... não adiantava, fazia parte do trabalho da equipa técnica dos 
títulos intermediários e então tínhamos de o fazer. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Deslocações constantes 

References  2 Coverage  0,34 % Node Coding 

Reference  1  48.193 -  48.504Character Range 
I Exactamente. Então eu tive inicio de casamento um bocadinho complicado. Em que nos encontrávamos ao fim de
semana. Mas como eu não tenho carta de condução, porque pronto vou adiando, adiando, adiando. Não me importo 
de andar de transportes públicos, não me importo de não poluir, não me importo de nada disso. 

Reference  2  119.66 -  119.78Character Range 
I Não...me faz falta, nao me faz falta. É muito negativo porque andei a saltar de sítio em sítio sem estabilidade 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Impactos relacionais, na Saúde 
Física e Psicológica 

References  9 Coverage  1,84 % Node Coding 

Reference  1  33.730 -  33.801Character Range 
Full-time, mais que full-time, os horários eram um pouquinho complicado 

Reference  2  34.948 -  35.184Character Range 
I Seis da tarde abríamos a casa, dava-mos o jantar iam para cama, abríamos a porta assim que desse autorização 
para sair, até às 10 horas da noite tinham que entrar, fechávamos a porta à chave, víamos se estava tudo fechado e 
dormíamos… 

Reference  3  35.201 -  35.239Character Range 
E dormiam ali? 
I Um técnico por casa. 

Reference  4  48.193 -  48.504Character Range 
I Exactamente. Então eu tive inicio de casamento um bocadinho complicado. Em que nos encontrávamos ao fim de
semana. Mas como eu não tenho carta de condução, porque pronto vou adiando, adiando, adiando. Não me importo 
de andar de transportes públicos, não me importo de não poluir, não me importo de nada disso. 

Reference  5  50.902 -  50.971Character Range 
Fiquei muito cansada, foi desgastante. Para mim foi muito desgastante 
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Reference  6  53.989 -  54.072Character Range 
I Sim, depois o meu marido ia-me buscar à meia-noite e íamos a conversar para casa. 

Reference  7  55.506 -  55.746Character Range 
I Ele curiosamente dizia-me sempre “eu só queria que tivesses um emprego normal”, porque como eu ando 
sempre a saltar de um lado para o outro e como era sempre em situações precárias e dizia “eu só queria que tu 
tivesses um emprego normal”. 

Reference  8  67.928 -  68.702Character Range 
Entrevistador: E agora que referiu o bebé, e o bebé parece ser uma nova etapa. Como é que foi esta etapa? Como 
é que diferencia em termos profissionais a sua história profissional? 
I Vai-me limitar um bocadinho, porque eu sinceramente tenciono apostar na área de formação de adultos, porque 
eu gostei muito da experiencia com o Click Solidário e vai-me limitar um bocadinho, porque acho que ainda vou 
tentar apostar na formação e aceitar horário pós-laboral. No máximo duas noites por semana será, mais não. Mas 
vou continuar a aceitar pós-laboral. Até porque se calhar é onde terei mais oportunidades, mas vou… é… novas 
oportunidades, ou assim como referiu que também já andei a ver as novas oportunidades, não vou fechar essa porta,
mas vai-me limitar um bocadinho claro. 

Reference  9  88.546 -  88.971Character Range 
I Mas eu disse, quando resolvi as situações todas de IVA que tinha pendentes, eu prometi ao meu marido, “não 
me meto mais em recibos verdes, agora que encerrei a actividade, não meto mais em recibos verdes”, mas eu não 
estava a fazer figas mas devia ter feito.poque é assim... Tenho consciência que se eu quiser fazer mais alguma coisa 
na minha área, se eu me quiser sentir mais preenchida terei que aceitar a recibos verdes. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Incapacidade de planear o futuro 

References  1 Coverage  0,41 % Node Coding 

Reference  1  89.748 -  90.253Character Range 
I O comprar casa, eu arrisquei, achei que estava na altura e arrisquei. Claro que nos tivemos que limitar bastante, 
tivemos que vir mais para longe do Porto, nomeadamente por causa dos valores, para não arriscarmos tão alto. 
Arrisquei porque achei que, que pronto, queria estabilizar, queria casar, queria ter casa, arrisquei mesmo estando a 
recibos verdes na altura mas também porque tinha aquela consciência, terminando este emprego ou ficando sem 
este emprego na minha área, eu arranjo qualquer coisa. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Instabilidade ou Degradação de 
salários 

References  43 Coverage  6,39 % Node Coding 

Reference  1  33.730 -  33.801Character Range 
Full-time, mais que full-time, os horários eram um pouquinho complicado 

Reference  2  34.948 -  35.184Character Range 
I Seis da tarde abríamos a casa, dava-mos o jantar iam para cama, abríamos a porta assim que desse autorização 
para sair, até às 10 horas da noite tinham que entrar, fechávamos a porta à chave, víamos se estava tudo fechado e 
dormíamos… 

Reference  3  35.201 -  35.239Character Range 
E dormiam ali? 
I Um técnico por casa. 

Reference  4  39.778 -  39.861Character Range 
I Hum, a recibos verdes e a receber de três em três meses ou de dois em dois meses. 

Reference  5  39.878 -  39.967Character Range 
Mas achava que era um pagamento justo pelo trabalho que estava a fazer? 
I Mais ou menos. 
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Reference  6  40.008 -  40.169Character Range 
I Às vezes mais. As vezes mais quando tínhamos que cobri algum colega porque a equipa tinha que estar sempre 
completa, mas era muito exigente, cinco euros à hora 

Reference  7  40.556 -  40.634Character Range 
I Ah, porque nós não fazíamos só as 40 horas, nos fazíamos mais, só as noites… 

Reference  8  40.651 -  40.748Character Range 
Claro a noite é mais calmo o serviço, mas aos domingos não? 
I Aos domingos também trabalhávamos. 

Reference  9  40.765 -  40.810Character Range 
Ganhavam a dobrar? 
I Eu ganhava normalmente… 

Reference  10  40.863 -  40.972Character Range 
I Era o mesmo ...5 euros à hora. Nessa experiência, por isso é que eu me vim embora, mas também me vim 
embora 

Reference  11  43.612 -  43.758Character Range 
Foi muito difícil pensar em mil e tal euros a passar para 600?  
I Não tinha responsabilidades nenhumas, não tinha casa para pagar não tinha nada. 

Reference  12  44.284 -  44.368Character Range 
Portanto, esses recibos verdes eram regulares? (barulhos) 
I Três anos, era até 2007 

Reference  13  47.006 -  47.263Character Range 
Isabel, tava na altura a fazer uma coisa que gostava não tinha assim tantas exigências financeiras, porquê aceitar 
um emprego que não tinha a ver com a sua área? 
I Por causa da segurança a nível de descontos para a segurança social e por ter mais dinheiro. 

Reference  14  47.280 -  47.391Character Range 
E já pensava nisso, tinha 24,25 anos, não era casada… 
I Porque depois eu queria casar, queria juntar dinheiro… 

Reference  15  52.083 -  52.210Character Range 
Acha que ganhava o justo? Ganhava mais ou menos? 
I Sim, na medida do possível..sim, ganhava, ganhava. Não chegava a 600 euros. 

Reference  16  56.396 -  56.528Character Range 
I Continuou mas tiram-me o tapete. Continuou com outras pessoas. Infelizmente foi o sítio que eu vi, que eu senti 
na pele as cunhas, 

Reference  17  58.757 -  58.838Character Range 
Recibos verde… 
I Era prestação de serviços em que só recebíamos no final do ano. 

Reference  18  58.854 -  58.885Character Range 
 No final do ano todo? 
I Sim. 

Reference  19  58.902 -  58.921Character Range 
E à hora? 
I À hora 

Reference  20  58.938 -  59.205Character Range 
À hora, portanto o acompanhamento que fazia aos alunos, por e-mail ou presencial, isso não contava. 
I Não. Além de que nós tínhamos destinadas seis horas por aluno ou por grupo, para orientação, e às vezes 
duplicava o numero de horas que tínhamos que disponibilizar… 
Reference 

 21 
 59.292 -  59.607Character Range 
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I Foi compatível. Que era só uma disciplina que tínhamos que leccionar uma vez por semana, três horas por 
semana. Não havia problema, conseguimos conciliar as turmas. A orientação do estágio também era combinada com 
os alunos sempre que fosse necessário encontrarmo-nos com eles, não havia qualquer tipo de entrave. 

Reference  22  60.385 -  60.586Character Range 
I Exactamente, o projecto contemplava isso, financiavam também os descontos, as responsabilidades que a 
instituição tinha que ter, mas não, eu tinha que estar em pé de igualdade com os outros técnicos. 

Reference  23  63.979 -  64.189Character Range 
Entrevistador: Teve um contracto de POC... 
I Sim, sim, também tive de assinar contrato... 
Entrevistador: Mas que nao lhe dava direito a nada... 
I           Nada, nada. 
Entrevistador: Reforma… 
I Nada, nada. 

Reference  24  68.704 -  69.083Character Range 
Entrevistador: E em termos de mais um bebé, mais boca para comer como o povo diz, não é, pensa nisso, como é 
que… 
I Penso, até porque nesta altura com o subsídio social de desemprego, com o meu marido de baixa, foi um 
bocadinho complicado mas nos temos de ser como a formiga. E o trabalho todo que eu tive, agora estes meses todos 
que eu trabalhei não era para… foi para alguma… 

Reference  25  69.144 -  69.538Character Range 
I Está. Neste momento está de baixa. Foi operado a um joelho. Mas em Agosto provavelmente já vai começar a 
trabalhar. Mas temos de ser como a formiga, estas horas todas que trabalhei, este esforço que eu fiz foi para poupar,
foi para ter alguma estabilidade e segurança que infelizmente nunca pensei que me viesse valer tão cedo, eu veio-me
a valer este ano. Porque as despesas foram bastantes. 

Reference  26  70.011 -  70.270Character Range 
I Mesmo agora que estou desempregada e que vou ter que arranjar alguma coisa, vou procurar, claro na minha 
área, porque estudei para isso. Era isso que eu gostava de fazer. Mas o que vier, sempre procurando na área. Mas o 
emprego que encontrar vai ter de ser. 

Reference  27  70.287 -  70.379Character Range 
Mas claro que não aceita qualquer coisa que seja a recibos verdes? 
I Não, sinceramente não. 

Reference  28  70.403 -  70.457Character Range 
I Qualquer coisa que seja a recibos verdes não aceito. 

Reference  29  70.573 -  70.792Character Range 
I Exactamente. E os descontos todos direitos. Se assim for aceito qualquer coisa, não é? Naquele patamar 
administrativo ou assim qualquer coisa. Mas a recibos verdes, a situação precária num emprego não qualificado não. 

Reference  30  70.809 -  70.893Character Range 
No passado já teve pertença total, ou seja, já esteve efectiva numa empresa? 
I Não. 

Reference  31  75.912 -  76.095Character Range 
I Não, eu não tenho problema de dizer… o meu subsídio social de desemprego são 397 euros, mais não chegava a 
80 euros dos 20% que eu ganhava a mais, portanto, não chegava a 500 euros. 

Reference  32  84.437 -  84.618Character Range 
I O pior é ficar desempregada, mas o pior a ficar desempregada e... não ter direito a nada apesar de trabalhar 
tantos anos porque tive a recibos verdes. Isso é que é o mais injusto. 

Reference  33  84.635 -  84.730Character Range 
Sim...porque se fosse só pela questão de ser educadora social não recebia nada. 
I Exactamente. 
Reference  34  84.791 -  85.082Character Range 
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I Em Espinho era educadora social e recebi e amealhei mas mesmo assim, é assim o ser trabalhadora a recibos 
verdes é frustrante porque, é como se qualquer a momento nos pudessem tirar o tapete então não nos sentimos 
trabalhadores como os outros, porque nunca há aquele, como hei-de explicar… 

Reference  35  85.808 -  86.036Character Range 
Mas todas as outras são colaborações estendidas no tempo, anos, meses… 
I Com horário, tarefas... 
Entrevistador: Com horário, hierarquia, nao é? A quem tinha que responder, portanto são falsos recibos verdes. 
I Por isso mesmo. 

Reference  36  86.194 -  86.960Character Range 
I Sim, sim, sim. Não... porque nós até assinávamos o livro de ponto. Nos assinávamos um livro de ponto que é o 
mais caricato disto tudo, e o mais caricato era também que eu podia ter oportunidade de estar num contrato, com 
todos os direitos que tinha, a fazer descontos mas a própria instituição, negou-me essa situação porque eu não podia 
ser diferente dos outros todos que estavam lá a recibos verdes. Por isso, é frustrante porque podemos ter uma 
situação melhor, ficamos mais descansados, que se nos acontecer alguma coisa, pelo menos temos a Segurança 
Social que nos dará o subsídio de desemprego, porque sabemos que na área social andamos a saltar de um projecto 
para o outro, nunca é nada ...er...seguro, nada certo, por isso ainda é mais frustrante por isso. 

Reference  37  87.154 -  87.324Character Range 
custa tanto pagar os 150 euros por mês à Segurança Social que quando se arranja qualquer coisa a fazer descontos 
e ficamos inibidos de fazer aquele desconto eu acho que é 

Reference  38  87.534 -  88.194Character Range 
Segurança Social e depois paga na mesma o IRS… 
I Exactamente. E nao temos baixa, nao temos nada..... E depois entramos no regime de IVA, trabalharmos 
demais, de acumularmos funções noutro sitio, também a recibos verdes, entra a situação do IVA, e depois na área 
social é preciso ter cuidado, porque se for financiado pelo projecto e aqueles projectos não tiverem cabimento para 
IVA não nos pagam, temos que ser nós, por isso a meio do ano, se ultrapassarmos o valor estipulado de IVA somos 
nós que temos que arcar com a despesa, eu passei por isso... tive que pagar IVA do meu bolso, porque a instituição 
não se responsabilizou, por isso é muito complicado... 

Reference  39  88.212 -  88.386Character Range 
Então estava a dizer-me que o pior é o pior é ficar desempregada sem qualquer apoio de lado nenhum, que não foi o 
seu caso, a seguir o pior pior… 
I É estar a recibos verdes… 

Reference  40  89.413 -  89.549Character Range 
Que áreas da sua vida sente que foram afectadas por esta questão do desemprego, por estes recibos verdes? 
I A estabilidade financeira. 

Reference  41  89.566 -  89.587Character Range 
É a principal? 
I É. 

Reference  42  90.253 -  90.589Character Range 
É assim... tem que se trabalhar, tem que se ganhar dinheiro, como eu tinha esta mentalidade de “faço qualquer 
coisa”, porque se eu ficar com aquela ideia que não.... porque vou trabalhar na minha área, porque eu estudei tenho 
um curso tenho que trabalhar na minha área… 
Entrevistador: Mas sente-se bem com essa decisão? 
I Sinto-me ... 

Reference  43  119.66 -  119.78Character Range 
I Não...me faz falta, nao me faz falta. É muito negativo porque andei a saltar de sítio em sítio sem estabilidade 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Maior Responsabilidade ou tarefas 

References  2 Coverage  0,67 % Node Coding 

Reference  1  46.524 -  46.682Character Range 
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eu e a psicóloga na altura de lá no Espaço Pessoa ajudamos alguns também com a língua portuguesa. Nós lá 
dávamos informática, dávamos português, dávamos tudo. 

Reference  2  95.299 -  95.959Character Range 
Como educadora social, como licenciada já tinha outras responsabilidades a transição de uma instituição para a outra 
com as diferentes políticas, as nossas chefias eram um tanto ao quanto diferentes, as orientações diferentes, aí sim, 
senti um pouco de dificuldade, nomeadamente, a passar do Espaço Pessoa num núcleo solidário e como tínhamos 
autonomia como técnicos, uma autonomia muito grande, passar para Espinho onde éramos mais controlados, onde 
não havia tanto “espaço” para trabalhar, onde tínhamos que reportar mais à hierarquia, foi mais complicado. A sério, 
a nível pessoal nunca tive problemas a nível profissional senti algum problema na transição. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Perda de Benefícios e Impostos 
acrescidos 

References  19 Coverage  4,17 % Node Coding 

Reference  1  43.848 -  44.146Character Range 
I Exactamente. O que na altura também fiz, porque como era a recibos verdes eu podia arranjar qualquer coisa 
que fizesse descontos para tentar contrabalançar as despesas que iria ter da segurança social e afins. Nessa altura 
consegui também um emprego como administrativa numa companhia de seguros. 

Reference  2  59.292 -  59.607Character Range 
I Foi compatível. Que era só uma disciplina que tínhamos que leccionar uma vez por semana, três horas por 
semana. Não havia problema, conseguimos conciliar as turmas. A orientação do estágio também era combinada com 
os alunos sempre que fosse necessário encontrarmo-nos com eles, não havia qualquer tipo de entrave. 

Reference  3  60.385 -  60.586Character Range 
I Exactamente, o projecto contemplava isso, financiavam também os descontos, as responsabilidades que a 
instituição tinha que ter, mas não, eu tinha que estar em pé de igualdade com os outros técnicos. 

Reference  4  60.689 -  60.806Character Range 
I Exactamente, mas a lógica lá foi que todos os técnicos são contratados a recibo verde e tu também ficas, apesar 
de… 

Reference  5  63.979 -  64.189Character Range 
Entrevistador: Teve um contracto de POC... 
I Sim, sim, também tive de assinar contrato... 
Entrevistador: Mas que nao lhe dava direito a nada... 
I           Nada, nada. 
Entrevistador: Reforma… 
I Nada, nada. 

Reference  6  69.741 -  69.903Character Range 
I Ou seja eu sempre tive como educadora social, a minha função sempre foi como educadora social, arranjava era 
outra coisa em paralelo que não fosse a minha área. 

Reference  7  70.011 -  70.270Character Range 
I Mesmo agora que estou desempregada e que vou ter que arranjar alguma coisa, vou procurar, claro na minha 
área, porque estudei para isso. Era isso que eu gostava de fazer. Mas o que vier, sempre procurando na área. Mas o 
emprego que encontrar vai ter de ser. 

Reference  8  70.809 -  70.893Character Range 
No passado já teve pertença total, ou seja, já esteve efectiva numa empresa? 
I Não. 

Reference  9  71.261 -  71.541Character Range 
I Foi por tudo. Pela situação precária e pelo tipo trabalho em si que era, o projecto que era, não me vi de todo 
apesar de ter sido contratada como educadora social, a fazer trabalho de vigilante, de segurança, não me identificava
minimamente com a situação, com o projecto em si. 
Reference  10  75.912 -  76.095Character Range 
I Não, eu não tenho problema de dizer… o meu subsídio social de desemprego são 397 euros, mais não  
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chegava a 80 euros dos 20% que eu ganhava a mais, portanto, não chegava a 500 euros. 

Reference  11  84.437 -  84.618Character Range 
I O pior é ficar desempregada, mas o pior a ficar desempregada e... não ter direito a nada apesar de trabalhar 
tantos anos porque tive a recibos verdes. Isso é que é o mais injusto. 

Reference  12  84.635 -  84.730Character Range 
Sim...porque se fosse só pela questão de ser educadora social não recebia nada. 
I Exactamente. 

Reference  13  84.791 -  85.082Character Range 
I Em Espinho era educadora social e recebi e amealhei mas mesmo assim, é assim o ser trabalhadora a recibos 
verdes é frustrante porque, é como se qualquer a momento nos pudessem tirar o tapete então não nos sentimos 
trabalhadores como os outros, porque nunca há aquele, como hei-de explicar… 

Reference  14  85.808 -  86.036Character Range 
Mas todas as outras são colaborações estendidas no tempo, anos, meses… 
I Com horário, tarefas... 
Entrevistador: Com horário, hierarquia, nao é? A quem tinha que responder, portanto são falsos recibos verdes. 
I Por isso mesmo. 

Reference  15  86.194 -  86.960Character Range 
I Sim, sim, sim. Não... porque nós até assinávamos o livro de ponto. Nos assinávamos um livro de ponto que é o 
mais caricato disto tudo, e o mais caricato era também que eu podia ter oportunidade de estar num contrato, com 
todos os direitos que tinha, a fazer descontos mas a própria instituição, negou-me essa situação porque eu não podia 
ser diferente dos outros todos que estavam lá a recibos verdes. Por isso, é frustrante porque podemos ter uma 
situação melhor, ficamos mais descansados, que se nos acontecer alguma coisa, pelo menos temos a Segurança 
Social que nos dará o subsídio de desemprego, porque sabemos que na área social andamos a saltar de um projecto 
para o outro, nunca é nada ...er...seguro, nada certo, por isso ainda é mais frustrante por isso. 

Reference  16  87.154 -  87.324Character Range 
custa tanto pagar os 150 euros por mês à Segurança Social que quando se arranja qualquer coisa a fazer descontos 
e ficamos inibidos de fazer aquele desconto eu acho que é 

Reference  17  87.534 -  88.194Character Range 
Segurança Social e depois paga na mesma o IRS… 
I Exactamente. E nao temos baixa, nao temos nada..... E depois entramos no regime de IVA, trabalharmos 
demais, de acumularmos funções noutro sitio, também a recibos verdes, entra a situação do IVA, e depois na área 
social é preciso ter cuidado, porque se for financiado pelo projecto e aqueles projectos não tiverem cabimento para 
IVA não nos pagam, temos que ser nós, por isso a meio do ano, se ultrapassarmos o valor estipulado de IVA somos 
nós que temos que arcar com a despesa, eu passei por isso... tive que pagar IVA do meu bolso, porque a instituição 
não se responsabilizou, por isso é muito complicado... 

Reference  18  88.212 -  88.386Character Range 
Então estava a dizer-me que o pior é o pior é ficar desempregada sem qualquer apoio de lado nenhum, que não foi o 
seu caso, a seguir o pior pior… 
I É estar a recibos verdes… 

Reference  19  88.546 -  88.971Character Range 
I Mas eu disse, quando resolvi as situações todas de IVA que tinha pendentes, eu prometi ao meu marido, “não 
me meto mais em recibos verdes, agora que encerrei a actividade, não meto mais em recibos verdes”, mas eu não 
estava a fazer figas mas devia ter feito.poque é assim... Tenho consciência que se eu quiser fazer mais alguma coisa 
na minha área, se eu me quiser sentir mais preenchida terei que aceitar a recibos verdes. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Procurar, aceitar ou Acumular 
Outros Trabalhos 

References  16 Coverage  2,96 % Node Coding 

Reference  1  43.848 -  44.146Character Range 
I Exactamente. O que na altura também fiz, porque como era a recibos verdes eu podia arranjar qualquer  
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coisa que fizesse descontos para tentar contrabalançar as despesas que iria ter da segurança social e afins. Nessa 
altura consegui também um emprego como administrativa numa companhia de seguros. 

Reference  2  44.469 -  44.719Character Range 
I Quanto tempo fiquei só a trabalhar à noite? Dois, três meses porque tive sorte de conseguir numa empresa de 
uma amiga minha, abriu um lugar e então trabalhei como diria na Ok Teleseguros “fala a Marta”, eu era na 
companhia de seguros, era a Isabel. 

Reference  3  47.006 -  47.263Character Range 
Isabel, tava na altura a fazer uma coisa que gostava não tinha assim tantas exigências financeiras, porquê aceitar 
um emprego que não tinha a ver com a sua área? 
I Por causa da segurança a nível de descontos para a segurança social e por ter mais dinheiro. 

Reference  4  47.280 -  47.391Character Range 
E já pensava nisso, tinha 24,25 anos, não era casada… 
I Porque depois eu queria casar, queria juntar dinheiro… 

Reference  5  52.083 -  52.210Character Range 
Acha que ganhava o justo? Ganhava mais ou menos? 
I Sim, na medida do possível..sim, ganhava, ganhava. Não chegava a 600 euros. 

Reference  6  67.559 -  67.604Character Range 
Mas eu era conhecida por trabalhar non-stop. 

Reference  7  69.741 -  69.903Character Range 
I Ou seja eu sempre tive como educadora social, a minha função sempre foi como educadora social, arranjava era 
outra coisa em paralelo que não fosse a minha área. 

Reference  8  70.011 -  70.270Character Range 
I Mesmo agora que estou desempregada e que vou ter que arranjar alguma coisa, vou procurar, claro na minha 
área, porque estudei para isso. Era isso que eu gostava de fazer. Mas o que vier, sempre procurando na área. Mas o 
emprego que encontrar vai ter de ser. 

Reference  9  70.287 -  70.379Character Range 
Mas claro que não aceita qualquer coisa que seja a recibos verdes? 
I Não, sinceramente não. 

Reference  10  70.403 -  70.457Character Range 
I Qualquer coisa que seja a recibos verdes não aceito. 

Reference  11  70.573 -  70.792Character Range 
I Exactamente. E os descontos todos direitos. Se assim for aceito qualquer coisa, não é? Naquele patamar 
administrativo ou assim qualquer coisa. Mas a recibos verdes, a situação precária num emprego não qualificado não. 

Reference  12  71.161 -  71.210Character Range 
E a que gostou menos, menos? 
I A do Porto Feliz. 

Reference  13  71.261 -  71.541Character Range 
I Foi por tudo. Pela situação precária e pelo tipo trabalho em si que era, o projecto que era, não me vi de todo 
apesar de ter sido contratada como educadora social, a fazer trabalho de vigilante, de segurança, não me identificava
minimamente com a situação, com o projecto em si. 

Reference  14  72.053 -  72.863Character Range 
I Não só eu, como outros técnicos também, mas a partir do momento em que... ao mesmo tempo em que 
estamos lá contratam um técnico psicosocial com o 12º ano para exercer as mesmas funções que nós, para receber 
o mesmo ordenado que nós, com o 12º ano, quando nós vivíamos aquele serviço não era assim... pelo menos a 
noite.,com o trabalho diurno tudo bem, o acompanhamento no hospital, o acompanhamento nas actividades, até se 
enquadrava com a área claro, mas a noite, o estar a guardar uma casa, principalmente porque a grande parte 
éramos mulheres, a guardar casas com homens ...só homens praticamente, só uma casa é que tinha casais, fora isso
era só homens, nós sempre alertamos para isso mas... não adiantava, fazia parte do trabalho da equipa técnica dos 
títulos intermediários e então tínhamos de o fazer. 
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Reference  15  90.253 -  90.589Character Range 
É assim... tem que se trabalhar, tem que se ganhar dinheiro, como eu tinha esta mentalidade de “faço qualquer 
coisa”, porque se eu ficar com aquela ideia que não.... porque vou trabalhar na minha área, porque eu estudei tenho 
um curso tenho que trabalhar na minha área… 
Entrevistador: Mas sente-se bem com essa decisão? 
I Sinto-me ... 

Reference  16  94.991 -  95.297Character Range 
I           Exactamente...A única questão, eram realmente as políticas, da instituição, eram diferentes, foram 
diferentes em todas pelas quais eu passei, tirando o caso do FCDEF e da seguradora porque eram 
instituições...pronto... que eu fazia trabalho administrativo, não exigia nada, era só aquela tarefa 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sensação de Trabalho inacabado 

References  1 Coverage  0,11 % Node Coding 

Reference  1  56.202 -  56.343Character Range 
 A população cigana para se trabalhar era preciso estar mais algum tempo com elas, não de passagem, uns meses 
ou um ano não chega, não chega. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Injustiça, Frustração, Insegurança 

References  26 Coverage  5,02 % Node Coding 

Reference  1  55.506 -  55.746Character Range 
I Ele curiosamente dizia-me sempre “eu só queria que tivesses um emprego normal”, porque como eu ando 
sempre a saltar de um lado para o outro e como era sempre em situações precárias e dizia “eu só queria que tu 
tivesses um emprego normal”. 

Reference  2  56.396 -  56.706Character Range 
I Continuou mas tiram-me o tapete. Continuou com outras pessoas. Infelizmente foi o sítio que eu vi, que eu senti 
na pele as cunhas, porque eu não sei como eu caí lá, porque sinceramente só eu e a assistente social é que não 
tínhamos cunhas, mas também foi sol de pouco dura ..., porque terminou esse primeiro… 

Reference  3  56.738 -  57.098Character Range 
I E apareceram as cunhas e então viemos embora. Apesar de haver a promessa e mais que promessa, e que mal a
segurança social voltasse a dar o sim e a haver novamente financiamento para a equipa, que nós éramos chamadas 
e continuaríamos o trabalho. Até hoje. Foi esse emprego que me deu o subsídio de desemprego que tenho neste 
momento, porque senão, não tinha. 

Reference  4  60.385 -  60.586Character Range 
I Exactamente, o projecto contemplava isso, financiavam também os descontos, as responsabilidades que a 
instituição tinha que ter, mas não, eu tinha que estar em pé de igualdade com os outros técnicos. 

Reference  5  60.689 -  60.806Character Range 
I Exactamente, mas a lógica lá foi que todos os técnicos são contratados a recibo verde e tu também ficas, apesar 
de… 

Reference  6  63.979 -  64.189Character Range 
Entrevistador: Teve um contracto de POC... 
I Sim, sim, também tive de assinar contrato... 
Entrevistador: Mas que nao lhe dava direito a nada... 
I           Nada, nada. 
Entrevistador: Reforma… 
I Nada, nada. 
Reference  7  68.821 -  69.083Character Range 
Penso, até porque nesta altura com o subsídio social de desemprego, com o meu marido de baixa, foi um  
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bocadinho complicado mas nos temos de ser como a formiga. E o trabalho todo que eu tive, agora estes meses todos 
que eu trabalhei não era para… foi para alguma… 

Reference  8  70.287 -  70.379Character Range 
Mas claro que não aceita qualquer coisa que seja a recibos verdes? 
I Não, sinceramente não. 

Reference  9  70.403 -  70.457Character Range 
I Qualquer coisa que seja a recibos verdes não aceito. 

Reference  10  70.573 -  70.792Character Range 
I Exactamente. E os descontos todos direitos. Se assim for aceito qualquer coisa, não é? Naquele patamar 
administrativo ou assim qualquer coisa. Mas a recibos verdes, a situação precária num emprego não qualificado não. 

Reference  11  72.053 -  72.863Character Range 
I Não só eu, como outros técnicos também, mas a partir do momento em que... ao mesmo tempo em que 
estamos lá contratam um técnico psicosocial com o 12º ano para exercer as mesmas funções que nós, para receber 
o mesmo ordenado que nós, com o 12º ano, quando nós vivíamos aquele serviço não era assim... pelo menos a 
noite.,com o trabalho diurno tudo bem, o acompanhamento no hospital, o acompanhamento nas actividades, até se 
enquadrava com a área claro, mas a noite, o estar a guardar uma casa, principalmente porque a grande parte 
éramos mulheres, a guardar casas com homens ...só homens praticamente, só uma casa é que tinha casais, fora isso
era só homens, nós sempre alertamos para isso mas... não adiantava, fazia parte do trabalho da equipa técnica dos 
títulos intermediários e então tínhamos de o fazer. 

Reference  12  75.912 -  76.095Character Range 
I Não, eu não tenho problema de dizer… o meu subsídio social de desemprego são 397 euros, mais não chegava a 
80 euros dos 20% que eu ganhava a mais, portanto, não chegava a 500 euros. 

Reference  13  76.177 -  76.239Character Range 
Portanto, era realmente um valor muito injusto, não é? 
I Sim. 

Reference  14  82.142 -  82.163Character Range 
I É. Há muito medo... 

Reference  15  84.437 -  84.618Character Range 
I O pior é ficar desempregada, mas o pior a ficar desempregada e... não ter direito a nada apesar de trabalhar 
tantos anos porque tive a recibos verdes. Isso é que é o mais injusto. 

Reference  16  84.635 -  84.730Character Range 
Sim...porque se fosse só pela questão de ser educadora social não recebia nada. 
I Exactamente. 

Reference  17  84.791 -  85.082Character Range 
I Em Espinho era educadora social e recebi e amealhei mas mesmo assim, é assim o ser trabalhadora a recibos 
verdes é frustrante porque, é como se qualquer a momento nos pudessem tirar o tapete então não nos sentimos 
trabalhadores como os outros, porque nunca há aquele, como hei-de explicar… 

Reference  18  85.808 -  86.036Character Range 
Mas todas as outras são colaborações estendidas no tempo, anos, meses… 
I Com horário, tarefas... 
Entrevistador: Com horário, hierarquia, nao é? A quem tinha que responder, portanto são falsos recibos verdes. 
I Por isso mesmo. 

Reference  19  86.194 -  86.960Character Range 
I Sim, sim, sim. Não... porque nós até assinávamos o livro de ponto. Nos assinávamos um livro de ponto que é o mais 
caricato disto tudo, e o mais caricato era também que eu podia ter oportunidade de estar num contrato, com todos os 
direitos que tinha, a fazer descontos mas a própria instituição, negou-me essa situação porque eu não podia ser diferente 
dos outros todos que estavam lá a recibos verdes. Por isso, é frustrante porque podemos ter uma situação melhor, ficamos 
mais descansados, que se nos acontecer alguma coisa, pelo menos temos a Segurança Social que nos dará o subsídio de 
desemprego, porque sabemos que na área social andamos a saltar de um projecto para o outro, nunca é nada ...er...seguro, 
nada certo, por isso ainda é mais  
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frustrante por isso. 

Reference  20  87.376 -  87.517Character Range 
 porque sentimos frustrados por não sermos reconhecidos, não estarmos com uma situação justa e ainda por cima 
temos que pagar tanto dinheiro… 

Reference  21  88.212 -  88.386Character Range 
Então estava a dizer-me que o pior é o pior é ficar desempregada sem qualquer apoio de lado nenhum, que não foi o 
seu caso, a seguir o pior pior… 
I É estar a recibos verdes… 

Reference  22  88.403 -  88.487Character Range 
É estar desempregado mas com apoio… 
I Sim, sim...desempregado mas com este apoio... 

Reference  23  88.546 -  88.971Character Range 
I Mas eu disse, quando resolvi as situações todas de IVA que tinha pendentes, eu prometi ao meu marido, “não 
me meto mais em recibos verdes, agora que encerrei a actividade, não meto mais em recibos verdes”, mas eu não 
estava a fazer figas mas devia ter feito.poque é assim... Tenho consciência que se eu quiser fazer mais alguma coisa 
na minha área, se eu me quiser sentir mais preenchida terei que aceitar a recibos verdes. 

Reference  24  90.673 -  90.798Character Range 
I Sinto-me injustiçada, sinto-me injustiçada...mas também tenho que perceber que realmente a nossa situação 
está muito má ... 

Reference  25  90.815 -  90.857Character Range 
Da sua profissão? 
I                  Sim. 

Reference  26  94.483 -  94.961Character Range 
I Na situação laboral mesmo, de estar a contrato ou recibo verde , nunca senti grande diferença porque ou estava 
mais descansada ou estava menos descansada...só, ficava mais contente ou menos contente quando conseguia 
contrato ou quando permanecia a recibos verdes. Em termos de integração nas instituições onde estivesse a 
trabalhar no local de trabalho com as pessoas não, não tinha problema, porque sou bastante comunicativa, sou 
extrovertida, não tenho problemas em entrar. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Sofrimento emocional 

References  6 Coverage  0,94 % Node Coding 

Reference  1  10.380 -  10.584Character Range 
  Sim, infelizmente andar sempre a saltar de um lado para outro ficam sempre amizades e custa me imenso andar 
sempre saltar de ano a ano, de dois em dois anos, por causa disso, ligo-me muito às pessoas e 

Reference  2  50.902 -  50.971Character Range 
Fiquei muito cansada, foi desgastante. Para mim foi muito desgastante 

Reference  3  93.244 -  93.532Character Range 
I Tive. Eu tive três anos casada a trabalhar à noite e algumas vezes de dia, mas também mesmo que tivesse em 
casa não tinha o marido em casa. Por isso tive perto de três anos ao meu marido ir-me buscar ao trabalho à meia-
noite íamos para casa a conversar e estar o fim-de-semana com ele. 

Reference  4  93.549 -  93.902Character Range 
Mesmo o fim-de-semana, metade para descansar, metade para estar com ele… 
I Exactamente. 
Entrevistador: Portanto para já só mesmo a nível do casamento, a questão do bebé foi depois...? 
I sim...foi depois disto tudo... 
Entrevistador: Acha que vai ter agora, no futuro dificuldades de conciliação? 
I Não. Acho que não. Tudo bem medido, acho que não... 
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Reference  5  117.08 -  117.20Character Range 
. Que sejam optimistas e que o que está a dar é o empreendorismo, realmente é, que apostem e que não tenho 
tanto medo como eu 

Reference  6  119.66 -  119.78Character Range 
I Não...me faz falta, nao me faz falta. É muito negativo porque andei a saltar de sítio em sítio sem estabilidade 

Entrevistada 1 Document 

"D"- Licenciatura em Educação, Braga 
Total References  23

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Auto-actualização e Não Acesso à 
Formação Profissional 

References  1 Coverage  0,19 % Node Coding 

Reference  1  24.560 -  24.703Character Range 
Projecto educativo escola agora, entre outras coisas a parte da socialização, da minha área. Tenho de estudar mais 
um bocadinho para poder dar. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Dependência familiar ou de outros 

References  4 Coverage  0,96 % Node Coding 

Reference  1  53.649 -  53.830Character Range 
É mesmo pensar ...em termos de futuro porque em áreas eu não lhe posso dizer que em termos de saúde, os meus 
pais até aqui pagavam e continuam a pagar se bem que eu agora posso dar… 

Reference  2  53.872 -  54.101Character Range 
Exactamente. São eles que continuam a…vamos ver, agora a nível de vestuário, eu vou comprando as minhas coisas,
é um peso que saiu, já não pagam propinas mas a nível de saúde, são eles que continuam a pagar essas coisas, não 
'e?. 

Reference  3  66.923 -  67.023Character Range 
 Como me estava a dizer há bocado, não era o seu plano casar já e ter filhos já.  
D: Porque não dá. 

Reference  4  67.099 -  67.288Character Range 
D: Tínhamos de esperar, se calhar, que o outro lado acabasse porque só uma pessoa não consegue “tocar” as coisas
para a frente, não isso não será a longo prazo mas as coisas e já se podiam… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Impactos relacionais, na Saúde 
Física e Psicológica 

References  2 Coverage  0,67 % Node Coding 

Reference  1  38.197 -  38.422Character Range 
Os meus pais, é sempre complicado porque eles investiram na licenciatura e sabem que se eu estivesse melhor 
também eles estavam melhor, menos mal...a minha mãe vai-me dando força e o meu pai também. As coisas vão 
aparecendo… 

Reference  2  55.596 -  55.860Character Range 
Fico um bocadinho, fico, fico afectada. Claro que sim! Porque é complicado, uma pessoa querer (ruídos), uma pessoa 
ambiciona acabar a Licenciatura, vamos conseguir. POrque dantes era assim nao era... Licenciatura dá-nos…abria-nos a 
porta para a nossa independência 
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Incapacidade de planear o futuro 

References  4 Coverage  0,88 % Node Coding 

Reference  1  27.180 -  27.353Character Range 
D: Não dá para muito, não é? Aqui nem é a questão do dinheiro, vai dando para umas coisas para mim. É como eu 
digo a pensar em vida futura, nem pensar! Como a situação está… 

Reference  2  54.286 -  54.459Character Range 
Agora, a minha vida está afectada em termos de enfrentar o futuro. Se tivesse por exemplo...agora já alguma 
estabilidade financeira, podia começar a pensar ter a minha casa, 

Reference  3  66.923 -  67.023Character Range 
 Como me estava a dizer há bocado, não era o seu plano casar já e ter filhos já.  
D: Porque não dá. 

Reference  4  67.099 -  67.288Character Range 
D: Tínhamos de esperar, se calhar, que o outro lado acabasse porque só uma pessoa não consegue “tocar” as coisas
para a frente, não isso não será a longo prazo mas as coisas e já se podiam… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Instabilidade ou Degradação de 
salários 

References  6 Coverage  1,09 % Node Coding 

Reference  1  26.967 -  27.001Character Range 
Não ganha um salário fixo? 
D: Não 

Reference  2  27.039 -  27.155Character Range 
D: Não...vai pelas horas que eu vou fazendo, estou a ganhar um fixo pelos meninos que eu acompanho... mas é 
pouco... 

Reference  3  27.180 -  27.353Character Range 
D: Não dá para muito, não é? Aqui nem é a questão do dinheiro, vai dando para umas coisas para mim. É como eu 
digo a pensar em vida futura, nem pensar! Como a situação está… 

Reference  4  54.286 -  54.459Character Range 
Agora, a minha vida está afectada em termos de enfrentar o futuro. Se tivesse por exemplo...agora já alguma 
estabilidade financeira, podia começar a pensar ter a minha casa, 

Reference  5  66.923 -  67.023Character Range 
 Como me estava a dizer há bocado, não era o seu plano casar já e ter filhos já.  
D: Porque não dá. 

Reference  6  67.099 -  67.288Character Range 
D: Tínhamos de esperar, se calhar, que o outro lado acabasse porque só uma pessoa não consegue “tocar” as coisas
para a frente, não isso não será a longo prazo mas as coisas e já se podiam… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Maior Responsabilidade ou tarefas 

References  1 Coverage  0,66 % Node Coding 

Reference  1  57.511 -  57.998Character Range 
D: Não, para a formação aquilo que me pediram foi para…o contacto foi… primeiro para mandar por e-mail, 
apresentar uma proposta de formação até ao final. Foi muito engraçado (risos), querem que uma pessoa trabalhe em
dois dias! Mandaram-me um e-mail numa 3ªfeira e tinha de apresentar uma proposta…tinha de apresentar uma 
proposta de formação na 5ªfeira, na 6ªfeira dizem-me que a minha tinha sido escolhida e que  
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tinha de ir dar formação no sábado! É tudo assim muito em cima do joelho. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Perda de Benefícios e Impostos 
acrescidos 

References  3 Coverage  1,58 % Node Coding 

Reference  1  25.079 -  25.452Character Range 
D:                      É o primeiro ano, exactamente. Se isto não continuar vou lá baixo às Finanças, e a partir daí já 
não terei encargos, não é? Pronto. Entretanto vamos ver se conseguem mesmo aqui [no centro de estudo]. Vou ver 
se começo a fazer pelo menos um desconto mínimo estou a pensar…(barulho) porque a situação está-me a parecer 
que não vai melhorar tão cedo... 

Reference  2  66.007 -  66.124Character Range 
É complicado. Eu aqui, não falando só de mim, vamos ver...não estou a fazer descontos, não estou com nada 
legalizado… 

Reference  3  66.156 -  66.824Character Range 
D: Eu penso nisso, não é? É a questão de pensar nisso, não em termos de presente, actual mas a nível de 
futuro.Porque penso... eu olho para a situação dos meus pais, a minha mãe não vem agora porque será penalizada 
porque entraram novas leis em vigor, mas já trabalha há imenso tempo. Tem 30 e quantos anos de descontos e 
mesmo assim não poderá vir agora... por causa da lei e terá de vir aos 65. Eu penso... eu vou começar a descontar 
com que idade? Com 30 anos, quando é que eu posso descansar? (risos) Ainda não começou a trabalhar a sério e já 
está a pensar em descansar. FIcamos penalizados...mas é mesmo isso porque quer a gente quer não é o que 
acontece, não é? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Negativos das Situações 
Precárias\Sentimentos Negativos-Situações 
Precárias\Injustiça, Frustração, Insegurança 

References  2 Coverage  0,53 % Node Coding 

Reference  1  16.258 -  16.392Character Range 
não há mentalidade ainda não há o reconhecimento que devemos ter com os assistentes sociais, e essas coisas, não 
sabem o que nós somos 

Reference  2  70.034 -  70.291Character Range 
D: Tenho esse direito, aí já é diferente. Há pessoas a trabalhar a tempo inteiro a recibos verdes que ganham muito 
bem. A recibos verdes, sem vinculação nenhuma, amanhã vêm embora sem direitos absolutamente nenhuns é 
complicado. Eu acho que nao faz sentido… 
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Anexo P 
 



Coding Summary Report: “Impactos Positivos das situações laborais precárias” 

Mestrado Project: 
Generated: 18-12-2006 18:14 

Entrevistado 2 Document 

"J"-Licenciado em Psicologia Social e Orgs, Porto 
Total References  28

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Aprendizagem Individual e 
Organizacional 

References  3 Coverage  1,93 % Node Coding 

Reference  1  35.207 -  36.496Character Range 
Entrevistador: 2 anos no aeroporto? Sempre para o INE? 
J: Mas não eram 2 anos seguidos (???), eram 5 dias por mês. 
Entrevistador: Eram 5 dias por mês. Mas esta participação para o INE já o fez trabalhar em muitos sítios? 
J: Sim.  
Entrevistador: Diga-me assim por alto. Aeroporto… 
J: Assim por sítios? 
Entrevistador: Já sei que, normalmente, entrevista pessoas. Com que tipo de instituições é que já contactou? 
J: Câmaras Municipais da Região do Minho, Valença. Cheguei a dar formação lá nas Câmaras Municipais. 
Entrevistador: No âmbito do INE? 
J: Sempre. 
Entrevistador: Formação em que área? 
J: Formações em termos de atribuições informáticas para eles saberem como preencher os inquéritos. Na altura era
e Organização e Formação Urbanística 
Entrevistador: Câmaras, aeroporto? 
J: Depois trabalhei no aeroporto durante 2 anos. 
Entrevistador: Hum hum. 
J: (silêncio) trabalhei no calll center, como lhe disse. 
Entrevistador: Isso era lá dentro? 
J: No INE. 
Entrevistador: No próprio INE. Ok. Portanto, as situações que considera precárias, é o facto de estar a recibos 
verdes? 
J: Ah e, relativamente a instituições fora, fazendo o IPC que é Índice de Preço aos Consumidores que dá a inflação, 
não é? Tive contacto com os supermercados, hipermercados, todo o tipo de lojas. 

Reference  2  64.015 -  64.117Character Range 
E que mais vantagens? Ou lições de vida? Ou aprendizagens? 
J: Lições de vida, talvez (silêncio longo) 

Reference  3  64.134 -  64.159Character Range 
É difícil? 
J: É difícil. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Benefícios Sociais no contrato a 
Prazo 

References  3 Coverage  0,53 % Node Coding 

Reference  1  28.479 -  28.551Character Range 
J: Só tive 6 meses porque estava aqui e tinha contrato e interessava-me. 

Reference  2  33.779 -  33.838Character Range 
Depois, contrato na PT? 
J: Contrato de 6 meses. Renovável. 
Reference  3  47.771

- 
 48.026

Character Range 
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que estiveste a contrato? 
J: A situação de contrato foi muito esporádica, foi muito pequena para… para... 
Entrevistador: Mas recebias um salário? 
J: Recebia salário fixo mais prémios de produtividade, de assiduidade. Mas, em termos, não posso comparar. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Experiência e Reconhecimento 
Profissional 

References  5 Coverage  1,61 % Node Coding 

Reference  1  9.674 -  9.750Character Range 
J: Eu gostei da experiência, é bom. Foi uma experiência na altura agradável. 

Reference  2  29.031 -  29.236Character Range 
Termina o 4ºano, trabalha num restaurante mas sempre a pensar que vai encontrar um emprego mais ligado à sua 
área e quando entra para a PT qual é a sua expectativa? 
J: Esperava conseguir o reconhecimento 

Reference  3  35.207 -  35.441Character Range 
Entrevistador: 2 anos no aeroporto? Sempre para o INE? 
J: Mas não eram 2 anos seguidos (???), eram 5 dias por mês. 
Entrevistador: Eram 5 dias por mês. Mas esta participação para o INE já o fez trabalhar em muitos sítios? 
J: Sim. 

Reference  4  35.574 -  36.047Character Range 
Com que tipo de instituições é que já contactou? 
J: Câmaras Municipais da Região do Minho, Valença. Cheguei a dar formação lá nas Câmaras Municipais. 
Entrevistador: No âmbito do INE? 
J: Sempre. 
Entrevistador: Formação em que área? 
J: Formações em termos de atribuições informáticas para eles saberem como preencher os inquéritos. Na altura era
e Organização e Formação Urbanística 
Entrevistador: Câmaras, aeroporto? 
J: Depois trabalhei no aeroporto durante 2 anos. 

Reference  5  36.297 -  36.496Character Range 
 
J: Ah e, relativamente a instituições fora, fazendo o IPC que é Índice de Preço aos Consumidores que dá a inflação, 
não é? Tive contacto com os supermercados, hipermercados, todo o tipo de lojas. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Obtenção de rendimentos, 
Independência 

References  5 Coverage  0,99 % Node Coding 

Reference  1  31.351 -  31.477Character Range 
e isto não é propriamente trabalho é uma participação, possivelmente remunerada, mas relacionada com a Psicologia 
do Trabalho. 

Reference  2  33.779 -  33.838Character Range 
Depois, contrato na PT? 
J: Contrato de 6 meses. Renovável. 

Reference  3  47.771 -  48.026Character Range 
que estiveste a contrato? 
J: A situação de contrato foi muito esporádica, foi muito pequena para… para... 
Entrevistador: Mas recebias um salário? 
J: Recebia salário fixo mais prémios de produtividade, de assiduidade. Mas, em termos, não posso comparar. 

Reference  4  63.462
- 

 63.707Character Range 
De recibos verdes. O que é que tu achas que ganhaste em relação a uma pessoa contratada... 
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J: Ganhei bastante dinheiro. 
Entrevistador: Achas que ganhaste melhor? 
J: Sim, em determinados projectos ganhei, agora nem tanto…depende dos projectos. 

Reference  5  64.508 -  64.550Character Range 
J: Talvez em função de ser bem remunerado. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Possibilidade de outras 
oportunidades 

References  5 Coverage  1,15 % Node Coding 

Reference  1  29.236 -  29.287Character Range 
e também através do trabalho conseguir (silêncio) 

Reference  2  29.329 -  29.570Character Range 
J: Sim, escalar para outro posto. Mas depois de lá estar vi que aquilo não tinha nada a ver com as minhas 
expectativas. E, depois na altura, havia a possibilidade de ao fim dos 6 meses passarmos alguns para a TMN e eu 
nessa altura não quis. 

Reference  3  58.490 -  58.812Character Range 
: Estou bastante optimista, actualmente. Tenho aí, por exemplo, esse projecto da faculdade. Para mim é muito 
interessante. Estou a começar o projecto está a começar mas eu só consegui agora uma reunião. Ainda estou muito…
e estou a gostar. E lá está, em termos de rede de contactos aquilo é óptimo, não é? Tem muita gente. 

Reference  4  59.738 -  59.861Character Range 
Ah, sim, sim. Eu dou também explicações. Não é explicações, nap é explicações...é....é análise estatística de alguns 
dados. 

Reference  5  59.878 -  59.978Character Range 
Ah, ok! fazes isso a nível freelancer, não é? 
J: Sim. Por intermédio da faculdade também faço isso. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Satisfação no trabalho 

References  5 Coverage  1,04 % Node Coding 

Reference  1  9.674 -  9.750Character Range 
J: Eu gostei da experiência, é bom. Foi uma experiência na altura agradável. 

Reference  2  29.031 -  29.236Character Range 
Termina o 4ºano, trabalha num restaurante mas sempre a pensar que vai encontrar um emprego mais ligado à sua 
área e quando entra para a PT qual é a sua expectativa? 
J: Esperava conseguir o reconhecimento 

Reference  3  31.351 -  31.477Character Range 
e isto não é propriamente trabalho é uma participação, possivelmente remunerada, mas relacionada com a Psicologia 
do Trabalho. 

Reference  4  54.809 -  54.847Character Range 
Ao fim do projecto é engraçado, gosto. 

Reference  5  58.489 -  58.812Character Range 
J: Estou bastante optimista, actualmente. Tenho aí, por exemplo, esse projecto da faculdade. Para mim é muito 
interessante. Estou a começar o projecto está a começar mas eu só consegui agora uma reunião. Ainda estou muito…
e estou a gostar. E lá está, em termos de rede de contactos aquilo é óptimo, não é? Tem muita gente. 
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Sentimentos positivos-Esperança, 
Optimismo 

References  2 Coverage  0,64 % Node Coding 

Reference  1  58.489 -  58.729Character Range 
J: Estou bastante optimista, actualmente. Tenho aí, por exemplo, esse projecto da faculdade. Para mim é muito 
interessante. Estou a começar o projecto está a começar mas eu só consegui agora uma reunião. Ainda estou muito…
e estou a gostar. 

Reference  2  60.544 -  60.773Character Range 
(ruído) Sim...Optimista céptico. No fundo sou optimista...mas nao posso correr muito perigo (barulho)...pelo saber 
da minha experiência não acredito que aprendesse em todas as propostas, todas as possibilidades que se 
apresentam. 

Entrevistado 5 Document 

"J"-Licenciatura em Engenharia do Ambiente e Território 
Total References  20

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Aprendizagem Individual e 
Organizacional 

References  4 Coverage  2,16 % Node Coding 

Reference  1  19.827 -  20.264Character Range 
J: Gostei, porque eu estava na parte do planeamento e de ambiente, estava a colaborara com pessoas que 
estavam responsáveis por esses gabinetes de planeamento e ambiente. Tratava de muita coisa de escrituras, de 
prédios rústicos, também desenvolvia cartografia, depois também tive na parte de empreendorismo de estruturas 
municipais, que era dar apoio aos empreendedores, levantamento de centro comercial, levantamento habitacional... 

Reference  2  40.589 -  40.914Character Range 
já estava lá há algum tempo, três anos, já tinha criado alguns laços, já tinha desenvolvido trabalho e portanto, foi 
sempre complicado, em todo o caso eles não me despediram eles disseram-me “que poderia haver uma 
oportunidade” uma pessoa não se pode agarrar á possibilidade temos que nos agarrar à existência mesmo, não é? 

Reference  3  51.372 -  51.472Character Range 
que aprendizagens que lições de vida? 
J: Um a pessoa tira sempre algumas experiências mas sabe que… 

Reference  4  51.619 -  51.949Character Range 
J: Isto trouxe-me experiência profissional que era coisa que não tinha, não é? Deu-me experiência profissional e 
deu-me algum sentido de vida, de realização também pelos trabalhos que fiz e pronto envolveu-me um bocado no 
mundo do trabalho coisa que não tinha noção do que era e passei a ter, ...e foi...basicamente foi mais isso. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Experiência e Reconhecimento 
Profissional 

References  4 Coverage  2,00 % Node Coding 

Reference  1  19.827 -  20.264Character Range 
J: Gostei, porque eu estava na parte do planeamento e de ambiente, estava a colaborara com pessoas que 
estavam responsáveis por esses gabinetes de planeamento e ambiente. Tratava de muita coisa de escrituras, de 
prédios rústicos, também desenvolvia cartografia, depois também tive na parte de empreendorismo de estruturas 
municipais, que era dar apoio aos empreendedores, levantamento de centro comercial, levantamento habitacional... 

Coding Summary Report Page 4 of 19



Reference  2  49.705 -  49.942Character Range 
J: Foi o que o governo nos deu. Porque foi uma possibilidade de a gente entrar para outras instituições só que 
como eram financiados depois essas instituições queriam-nos mas depois como acabava o financiamento aí já nos 
punham de parte. 

Reference  3  51.372 -  51.472Character Range 
que aprendizagens que lições de vida? 
J: Um a pessoa tira sempre algumas experiências mas sabe que… 

Reference  4  51.619 -  51.949Character Range 
J: Isto trouxe-me experiência profissional que era coisa que não tinha, não é? Deu-me experiência profissional e 
deu-me algum sentido de vida, de realização também pelos trabalhos que fiz e pronto envolveu-me um bocado no 
mundo do trabalho coisa que não tinha noção do que era e passei a ter, ...e foi...basicamente foi mais isso. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Obtenção de rendimentos, 
Independência 

References  1 Coverage  0,43 % Node Coding 

Reference  1  49.705 -  49.942Character Range 
J: Foi o que o governo nos deu. Porque foi uma possibilidade de a gente entrar para outras instituições só que 
como eram financiados depois essas instituições queriam-nos mas depois como acabava o financiamento aí já nos 
punham de parte. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Possibilidade de outras 
oportunidades 

References  3 Coverage  1,02 % Node Coding 

Reference  1  21.012 -  21.164Character Range 
J: Exactamente, em 2007, 2008. Entre esses estágios estive lá, estava à espera, continuei a fazer o meu trabalho 
mas... estava à espera de oportunidade. 

Reference  2  40.589 -  40.914Character Range 
já estava lá há algum tempo, três anos, já tinha criado alguns laços, já tinha desenvolvido trabalho e portanto, foi 
sempre complicado, em todo o caso eles não me despediram eles disseram-me “que poderia haver uma 
oportunidade” uma pessoa não se pode agarrar á possibilidade temos que nos agarrar à existência mesmo, não é? 

Reference  3  44.405 -  44.490Character Range 
J: Porque queria. Queria e sempre com aquela possibilidade na cabeça de um dia poder… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Satisfação no trabalho 

References  2 Coverage  0,96 % Node Coding 

Reference  1  19.827 -  20.264Character Range 
J: Gostei, porque eu estava na parte do planeamento e de ambiente, estava a colaborara com pessoas que 
estavam responsáveis por esses gabinetes de planeamento e ambiente. Tratava de muita coisa de escrituras, de 
prédios rústicos, também desenvolvia cartografia, depois também tive na parte de empreendorismo de estruturas 
municipais, que era dar apoio aos empreendedores, levantamento de centro comercial, levantamento habitacional... 

Reference  2  20.819 -  20.912Character Range 
Até era uma coisa que realmente, até estava satisfeito? 
J: Estava, até estava satisfeito.... 
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Sentimentos positivos-Esperança, 
Optimismo 

References  4 Coverage  1,28 % Node Coding 

Reference  1  44.405 -  44.490Character Range 
J: Porque queria. Queria e sempre com aquela possibilidade na cabeça de um dia poder… 

Reference  2  52.224 -  52.284Character Range 
o que acha que vai acontecer? 
J: Sou um optimista moderado. 

Reference  3  53.119 -  53.251Character Range 
Estou, tou. Optimista.  
Entrevistador:É. Moderado porque? 
J: Moderado porque, pois, pois, é mais isso, mais possibilidades. (Riso) 

Reference  4  53.313 -  53.745Character Range 
J: Sim, sim é mais isso mas prontos e agora estamos à espera de novas oportunidades. Uma pessoa não pode ser 
optimista “vou conseguir, vou conseguir” e depois acaba por não conseguir, não é? Temos que criar… sempre 
esperançados mas uma esperança moderada, tipo olha “sou capaz de conseguir, vou-me esforçar para conseguir 
mas também estou… tenho em mente que posso não conseguir” não é? Por isso é que vem daí um optimismo 
moderado. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Ter uma ocupação 

References  2 Coverage  0,78 % Node Coding 

Reference  1  51.372 -  51.472Character Range 
que aprendizagens que lições de vida? 
J: Um a pessoa tira sempre algumas experiências mas sabe que… 

Reference  2  51.619 -  51.949Character Range 
J: Isto trouxe-me experiência profissional que era coisa que não tinha, não é? Deu-me experiência profissional e 
deu-me algum sentido de vida, de realização também pelos trabalhos que fiz e pronto envolveu-me um bocado no 
mundo do trabalho coisa que não tinha noção do que era e passei a ter, ...e foi...basicamente foi mais isso. 

Entrevistada 4 Document 

"M"-Licenciatura em Assessoria/Secretariado de gestão 
Total References  31

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Aprendizagem Individual e 
Organizacional 

References  8 Coverage  1,46 % Node Coding 

Reference  1  30.507 -  30.785Character Range 
M: Aprendi, aprendi mas foi do género, a pessoa que lá estava saiu e eu caí de pára-quedas tentar ver como é que 
aquilo funcionava, sabia muita teoria mas na prática. E depois naquele contexto que era uma oficina automóvel, a 
parte de secretariado…tem de se fazer sempre, não é? 

Reference  2  32.215 -  32.399Character Range 
Porque a faculdade não ensina essas coisas? 
M: Não. Diz que existe, não é? Mas depois a nível de contexto de trabalho, não há. Preencher formulários, entregar 
formulários, quer dizer… 
Reference  3  35.795

- 
 36.242Character Range 
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Estava mais perto de casa? 
M: Estava mais perto de casa, sim. Até porque senão não… o próprio Centro de Emprego teria de arranjar um 
estágio profissional que seria pelo menos na área de residência, por isso eu estava perto de casa. E… aprendi imenso 
no estágio, até ao nível, eu sempre tive bons conhecimentos a nível de informática mas permitiu-me aprender a lidar 
com novos softwares, não é? Porque trabalhava com salários e contas correntes e… 

Reference  4  39.065 -  39.205Character Range 
A minha preocupação ali, sou sincera, eu estava tão ligada às pessoas e a pessoa que estava responsável pela parte 
jurídica era minha amiga. 

Reference  5  44.721 -  44.807Character Range 
Aprendi a nível de software, adquiri novos conhecimentos mas muito desmotivada, não é? 

Reference  6  103.68 -  103.81Character Range 
M: Às vezes, eu digo, é necessário nós paráramos e recomeçarmos novamente. Se calhar, eu vou recomeçar um 
pouco tarde mas prefiro começar … 

Reference  7  120.00 -  120.40Character Range 
M: Exactamente. Neste aspecto eu também acabo por se calhar de alguma forma, compreender a situação dela. 
Porque as situações que eu passei fazem-me compreender as pessoas que estão à minha volta, não é? Posso dizer 
que cresci muito, que aprendi muito, aprendi a lidar com situações que se calhar…a gente sabe que existe mas só 
quando passa por nós é que sentimos, é que damos valor mas, essencialmente… 

Reference  8  124.56 -  124.74Character Range 
M: Posso dizer que não fui muito positiva, realmente, houve períodos de grande desmotivação, de injustiça mas 
também não posso dizer que não aprendeu, também aprendi muito, não é? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Ausência de vinculo 

References  1 Coverage  0,07 % Node Coding 

Reference  1  66.278 -  66.369Character Range 
Mas desde Dezembro do ano passado que eu não tinha qualquer obrigação de dar tempo, não é? 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Benefícios Sociais no contrato a 
Prazo 

References  4 Coverage  0,57 % Node Coding 

Reference  1  39.342 -  39.522Character Range 
Ou seja, eu fiz os procedimentos que tinha de fazer para ter direito, na altura, ao subsídio de desemprego mas que 
recebi um valor muito baixinho porque só tinha descontado 6 meses 

Reference  2  80.029 -  80.303Character Range 
M: Em relação aos recibos verdes, o que eu queria dizer é que, ao nível dos salários, estou mais perto de casa, e 
porque já não sou eu que desconto para a Segurança Social, acabo por receber o mesmo que recebia quando estava 
com os recibos verdes mas tenho os meus direitos. 

Reference  3  80.328 -  80.373Character Range 
M: Tenho direito a ferias, subsídio de férias 

Reference  4  103.43 -  103.65Character Range 
M: Não porque é assim, se eu for comparar com a situação dos recibos verdes, eu pior não estou, muito pelo 
contrário. Neste momento, além de estar perto de casa tenho todos os meus direitos e eu estou em melhores 
condições. 
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Experiência e Reconhecimento 
Profissional 

References  5 Coverage  0,86 % Node Coding 

Reference  1  30.507 -  30.785Character Range 
M: Aprendi, aprendi mas foi do género, a pessoa que lá estava saiu e eu caí de pára-quedas tentar ver como é que 
aquilo funcionava, sabia muita teoria mas na prática. E depois naquele contexto que era uma oficina automóvel, a 
parte de secretariado…tem de se fazer sempre, não é? 

Reference  2  32.215 -  32.399Character Range 
Porque a faculdade não ensina essas coisas? 
M: Não. Diz que existe, não é? Mas depois a nível de contexto de trabalho, não há. Preencher formulários, entregar 
formulários, quer dizer… 

Reference  3  35.795 -  36.242Character Range 
Estava mais perto de casa? 
M: Estava mais perto de casa, sim. Até porque senão não… o próprio Centro de Emprego teria de arranjar um 
estágio profissional que seria pelo menos na área de residência, por isso eu estava perto de casa. E… aprendi imenso 
no estágio, até ao nível, eu sempre tive bons conhecimentos a nível de informática mas permitiu-me aprender a lidar 
com novos softwares, não é? Porque trabalhava com salários e contas correntes e… 

Reference  4  44.721 -  44.807Character Range 
Aprendi a nível de software, adquiri novos conhecimentos mas muito desmotivada, não é? 

Reference  5  57.371 -  57.474Character Range 
Ainda que possa dizer das que gostei mais, a primeira que fiz a nível de estágio, tinha muitas funções. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Obtenção de rendimentos, 
Independência 

References  1 Coverage  0,26 % Node Coding 

Reference  1  85.586 -  85.916Character Range 
M: O que eu queria era trabalhar! Não era ficar em casa a receber o subsídio de desemprego, nem sabia o que isso 
era. Eu sabia que tinha direito a qualquer coisa porque me vim embora com justa causa mas o meu objectivo era 
trabalhar. A última coisa que me podia passar pela cabeça era ficar em casa! Tinha de fazer qualquer coisa. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Possibilidade de outras 
oportunidades 

References  2 Coverage  0,28 % Node Coding 

Reference  1  36.869 -  36.960Character Range 
M: Terminei o estágio nessa instituição e propuseram-me logo ficar efectiva. E eu aceitei. 

Reference  2  50.003 -  50.275Character Range 
E já fazia voluntariado há muito tempo numa instituição, como eles me conheciam como voluntária e tinha surgido a 
hipótese de ir para lá trabalhar na própria instituição. Proposeram-me ir para lá trabalhar, uma vez que formação 
nem sempre tinha, não é? E a recibos verdes. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Satisfação no trabalho 

References  7 Coverage  0,70 % Node Coding 

Reference  1  35.714

- 

 35.778Character Range 
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Um ano? 
M: O ano de estágio, sim. Posso dizer que gostei muito. 

Reference  2  36.258 -  36.280Character Range 
 E gostou? 
M: Gostei. 

Reference  3  49.176 -  49.239Character Range 
Entrevistador: Gostou? 
M: Gostei, gostei muito. E pensei que… 

Reference  4  49.256 -  49.331Character Range 
Era isto que gostava de fazer? 
M: Se pudesse era isto que eu queria fazer. 

Reference  5  57.371 -  57.474Character Range 
Ainda que possa dizer das que gostei mais, a primeira que fiz a nível de estágio, tinha muitas funções. 

Reference  6  111.23 -  111.55Character Range 
M: Neste momento, estou mais optimista. (NOTA:Está mais optimista do que com os recibos verdes...apos a 
confirmaçao deste EMPREGO, que nao é para licenciados...!!!) 
Entrevistador: É o momento da sua vida, neste culminar de 7 anos em que, já é licenciada há 7 anos, é o momento 
em que está mais satisfeita?  
M: É, é, no geral. 

Reference  7  111.58 -  111.81Character Range 
M: Sim, ou ponderando o momento de satisfação ou de valorização para mim, foi o primeiro emprego que tive ...foi 
no estágio porque comecei a fazer coisas que gostava de fazer e tive pena de não poder dar continuidade porque… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Sentimentos positivos-Esperança, 
Optimismo 

References  2 Coverage  0,40 % Node Coding 

Reference  1  111.23 -  111.39Character Range 
M: Neste momento, estou mais optimista. (NOTA:Está mais optimista do que com os recibos verdes...apos a 
confirmaçao deste EMPREGO, que nao é para licenciados...!!!) 

Reference  2  111.88 -  112.22Character Range 
M: Melhor. Mas neste momento estou mais optimista porque vejo que afinal é possivel mudar , fiquei muito 
contente porque concorri a um concurso público e que tantas vezes fui excluída, e pronto... sabemos que às vezes as 
situações de concursos públicos são para regularizar as situações de pessoas que já lá estão, eu tenho muito essa 
ideia. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Ter uma ocupação 

References  1 Coverage  0,26 % Node Coding 

Reference  1  85.586 -  85.916Character Range 
M: O que eu queria era trabalhar! Não era ficar em casa a receber o subsídio de desemprego, nem sabia o que isso 
era. Eu sabia que tinha direito a qualquer coisa porque me vim embora com justa causa mas o meu objectivo era 
trabalhar. A última coisa que me podia passar pela cabeça era ficar em casa! Tinha de fazer qualquer coisa. 

Entrevistada 3 Document 
"C"-Licenciatura em Informática de Gestão 
Total References  28
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Aprendizagem Individual e 
Organizacional 

References  4 Coverage  2,19 % Node Coding 

Reference  1  68.437 -  68.505Character Range 
que vantagens é que tira desta situação toda? Que vantagens? 
C: Er… 

Reference  2  68.575 -  69.081Character Range 
C: Aprendi a lidar com as pessoas, também aprendi a lidar com o público…porque tenho de dar sessões às vezes 
com 50 pessoas…o que não devia ser, não é mas…grupos com 50 pessoas (risos) é muito, e ganhei experiencia nesta
área…nos somos quase deitadas assim…numa sala deste tamanho, mas tudo bem…eu por acaso consigo lidar bem 
com as pessoas e mesmo estando nervosa consigo disfarçar perfeitamente e aprendi muito isso, e se tivesse de falar 
em publico neste momento não teria aquele medo que dantes tinha … 

Reference  3  69.109 -  69.291Character Range 
C: E aprendi que as vezes no trabalho é preciso ter alguns cuidados e muitos cuidados mesmo …que as vezes as 
nossas amigas ou amigos, por detrás nunca se sabe, como eu costumo dizer… 

Reference  4  69.365 -  70.151Character Range 
C: Sim, sim. Aprendi também a não ter que mostrar os meus impulsos…Às vezes nós se tivermos de ter alguma 
explosão de raiva ou assim é melhor não ter porque parece que as paredes têm ouvidos e têm câmaras em todo o 
lado e realmente temos até que , Às vezes temos até que disfarçar e ser simpática com as pessoas quando não 
queremos ser…mas tem que ser…porque…só de uma vez ter passado uma senhora lá e eu disse bom dia assim… bom
dia, assim…, [a senhora disse] “que mal educada”, não se responde, e “eu disse Bom Dia”…[a senhora respondeu] 
“bom dia com essa cara “ e só respondi assim, e claro que e descobri que ela esta em contacto, que fala com o 
patrão…então a partir dai pronto se é para ser simpática à força, sou simpática à força…tudo bem, e eu também sei 
disfarçar muito bem… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Ausência de vinculo 

References  2 Coverage  0,37 % Node Coding 

Reference  1  34.587 -  34.672Character Range 
De hoje para amanhã pode vir embora sem dar explicações nenhumas? 27:00 
C: Sim, sim. 

Reference  2  51.607 -  51.781Character Range 
C: Sim e ao fim de mais um mês acabei… acabei por dizer, olha, quando lhe apetecesse ok…e eu disse não tenho 
contrato mas também se aparecer outra coisa não tenho que avisar… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Experiência e Reconhecimento 
Profissional 

References  4 Coverage  0,32 % Node Coding 

Reference  1  31.074 -  31.133Character Range 
Mas diga-me uma coisa, tem CAP de Formador? 
C: Sim, tenho. 

Reference  2  31.150 -  31.209Character Range 
E isso conta como horas? 
C: Claro, Conta, conta, isso sim. 

Reference  3  50.327 -  50.384Character Range 
Por enquanto estou contente por ter pelo menos um emprego 
Reference  4  67.217

- 
 67.276Character Range 
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Está a ganhar experiência não é? 
C: Sim, a experiência sim 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Menor contacto com hierarquia 

References  2 Coverage  0,42 % Node Coding 

Reference  1  42.200 -  42.297Character Range 
 
C: Mas o que importa é que não lidamos com o patrão todos os dias  não o vejo desde o natal  

Reference  2  42.344 -  42.539Character Range 
C: Sim, não o vejo desde o natal, mas não é por isso que ele não fica a saber todas as coisas que acontecem lá, e a 
minha colega foi despedida como eu (palavra imperceptivel) disse… praticamente… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Obtenção de rendimentos, 
Independência 

References  3 Coverage  0,34 % Node Coding 

Reference  1  38.389 -  38.525Character Range 
C: Pois, (barulhos) mas dava para ter algum dinheiro meu, para ter algum dinheiro para poder usar sem ter de 
pedir aos meus pais, não é… 

Reference  2  50.327 -  50.384Character Range 
Por enquanto estou contente por ter pelo menos um emprego 

Reference  3  50.899 -  50.948Character Range 
C: Sim, entre 1000 e 1500 [euros)   tenho, tenho. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Satisfação no trabalho 

References  9 Coverage  1,07 % Node Coding 

Reference  1  38.291 -  38.357Character Range 
C: Gostei, ora bem, passar o dia a dobrar roupa realmente não era… 

Reference  2  38.389 -  38.391Character Range 
C: 

Reference  3  41.808 -  41.959Character Range 
É melhor? 
C: Sim é melhor, apesar de que também há adultos complicados, mas consigo lidar melhor com eles do que com, 
pronto…. adolescentes, crianças. 

Reference  4  41.976 -  42.058Character Range 
É o que gosta mais de fazer? Até agora? 
C: Sim é o que gostei mais de fazer, sim. 

Reference  5  42.075 -  42.136Character Range 
Ok…e o ambiente geral… dentro da sala? 
C: Ah, é óptimo. Sim. 

Reference  6  43.465 -  43.628Character Range 
Ok, como caracteriza a sua satisfação profissional com cada uma das suas experiência…ia pedir-lhe para pôr por 
ordem…a que gosta mais? 
C: É esta que está agora... 
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Reference  7  67.100 -  67.200Character Range 
está satisfeita com a sua vida pessoal?  
C: Sim..pelo menos tenho de ter em conta esse aspecto…sim… 

Reference  8  67.294 -  67.357Character Range 
E até gosta de dar aulas… 
C: Sim, pelo menos nesta área sim e… 

Reference  9  68.437 -  68.505Character Range 
que vantagens é que tira desta situação toda? Que vantagens? 
C: Er… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Sentimentos positivos-Esperança, 
Optimismo 

References  3 Coverage  0,68 % Node Coding 

Reference  1  50.166 -  50.479Character Range 
Penso que um dia será melhor, será diferente e não me preocupo agora…consigo ver sim, que não estou numa boa 
situação, mas não faço disso um problema…(barulhos) Por enquanto estou contente por ter pelo menos um emprego 
e claro que não vou desistir porque agora estou a acabar o mestrado, para procurar outra coisa 

Reference  2  67.100 -  67.200Character Range 
está satisfeita com a sua vida pessoal?  
C: Sim..pelo menos tenho de ter em conta esse aspecto…sim… 

Reference  3  68.437 -  68.505Character Range 
que vantagens é que tira desta situação toda? Que vantagens? 
C: Er… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Ter uma ocupação 

References  1 Coverage  0,10 % Node Coding 

Reference  1  38.550 -  38.623Character Range 
C: E também dava para passar um pouco o tempo não estando sempre em casa. 

Entrevistada 6 Document 

"I"-Licenciatura em Educação Social (vertente acção social Escolar) 
Total References  54

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Aprendizagem Individual e 
Organizacional 

References  14 Coverage  3,01 % Node Coding 

Reference  1  50.229 -  50.713Character Range 
Gostei. Gostei porque era diferente, era divertido, ainda nos divertimos um bocadinho. O contacto ao telefone com 
pessoas também era engraçado, não tanto com as pessoas, com os sinistrados mas com as clínicas pessoas que nós 
falávamos com o país inteiro. Pronto, havia aquela coisa, começava a haver aquela relação mais próxima do 
quotidiano, falar para o Algarve “olá, como estás? Então estas boa? O tempo como está aí? Pronto houve uma 
relação mais intima e, e ficou mais engraçado. 

Reference  2  53.548 -  53.626Character Range 
I Gostei bastante. Não da acção social, mas da população com quem trabalhei. 
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Reference  3  55.849 -  55.936Character Range 
 Em Espinho gostei bastante, da população, gostei… lá está, população adulta novamente. 

Reference  4  63.000 -  63.303Character Range 
I Aceitei para currículo e para experiência e foi muito enriquecedor, muito. Era na EB2/3 da Maia, lá no núcleo de 
ensino especial, não estava directamente na sala de autistas, que era muito mais forte e então não me aconselharam 
a ir para lá. Estava na outra em cima mas numa variedade de dificuldades. 

Reference  5  63.353 -  63.473Character Range 
I Sim, sim, síndrome alcoólico total, coisas que eu nunca tinha ouvido falar por acaso, síndrome de down claro e aí 
não… 

Reference  6  74.994 -  75.173Character Range 
Acha que o POCE acabou por minorar os efeitos que sentia do desemprego? 
I Acabou, acabou por minorar um bocadinho porque me ocupou, porque fiquei mais rica, porque me entusiasmou 

Reference  7  96.291 -  96.464Character Range 
I Eu acho que vai ter um impacto positivo, porque eu vou estar com tanta ânsia de ir trabalhar, que quem me 
receber a seguir há-de ficar muito contente com uma trabalhadora… 

Reference  8  96.481 -  96.530Character Range 
Não tem receios de ter desaprendido… 
I Não, não. 

Reference  9  118.08 -  118.23Character Range 
Dezenas delas, centenas delas mas que ficam todas marcadas, estamos a falar de trabalho directo, de contacto 
directo com as pessoas, nomeadamente… 

Reference  10  118.29 -  119.53Character Range 
I Eu sinceramente colegas eu vou ficando em contacto, tocam-me, mas não é a mesma coisa do que com a 
população que nós trabalhamos. Eu acho que fico mais ligada, toca-me mais a experiência mesmo como profissional 
com a população alvo do que propriamente com colegas. Nomeadamenteem Espinho eu entrava na casa das 
pessoas, o meu trabalho era mesmo na casa das pessoas, diariamente, e isso toca bastante porque fica ali o 
afinidade mesmo sendo só 11 meses, foi muito tempo a entrar na casa daquelas pessoas, em lidar com a rotina 
deles, em alterar algumas coisas do quotidiano, ou estavam bem ou estavam mal, o que eles pensavam que estava 
bem ou mal...er... na formação também temos contacto com história de vida daquelas pessoas, como é que estavam 
ali, a quê que aspiravam, com os imigrantes porquê que procuravam Portugal, ou seja, todos os contactos que eu 
tive com as pessoas com quem trabalhei não colegas mas população alvo enriqueceu-me bastante a nível a pessoal 
com as experiências deles e a nível profissional fui tomando consciência de como é que é realmente trabalhar no 
terreno como educadora social e nas várias áreas nas várias vertentes em que podemos trabalhar. Na casa da 
pessoa, em grupo, em acções de formação, nas escolas. 

Reference  11  119.53 -  119.87Character Range 
Entrevistador: Portanto, se tivesse entrado...saído da faculdade para uma instituição e tivesse ficado lá não tinha a 
experiência… 
I Não...me faz falta, nao me faz falta. É muito negativo porque andei a saltar de sítio em sítio sem estabilidade 
mas ao menos fiquei com uma carga... com uma pessoa... forma de ser completamente diferente. 

Reference  12  119.87 -  120.10Character Range 
Entrevistador: Já lhe aconteceu encontrar alguém com quem teve uma intervenção na formação ou ...de alguém e 
reconhecê-la…e 
I Sim. Ir à feira de Espinho não posso (risos). Reconhecem-me logo. Já...por exemplo o Espaço Pessoa… 

Reference  13  120.13 -  120.28Character Range 
I É gratificante, de ir no autocarro, e ir uma utente do espaço pessoa no autocarro, uma prostituta olhar para 
mim, esboçar um sorriso e piscar olho. 

Reference  14  120.97 -  121.09Character Range 
 E é muito gratificante ver pessoas com quem nós trabalhamos à bastante tempo, ainda nos conhecerem, fico feliz. 
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Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Benefícios Sociais no contrato a 
Prazo 

References  4 Coverage  0,52 % Node Coding 

Reference  1  46.991 -  47.263Character Range 
Entrevistador: Isabel, tava na altura a fazer uma coisa que gostava não tinha assim tantas exigências financeiras, 
porquê aceitar um emprego que não tinha a ver com a sua área? 
I Por causa da segurança a nível de descontos para a segurança social e por ter mais dinheiro. 

Reference  2  56.996 -  57.098Character Range 
Foi esse emprego que me deu o subsídio de desemprego que tenho neste momento, porque senão, não tinha. 

Reference  3  66.494 -  66.647Character Range 
o contrato a prazo também é precário apesar de não ser o alvo do meu estudo, porque já é um bocadinho menos 
precário... 
I Exactamente, já tem descontos. 

Reference  4  86.961 -  87.088Character Range 
Quando estive a contrato não na minha área, fica-se um bocadinho mais descansada, fica-se mas só mesmo pela 
parte dos descontos 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Experiência e Reconhecimento 
Profissional 

References  8 Coverage  2,16 % Node Coding 

Reference  1  63.000 -  63.303Character Range 
I Aceitei para currículo e para experiência e foi muito enriquecedor, muito. Era na EB2/3 da Maia, lá no núcleo de 
ensino especial, não estava directamente na sala de autistas, que era muito mais forte e então não me aconselharam 
a ir para lá. Estava na outra em cima mas numa variedade de dificuldades. 

Reference  2  63.353 -  63.473Character Range 
I Sim, sim, síndrome alcoólico total, coisas que eu nunca tinha ouvido falar por acaso, síndrome de down claro e aí 
não… 

Reference  3  118.08 -  118.23Character Range 
Dezenas delas, centenas delas mas que ficam todas marcadas, estamos a falar de trabalho directo, de contacto 
directo com as pessoas, nomeadamente… 

Reference  4  118.29 -  119.53Character Range 
I Eu sinceramente colegas eu vou ficando em contacto, tocam-me, mas não é a mesma coisa do que com a 
população que nós trabalhamos. Eu acho que fico mais ligada, toca-me mais a experiência mesmo como profissional 
com a população alvo do que propriamente com colegas. Nomeadamenteem Espinho eu entrava na casa das 
pessoas, o meu trabalho era mesmo na casa das pessoas, diariamente, e isso toca bastante porque fica ali o 
afinidade mesmo sendo só 11 meses, foi muito tempo a entrar na casa daquelas pessoas, em lidar com a rotina 
deles, em alterar algumas coisas do quotidiano, ou estavam bem ou estavam mal, o que eles pensavam que estava 
bem ou mal...er... na formação também temos contacto com história de vida daquelas pessoas, como é que estavam 
ali, a quê que aspiravam, com os imigrantes porquê que procuravam Portugal, ou seja, todos os contactos que eu 
tive com as pessoas com quem trabalhei não colegas mas população alvo enriqueceu-me bastante a nível a pessoal 
com as experiências deles e a nível profissional fui tomando consciência de como é que é realmente trabalhar no 
terreno como educadora social e nas várias áreas nas várias vertentes em que podemos trabalhar. Na casa da 
pessoa, em grupo, em acções de formação, nas escolas. 

Reference  5  119.53 -  119.87Character Range 
Entrevistador: Portanto, se tivesse entrado...saído da faculdade para uma instituição e tivesse ficado lá não tinha a 
experiência… 
I Não...me faz falta, nao me faz falta. É muito negativo porque andei a saltar de sítio em sítio sem estabilidade 
mas ao menos fiquei com uma carga... com uma pessoa... forma de ser completamente diferente. 
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Reference  6  119.87 -  120.10Character Range 
Entrevistador: Já lhe aconteceu encontrar alguém com quem teve uma intervenção na formação ou ...de alguém e 
reconhecê-la…e 
I Sim. Ir à feira de Espinho não posso (risos). Reconhecem-me logo. Já...por exemplo o Espaço Pessoa… 

Reference  7  120.13 -  120.28Character Range 
I É gratificante, de ir no autocarro, e ir uma utente do espaço pessoa no autocarro, uma prostituta olhar para 
mim, esboçar um sorriso e piscar olho. 

Reference  8  120.97 -  121.09Character Range 
 E é muito gratificante ver pessoas com quem nós trabalhamos à bastante tempo, ainda nos conhecerem, fico feliz. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Obtenção de rendimentos, 
Independência 

References  5 Coverage  0,48 % Node Coding 

Reference  1  46.991 -  47.263Character Range 
Entrevistador: Isabel, tava na altura a fazer uma coisa que gostava não tinha assim tantas exigências financeiras, 
porquê aceitar um emprego que não tinha a ver com a sua área? 
I Por causa da segurança a nível de descontos para a segurança social e por ter mais dinheiro. 

Reference  2  47.335 -  47.391Character Range 
I Porque depois eu queria casar, queria juntar dinheiro… 

Reference  3  48.019 -  48.080Character Range 
I Casamos em 2004, exactamente. Eu já queria juntar dinheiro. 

Reference  4  66.664 -  66.750Character Range 
Durante esta situação teve de recorrer a ajudas familiares, pedir empréstimos… 
I Não. 

Reference  5  66.766 -  66.882Character Range 
 Ou foi sempre conseguindo gerir? 
I Não, eu nunca dei um passo maior do que a perna, como se costuma dizer, sempre… 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Satisfação no trabalho 

References  19 Coverage  3,33 % Node Coding 

Reference  1  45.177 -  45.223Character Range 
E meu deus… 
 Mas o Espaço Pessoa relaxava-me. 

Reference  2  45.276 -  45.331Character Range 
I Gostava, apesar de ser formação mas era uma formação… 

Reference  3  50.229 -  50.713Character Range 
Gostei. Gostei porque era diferente, era divertido, ainda nos divertimos um bocadinho. O contacto ao telefone com 
pessoas também era engraçado, não tanto com as pessoas, com os sinistrados mas com as clínicas pessoas que nós 
falávamos com o país inteiro. Pronto, havia aquela coisa, começava a haver aquela relação mais próxima do 
quotidiano, falar para o Algarve “olá, como estás? Então estas boa? O tempo como está aí? Pronto houve uma 
relação mais intima e, e ficou mais engraçado. 

Reference  4  53.548 -  53.626Character Range 
I Gostei bastante. Não da acção social, mas da população com quem trabalhei. 
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Reference  5  55.849 -  55.936Character Range 
 Em Espinho gostei bastante, da população, gostei… lá está, população adulta novamente. 

Reference  6  59.624 -  59.676Character Range 
Correu bem, gostou? 
I Correu, gostei muito, muito. 

Reference  7  63.000 -  63.303Character Range 
I Aceitei para currículo e para experiência e foi muito enriquecedor, muito. Era na EB2/3 da Maia, lá no núcleo de 
ensino especial, não estava directamente na sala de autistas, que era muito mais forte e então não me aconselharam 
a ir para lá. Estava na outra em cima mas numa variedade de dificuldades. 

Reference  8  63.353 -  63.473Character Range 
I Sim, sim, síndrome alcoólico total, coisas que eu nunca tinha ouvido falar por acaso, síndrome de down claro e aí 
não… 

Reference  9  70.961 -  71.104Character Range 
Satisfação profissional com as experiencias, qual foi de todas estas experiencias a que gostou mais? 
I Foi a do pós-laboral, do Espaço Pessoa. 

Reference  10  71.161 -  71.210Character Range 
E a que gostou menos, menos? 
I A do Porto Feliz. 

Reference  11  74.994 -  75.173Character Range 
Acha que o POCE acabou por minorar os efeitos que sentia do desemprego? 
I Acabou, acabou por minorar um bocadinho porque me ocupou, porque fiquei mais rica, porque me entusiasmou 

Reference  12  96.291 -  96.464Character Range 
I Eu acho que vai ter um impacto positivo, porque eu vou estar com tanta ânsia de ir trabalhar, que quem me 
receber a seguir há-de ficar muito contente com uma trabalhadora… 

Reference  13  117.93 -  118.03Character Range 
que lição de vida positiva que vantagens é que vê nisto tudo? 
I O contacto com as pessoas que eu tive. 

Reference  14  118.08 -  118.23Character Range 
 Dezenas delas, centenas delas mas que ficam todas marcadas, estamos a falar de trabalho directo, de contacto 
directo com as pessoas, nomeadamente… 

Reference  15  118.29 -  119.53Character Range 
I Eu sinceramente colegas eu vou ficando em contacto, tocam-me, mas não é a mesma coisa do que com a 
população que nós trabalhamos. Eu acho que fico mais ligada, toca-me mais a experiência mesmo como profissional 
com a população alvo do que propriamente com colegas. Nomeadamenteem Espinho eu entrava na casa das 
pessoas, o meu trabalho era mesmo na casa das pessoas, diariamente, e isso toca bastante porque fica ali o 
afinidade mesmo sendo só 11 meses, foi muito tempo a entrar na casa daquelas pessoas, em lidar com a rotina 
deles, em alterar algumas coisas do quotidiano, ou estavam bem ou estavam mal, o que eles pensavam que estava 
bem ou mal...er... na formação também temos contacto com história de vida daquelas pessoas, como é que estavam 
ali, a quê que aspiravam, com os imigrantes porquê que procuravam Portugal, ou seja, todos os contactos que eu 
tive com as pessoas com quem trabalhei não colegas mas população alvo enriqueceu-me bastante a nível a pessoal 
com as experiências deles e a nível profissional fui tomando consciência de como é que é realmente trabalhar no 
terreno como educadora social e nas várias áreas nas várias vertentes em que podemos trabalhar. Na casa da 
pessoa, em grupo, em acções de formação, nas escolas. 

Reference  16  119.53 -  119.87Character Range 
Entrevistador: Portanto, se tivesse entrado...saído da faculdade para uma instituição e tivesse ficado lá não tinha a 
experiência… 
I Não...me faz falta, nao me faz falta. É muito negativo porque andei a saltar de sítio em sítio sem estabilidade 
mas ao menos fiquei com uma carga... com uma pessoa... forma de ser completamente diferente. 
Reference  17  119.87 -  120.10Character Range 
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Entrevistador: Já lhe aconteceu encontrar alguém com quem teve uma intervenção na formação ou ...de alguém e 
reconhecê-la…e 
I Sim. Ir à feira de Espinho não posso (risos). Reconhecem-me logo. Já...por exemplo o Espaço Pessoa… 

Reference  18  120.13 -  120.28Character Range 
I É gratificante, de ir no autocarro, e ir uma utente do espaço pessoa no autocarro, uma prostituta olhar para 
mim, esboçar um sorriso e piscar olho. 

Reference  19  120.97 -  121.09Character Range 
 E é muito gratificante ver pessoas com quem nós trabalhamos à bastante tempo, ainda nos conhecerem, fico feliz. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Ter uma ocupação 

References  4 Coverage  0,42 % Node Coding 

Reference  1  72.935 -  73.037Character Range 
entre estas passagens todas nunca esteve realmente desempregada? 
I Tive sempre com uma ocupação, sim. 

Reference  2  73.054 -  73.121Character Range 
Portanto, é a primeira vez na sua vida que está desempregada? 
I É. 

Reference  3  74.994 -  75.173Character Range 
Acha que o POCE acabou por minorar os efeitos que sentia do desemprego? 
I Acabou, acabou por minorar um bocadinho porque me ocupou, porque fiquei mais rica, porque me entusiasmou 

Reference  4  96.291 -  96.464Character Range 
I Eu acho que vai ter um impacto positivo, porque eu vou estar com tanta ânsia de ir trabalhar, que quem me 
receber a seguir há-de ficar muito contente com uma trabalhadora… 

Entrevistada 1 Document 

"D"- Licenciatura em Educação, Braga 
Total References  17

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Aprendizagem Individual e 
Organizacional 

References  1 Coverage  0,08 % Node Coding 

Reference  1  24.705 -  24.763Character Range 
Entrevistador: Estamos sempre a aprender. 
D: Exactamente. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Experiência e Reconhecimento 
Profissional 

References  3 Coverage  0,86 % Node Coding 

Reference  1  24.720 -  24.763Character Range 
Estamos sempre a aprender. 
D: Exactamente. 
Reference  2  26.771

- 
 26.950Character Range 

Se não fosse esta participação? 
D: Era complicado. Era mais complicado, não por questões de dinheiro, porque não é o que está em causa mas a nível pessoal e de
não me sentir bem. 
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Reference  3  43.122 -  43.534Character Range 
D: Não, pelo contrário. Eu acho que ela faz porque ela tem tido o reconhecimento... dentro do que pode, tem um 
pouco de conhecimento sem ser a nível monetário, nunca tivemos problemas a esse nível. E depois a nível monetário 
também tem havido o reconhecimento. E por isso acho que não há arrufos por ser amiga, há sempre um respeito 
mútuo na mesma. Eu acho que ainda facilita, o facto de sermos amigas facilita. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Obtenção de rendimentos, 
Independência 

References  4 Coverage  1,29 % Node Coding 

Reference  1  27.048 -  27.155Character Range 
vai pelas horas que eu vou fazendo, estou a ganhar um fixo pelos meninos que eu acompanho... mas é pouco... 

Reference  2  27.220 -  27.279Character Range 
a questão do dinheiro, vai dando para umas coisas para mim. 

Reference  3  43.122 -  43.534Character Range 
D: Não, pelo contrário. Eu acho que ela faz porque ela tem tido o reconhecimento... dentro do que pode, tem um 
pouco de conhecimento sem ser a nível monetário, nunca tivemos problemas a esse nível. E depois a nível monetário 
também tem havido o reconhecimento. E por isso acho que não há arrufos por ser amiga, há sempre um respeito 
mútuo na mesma. Eu acho que ainda facilita, o facto de sermos amigas facilita. 

Reference  4  62.298 -  62.663Character Range 
Aos sábados estou ocupada, as manhãs ocupo ou trabalho alguma coisa para a formação, ou trabalho para alguma 
coisa que seja necessária para aqui, alguma ideia nova, para a escola para fazermos actividades nas férias. E depois, 
pronto, estou em casa. Durmo um bocadinho e faço alguma coisa que seja necessário, por exemplo, amanhã vou a 
uma consulta com a minha avó. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Possibilidade de outras 
oportunidades 

References  1 Coverage  0,27 % Node Coding 

Reference  1  47.827 -  48.028Character Range 
depois apostou na formação… 
D: JSim...isso já foi aquele puxaozinho, já me dá mais um bocadinho de esperança porque as coisas até surgem, 
vamos ter calma mais um bocadinho, agora nao posso desanimar.. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Satisfação no trabalho 

References  7 Coverage  1,38 % Node Coding 

Reference  1  23.010 -  23.163Character Range 
D: Estou a gostar muito, gostei muito de dar a formação cá em braga, estou a gostar muito da turma que estou a 
dar cá em braga mas no porto nem por isso. 

Reference  2  28.005 -  28.171Character Range 
D: A que mais me realizava? Olhe, aqui tenho as duas pontas. Gosto muito do que estou a fazer, gosto muito de 
estar com crianças, mas depois há uma coisa que sou eu. 

Reference  3  33.063 -  33.141Character Range 
D: 10. 
Entrevistador: Pois. A formação? 
D: A formação está quase lá, também. 
Reference  4  33.763 -  33.905Character Range 
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D: Exacto, exactamente. Mas aqui é mesmo isso. Para as férias, aquilo que vamos fazer para as férias, se pudesse 
fazer o ano inteiro com eles… 

Reference  5  33.947 -  33.965Character Range 
D: Sim mas isso é… 

Reference  6  34.146 -  34.562Character Range 
D: Além de estar e partilhar, porque nós temos um grupo de trabalho fantástico, o que fazemos para eles a nível de 
concentração é importante, para a auto estima, para a valorização pessoal. Falam com os pais e percebem e acham 
que é importante mas depois um trabalho mais dirigido às dificuldades de aprendizagem a nível da escola, que é 
para isso que eles estão cá. Tudo é importante, a educação para adultos, tudo. 

Reference  7  34.731 -  34.765Character Range 
Não está assim tão má? 
D: Exacto. 

Tree Nodes\História Profissional\Situações 
Precárias\Impactos das Situações 
Precárias\Impactos Positivos das Situações 
Precárias\Sentimentos positivos-Esperança, 
Optimismo 

References  1 Coverage  0,05 % Node Coding 

Reference  1  34.731 -  34.765Character Range 
Não está assim tão má? 
D: Exacto. 
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Coding Summary Report- “Estratégias de Coping” 

Mestrado Project: 
Generated: 18-12-2006 23:50 

Entrevistado 2 Document 

"J"-Licenciado em Psicologia Social e Orgs, Porto 
Total References  53

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Controle 

References  3 Coverage  0,32 % Node Coding 

Reference  1  45.287 -  45.338Character Range 
 Já pensou em montar o seu próprio negócio? 
J: Já. 

Reference  2  45.362 -  45.411Character Range 
Se é que se pode saber. 
J: Queria abrir um café. 

Reference  3  46.325 -  46.459Character Range 
J: Para aí. Para multinacionais. Para o OMS inclusivamente também ...mas já não sei. Em países em que eles têm, 
eles pedem candidatos. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Aceitação 

References  2 Coverage  0,45 % Node Coding 

Reference  1  63.357 -  63.445Character Range 
Que vantagens é que tu tiraste, se é que tiraste, desta situação? 
J: De recibos verdes? 

Reference  2  63.462 -  63.706Character Range 
De recibos verdes. O que é que tu achas que ganhaste em relação a uma pessoa contratada... 
J: Ganhei bastante dinheiro. 
Entrevistador: Achas que ganhaste melhor? 
J: Sim, em determinados projectos ganhei, agora nem tanto…depende dos projectos 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão 
Comportamental 

References  7 Coverage  1,14 % Node Coding 

Reference  1  29.329 -  29.570Character Range 
J: Sim, escalar para outro posto. Mas depois de lá estar vi que aquilo não tinha nada a ver com as minhas 
expectativas. E, depois na altura, havia a possibilidade de ao fim dos 6 meses passarmos alguns para a TMN e eu 
nessa altura não quis. 

Reference  2  44.640 -  44.723Character Range 
Concorro para outras coisas que não têm nada a ver praticamente com a Psicologia. 

Reference  3  46.325 -  46.459Character Range 
J: Para aí. Para multinacionais. Para o OMS inclusivamente também ...mas já não sei. Em países em que eles têm, 
eles pedem candidatos. 

Reference  4  48.901 -  48.940Character Range 
Já podia comprar uma casa, com certeza. 

Reference  5  49.379 -  49.486Character Range 
Se estou numa situação precária não me vou meter numa coisa em que depois eu não sei se posso pagar ou não… 

Reference  6  51.946 -  52.036Character Range 
J: Já passei essa fase, digamos assim. Agora, para concursos, concorro para muitas coisas. 
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Reference  7  66.328 -  66.478Character Range 
Aceitarias deixar de ser psicólogo para ser pronto, sei lá, um técnico, um administrativo? Ou algo mais ou menos 
interessante para ti? 
J: Aceitava. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão pelos 
valores 

References  2 Coverage  0,19 % Node Coding 

Reference  1  58.258 -  58.359Character Range 
No geral considera-se uma pessoa optimista (barulhos 
)J: Optimista céptico (risos). Estou a brincar. 

Reference  2  58.492 -  58.530Character Range 
Estou bastante optimista, actualmente. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Activa 

References  11 Coverage  1,90 % Node Coding 

Reference  1  42.739 -  42.822Character Range 
Enviei currículos para todas as juntas de freguesia da área metropolitana do Porto. 

Reference  2  44.640 -  44.723Character Range 
Concorro para outras coisas que não têm nada a ver praticamente com a Psicologia. 

Reference  3  46.325 -  46.459Character Range 
J: Para aí. Para multinacionais. Para o OMS inclusivamente também ...mas já não sei. Em países em que eles têm, 
eles pedem candidatos. 

Reference  4  51.363 -  51.389Character Range 
J: Sim, faço candidaturas. 

Reference  5  51.946 -  52.036Character Range 
J: Já passei essa fase, digamos assim. Agora, para concursos, concorro para muitas coisas. 

Reference  6  55.440 -  55.506Character Range 
J: Tenho visto online, no expressoemprego. E mandam-me por e-mail. 

Reference  7  55.560 -  55.683Character Range 
: Por e-mail, já não mando menos vezes por carta. Candidaturas espontâneas, também já mandei. Por carta, 
pessoalmente, não. 

Reference  8  57.619 -  57.868Character Range 
O PEPAP é o Plano de Estágios Profissionais na Administração Pública. 
J: Ah! Concorri a esse. 
Entrevistador: E o PEPAL é o Plano Estágios Profissionais para a Administração Local. 
J: Concorri a esse e também não fui chamado. Fiquei em suplente. 

Reference  9  58.693 -  58.812Character Range 
Ainda estou muito… e estou a gostar. E lá está, em termos de rede de contactos aquilo é óptimo, não é? Tem muita 
gente. 

Reference  10  67.828 -  68.048Character Range 
Acho, acho porque efectivamente, se são todos trabalhadores e se todos trabalham na mesma empresa, ou neste 
caso instituição… 
Entrevistador: Porque não há assim tanta variabilidade. 
J: Deviam de ter a mesma lei, não é? 

Reference  11  71.895 -  72.098Character Range 
O tipo de medida…passa, essencialmente, por decisões políticas, por decisões políticas. Acho que elas têm de ser 
extremamente…engenhosas, o tipo de problema que se coloca é a mentalidade dos empresários. 
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Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Cognitiva 

References  11 Coverage  3,23 % Node Coding 

Reference  1  29.329 -  29.570Character Range 
J: Sim, escalar para outro posto. Mas depois de lá estar vi que aquilo não tinha nada a ver com as minhas 
expectativas. E, depois na altura, havia a possibilidade de ao fim dos 6 meses passarmos alguns para a TMN e eu 
nessa altura não quis. 

Reference  2  38.912 -  39.039Character Range 
Basicamente, é isso. Depois, é lógico que há uma certa … (silêncio) portanto falta de organização para reivindicar os 
direitos. 

Reference  3  49.379 -  49.486Character Range 
Se estou numa situação precária não me vou meter numa coisa em que depois eu não sei se posso pagar ou não… 

Reference  4  52.091 -  52.336Character Range 
J: Nem vou tirar porque afinal de contas não é o curso que determina o empenho da pessoa ou não. Isso é um 
bocado o mito de uma pessoa formada que esteja a fazer uma tarefa, dita menor, vai-se desmotivar. Pode-se 
desmotivar ou pode ser que não. 

Reference  5  60.544 -  60.773Character Range 
(ruído) Sim...Optimista céptico. No fundo sou optimista...mas nao posso correr muito perigo (barulho)...pelo saber 
da minha experiência não acredito que aprendesse em todas as propostas, todas as possibilidades que se 
apresentam. 

Reference  6  60.790 -  61.015Character Range 
Está satisfeito com a tua situação, agora? 
J: Não! 
Entrevistador: Está satisfeito com a tua vida em geral? 
J: Não! Em termos profissionais, porque eu prezo muito a vertente profissional, obviamente, não estou satisfeito. 

Reference  7  63.357 -  63.445Character Range 
Que vantagens é que tu tiraste, se é que tiraste, desta situação? 
J: De recibos verdes? 

Reference  8  63.462 -  63.706Character Range 
De recibos verdes. O que é que tu achas que ganhaste em relação a uma pessoa contratada... 
J: Ganhei bastante dinheiro. 
Entrevistador: Achas que ganhaste melhor? 
J: Sim, em determinados projectos ganhei, agora nem tanto…depende dos projectos 

Reference  9  67.828 -  68.048Character Range 
Acho, acho porque efectivamente, se são todos trabalhadores e se todos trabalham na mesma empresa, ou neste 
caso instituição… 
Entrevistador: Porque não há assim tanta variabilidade. 
J: Deviam de ter a mesma lei, não é? 

Reference  10  71.895 -  72.098Character Range 
O tipo de medida…passa, essencialmente, por decisões políticas, por decisões políticas. Acho que elas têm de ser 
extremamente…engenhosas, o tipo de problema que se coloca é a mentalidade dos empresários. 

Reference  11  72.388 -  72.827Character Range 
Provavelmente, há. Também passa pela mentalidade, agora...sem ser do... É da gestão, dos gestores porque se 
criam cursos , ou criam-se vagas a mais que não são necessáriass..mas no entanto nao é isso que dizem de 
Portugal... é o país com mais, com menos licenciados, pelo menos...não sei se é dos 27, acho que não é mas pronto, 
com menos licenciados...e com mais licenciados no desemprego, portanto deve ser um problema de gestão, não sei. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Emocional 

References  6 Coverage  1,10 % Node Coding 
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Reference  1  38.504 -  38.660Character Range 
Frustração, grande frustração. Todos nós, os entrevistadores, sentimos bastante frustração por estar nesta situação 
de recibos verdes durante tantos anos. 

Reference  2  49.993 -  50.027Character Range 
pessoalmente, não sinto segurança. 

Reference  3  50.590 -  50.652Character Range 
Sinto, partilho com eles a situação que eu acho que é injusta. 

Reference  4  60.544 -  60.773Character Range 
(ruído) Sim...Optimista céptico. No fundo sou optimista...mas nao posso correr muito perigo (barulho)...pelo saber 
da minha experiência não acredito que aprendesse em todas as propostas, todas as possibilidades que se 
apresentam. 

Reference  5  60.790 -  61.015Character Range 
Está satisfeito com a tua situação, agora? 
J: Não! 
Entrevistador: Está satisfeito com a tua vida em geral? 
J: Não! Em termos profissionais, porque eu prezo muito a vertente profissional, obviamente, não estou satisfeito. 

Reference  6  64.299 -  64.405Character Range 
A lição de vida que eu tiro da situação é daí, talvez ter alguma culpa é ter-me acomodado, demasiadamente, 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Recusa 

References  2 Coverage  0,16 % Node Coding 

Reference  1  47.623 -  47.703Character Range 
como é que te sentes, até hoje, nessa situação de recibos verdes? 
J: (silêncio) 

Reference  2  61.332 -  61.372Character Range 
Porque…porque…como é que hei-de dizer... 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Retraimento 

References  1 Coverage  0,05 % Node Coding 

Reference  1  53.934 -  53.974Character Range 
J: Não. Passo muito tempo no computador. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Suporte Social 

References  8 Coverage  1,06 % Node Coding 

Reference  1  39.719 -  39.901Character Range 
 Durante este tempo teve ajudas familiares? Precisou de ajudas ou que ganha dá para se sustentar? 
J: Preciso de ajuda porque além de ser a recibos verdes, o pagamento não é regular. 

Reference  2  39.926 -  40.064Character Range 
J: Não tem uma periodicidade regular que se possa prever, portanto…estou à 3 meses sem receber e nesses 3 
meses tenho alguns compromissos 

Reference  3  46.013 -  46.119Character Range 
No Centro de Emprego também tinha inscrito, não é. É um local referenciado. Nunca fui chamado para nada. 

Reference  4  55.440 -  55.506Character Range 
J: Tenho visto online, no expressoemprego. E mandam-me por e-mail. 

Reference  5  55.747 -  55.819Character Range 
J: Contactos pessoais, sim. Bastantes. Actualmente tenho tido bastantes. 
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Reference  6  55.880 -  55.908Character Range 
J: Acho que é uma boa forma. 

Reference  7  56.424 -  56.488Character Range 
 logo a seguir à faculdade inscreveste-te? 
J: Sim, inscrevi-me. 

Reference  8  58.693 -  58.812Character Range 
Ainda estou muito… e estou a gostar. E lá está, em termos de rede de contactos aquilo é óptimo, não é? Tem muita 
gente. 

Entrevistado 5 Document 

"J"-Licenciatura em Engenharia do Ambiente e Território 
Total References  57

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Controle 

References  5 Coverage  0,59 % Node Coding 

Reference  1  18.914 -  18.955Character Range 
foi para isso que também sondei o mercado 

Reference  2  26.138 -  26.267Character Range 
Fiz algumas, tirei um curso de gestão ambiental, tirei outro curso de gestão de resíduos tirei o curso de formação de 
formadores. 

Reference  3  27.697 -  27.749Character Range 
Tirei outro curso de operador de máquinas agrícolas. 

Reference  4  34.740 -  34.762Character Range 
Foi ...para o mestrado 

Reference  5  36.811 -  36.897Character Range 
Acha que o mestrado vai ser uma mais-valia? 
J: Penso que sim, a nível curricular sim. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Aceitação 

References  3 Coverage  0,72 % Node Coding 

Reference  1  21.015 -  21.164Character Range 
Exactamente, em 2007, 2008. Entre esses estágios estive lá, estava à espera, continuei a fazer o meu trabalho 
mas... estava à espera de oportunidade. 

Reference  2  43.900 -  44.063Character Range 
J: O meu tempo livre era praticamente depois do expediente porque eu continuava a ir desenvolver o trabalho, eu 
não deixei essa câmara. Eu continuava a trabalhar. 

Reference  3  44.405 -  44.490Character Range 
J: Porque queria. Queria e sempre com aquela possibilidade na cabeça de um dia poder… 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão 
Comportamental 

References  6 Coverage  1,57 % Node Coding 

Reference  1  19.077 -  19.225Character Range 
Exactamente, assim em currículos mas também não obtive qualquer reposta afirmativa. Portanto, depois fiquei lá 
então a fazer o estágio profissional. 

Reference  2  22.637 -  22.700Character Range 
Estava disposto a ir trabalhar para longe? 
J: Estava disposto. 
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Reference  3  23.094 -  23.319Character Range 
estava disposto a ir trabalhar para longe para Lisboa? J: Pois estava disposto porque era trabalho na minha área e 
como aqui também não conseguia qualquer tipo de trabalho tinha mesmo que ir para longe, não havia alternativa. 

Reference  4  39.060 -  39.350Character Range 
 Não, não. Já houve pessoas amigas minhas que me falaram na possibilidade de Angola neste caso e ficou um 
bocado em stand-by. Portanto, primeiro queria ver se arranjava cá qualquer coisa quer fosse na área quer fosse fora 
da área mas se entretanto cá não arranjo é sempre uma possibilidade. 

Reference  5  41.926 -  42.021Character Range 
Filhos aí sem dúvida, isso deixamos completamente porque ainda não temos qualquer estabilidade. 

Reference  6  42.538 -  42.582Character Range 
Abdicamos, nós já estamos a abdicar do filho 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão pelos 
valores 

References  2 Coverage  1,02 % Node Coding 

Reference  1  53.119 -  53.251Character Range 
Estou, tou. Optimista.  
Entrevistador:É. Moderado porque? 
J: Moderado porque, pois, pois, é mais isso, mais possibilidades. (Riso) 

Reference  2  53.316 -  53.745Character Range 
Sim, sim é mais isso mas prontos e agora estamos à espera de novas oportunidades. Uma pessoa não pode ser 
optimista “vou conseguir, vou conseguir” e depois acaba por não conseguir, não é? Temos que criar… sempre 
esperançados mas uma esperança moderada, tipo olha “sou capaz de conseguir, vou-me esforçar para conseguir 
mas também estou… tenho em mente que posso não conseguir” não é? Por isso é que vem daí um optimismo 
moderado. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Activa 

References  17 Coverage  5,41 % Node Coding 

Reference  1  12.729 -  12.805Character Range 
Comecei a enviar currículos e aí já comecei a abordar o mercado de trabalho. 

Reference  2  16.201 -  16.336Character Range 
Entretanto, no terceiro ano abordei o mercado de trabalho, enviei cerca de 100 currículos para empresas, para 
câmaras municipais, para… 

Reference  3  16.480 -  16.688Character Range 
J: Exactamente, até foi ela que me incumbiu e disse “olha tens que enviar agora porque com o bacharelato depois 
vais fazendo e é mais fácil, vais fazendo como trabalhador-estudante e acabas na mesma o curso”. 

Reference  4  19.077 -  19.225Character Range 
Exactamente, assim em currículos mas também não obtive qualquer reposta afirmativa. Portanto, depois fiquei lá 
então a fazer o estágio profissional. 

Reference  5  21.873 -  22.003Character Range 
Na altura fui ...fui antes de começar o PEPAL...continuava a enviar currículos e na altura fui para uma entrevista, fui 
até Lisboa 

Reference  6  23.094 -  23.319Character Range 
estava disposto a ir trabalhar para longe para Lisboa? J: Pois estava disposto porque era trabalho na minha área e 
como aqui também não conseguia qualquer tipo de trabalho tinha mesmo que ir para longe, não havia alternativa. 

Reference  7  39.537 -  39.661Character Range 
Entretanto agora neste espaço de três meses tenho enviado currículos e tenho me candidatado a diversas empresas 
instituições 
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Reference  8  41.644 -  41.769Character Range 
Quando tive nesta situação, quando surgia uma oportunidade, entrevistas ou outras coisas assim do género eu ia, eu 
ia sempre, 

Reference  9  46.305 -  46.455Character Range 
J: Portanto, enviei, fiz um pesquisa de empresas que trabalhavam na parte do ambiente, empresas e outras 
instituições, fui enviando sempre currículos. 

Reference  10  46.484 -  46.589Character Range 
J: Mais por e-mail e era também quando via anúncios de emprego também concorria e foi mais na base disso. 

Reference  11  47.852 -  47.898Character Range 
J: Já enviei para aí uns... para aí trezentos. 

Reference  12  48.090 -  48.231Character Range 
J: Concursos públicos já concorri para as câmaras, concorri para outras instituições públicas também, mas 
entretanto nunca tive oportunidade. 

Reference  13  48.281 -  48.400Character Range 
J: Sim, sim mais ou menos. Foi 100 mais ou menos no bacharelato mais 100 na licenciatura e depois mais outros 
anúncios. 

Reference  14  48.602 -  48.655Character Range 
J: Exactamente, já fui chamado pelo menos a umas dez. 

Reference  15  50.445 -  51.064Character Range 
Se calhar fazermos uma manifestação todas as pessoa que tenham vinculo precário, desempregados e se calhar… 
Entrevistador:Tomar uma medida,alguma solução que apresentasse assim “olha isto funcionava era se...” 
J: Era mais esse aspecto dos estágios obrigar mesmo as entidades a ficar mesmo...a impor regras restritas mesmo 
para eles optarem.  
Entrevistador: Nao fazerem o mesmo... 
J:             Sim, para nao terem essa prática... Se calhar fazer também protocolos com outras empresas e 
universidades e dar-lhe outros apoios a estes jovens, aos desempregados. Há muitas medidas eles é que sabem, eles
têm que ver. 

Reference  16  54.363 -  54.829Character Range 
É mais a manifestaçao...(risos) 
Entrevistador:A manifestaçao dos precários... 
J: Se calhar podíamos envolver 100 mil ou 200 mil pessoas como foi o caso dos professores, eles vacilaram um 
bocado e olharam a essa questão por que estavam muitos votos em jogo, portanto os governos, neste caso, a 
administração central quer local os votos contam muito se as pessoas, ocntam muito...E se envolvessem uma boa 
moldura humana de certeza que eles pensavam nestas questões 

Reference  17  54.906 -  55.017Character Range 
Após desligar o gravador, recorda-se que nao referiu que concorreu às a um ramo das Forças Armadas Portuguesas 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Cognitiva 

References  10 Coverage  5,45 % Node Coding 

Reference  1  15.112 -  15.147Character Range 
J: Faltam os lugares, é isso mesmo. 

Reference  2  16.480 -  16.688Character Range 
J: Exactamente, até foi ela que me incumbiu e disse “olha tens que enviar agora porque com o bacharelato depois 
vais fazendo e é mais fácil, vais fazendo como trabalhador-estudante e acabas na mesma o curso”. 

Reference  3  36.919 -  37.038Character Range 
J Para, a nível da avaliação curricular e caso me proponha a enviar currículos para empresas acho que eles vão 
avaliar… 
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Reference  4  39.060 -  39.350Character Range 
 Não, não. Já houve pessoas amigas minhas que me falaram na possibilidade de Angola neste caso e ficou um 
bocado em stand-by. Portanto, primeiro queria ver se arranjava cá qualquer coisa quer fosse na área quer fosse fora 
da área mas se entretanto cá não arranjo é sempre uma possibilidade. 

Reference  5  41.454 -  41.496Character Range 
J: Se calhar mais a nível psicológico mas… 

Reference  6  49.033 -  49.358Character Range 
Acho que nesse aspecto o governo está desenvolver um mau caminho, devia existir alguns apoios a jovens e 
ingressos como por exemplo, estágios da faculdade para outras instituições para desenvolver mais o mercado de 
trabalho e dar-nos mais apoio por não conseguirmos trabalho, porque...isto dos vínculos precários é muito mau. 

Reference  7  49.618 -  50.039Character Range 
Também, também, acho que isto foi um...um... bom-bom azedo... 
Entrevistador: Exacto. 
J: Foi o que o governo nos deu. Porque foi uma possibilidade de a gente entrar para outras instituições só que 
como eram financiados depois essas instituições queriam-nos mas depois como acabava o financiamento aí já nos 
punham de parte. Acho que devia haver uma maior intervenção do Estado a dizer assim "concordo mas tem que 
ficar". 

Reference  8  50.445 -  51.064Character Range 
Se calhar fazermos uma manifestação todas as pessoa que tenham vinculo precário, desempregados e se calhar… 
Entrevistador:Tomar uma medida,alguma solução que apresentasse assim “olha isto funcionava era se...” 
J: Era mais esse aspecto dos estágios obrigar mesmo as entidades a ficar mesmo...a impor regras restritas mesmo 
para eles optarem.  
Entrevistador: Nao fazerem o mesmo... 
J:             Sim, para nao terem essa prática... Se calhar fazer também protocolos com outras empresas e 
universidades e dar-lhe outros apoios a estes jovens, aos desempregados. Há muitas medidas eles é que sabem, eles
têm que ver. 

Reference  9  52.503 -  52.986Character Range 
Isto está muito mau, a nível de emprego está muito mau, também teve a parte da recessão da economia, poderá ser 
que eventualmente a gente mude de ritmo económico e passam a abrir mais empresas e a nos poder contratar, 
poderá ser que até valorizem mais a parte ambiental e que o governo imita leis de imposições de respeito ao 
ambiente. Que obriguem essas empresas portanto a praticar esse tipo de regras e poderá ser que se virem um pouco
e nos dêem mais possibilidades de emprego... 

Reference  10  54.363 -  54.829Character Range 
É mais a manifestaçao...(risos) 
Entrevistador:A manifestaçao dos precários... 
J: Se calhar podíamos envolver 100 mil ou 200 mil pessoas como foi o caso dos professores, eles vacilaram um 
bocado e olharam a essa questão por que estavam muitos votos em jogo, portanto os governos, neste caso, a 
administração central quer local os votos contam muito se as pessoas, ocntam muito...E se envolvessem uma boa 
moldura humana de certeza que eles pensavam nestas questões 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Emocional 

References  6 Coverage  1,84 % Node Coding 

Reference  1  40.097 -  40.128Character Range 
Senti-me um bocado mal, porque… 

Reference  2  40.174 -  40.449Character Range 
Exactamente, portanto senti-me provavelmente pior da segunda do que da primeira porque na primeira ainda não 
tinha qualquer tipo de responsabilidade familiar e entretanto senti-me pior na segunda tanto a nível psicológico quer 
a nível financeiro, neste caso, mais na segunda. 

Reference  3  40.525 -  40.912Character Range 
Na segunda senti-me mais doloroso porque já era a segunda vez e já estava lá há algum tempo, três anos, já tinha 
criado alguns laços, já tinha desenvolvido trabalho e portanto, foi sempre complicado, em todo o caso eles não me 
despediram eles disseram-me “que poderia haver uma oportunidade” uma pessoa não se pode  
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agarrar á possibilidade temos que nos agarrar à existência mesmo, não é? 

Reference  4  41.172 -  41.396Character Range 
Senti-me um bocado mal porque sabia que se calhar tinha valências ou competências para desenvolver vários tipos 
de trabalho na minha área e não era me dado essa possibilidade, portanto, se calhar isso abalou-me um bocadinho. 

Reference  5  41.454 -  41.496Character Range 
J: Se calhar mais a nível psicológico mas… 

Reference  6  45.586 -  45.634Character Range 
Se calhar começo a perder um bocado a paciência. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Suporte Social 

References  8 Coverage  2,06 % Node Coding 

Reference  1  16.480 -  16.688Character Range 
J: Exactamente, até foi ela que me incumbiu e disse “olha tens que enviar agora porque com o bacharelato depois 
vais fazendo e é mais fácil, vais fazendo como trabalhador-estudante e acabas na mesma o curso”. 

Reference  2  28.624 -  28.720Character Range 
Teve apoio da família? 
J Sim quer no aspecto financeiro quer psicológico, quer financeiramente. 

Reference  3  38.783 -  38.892Character Range 
(O facto da sua esposa estar efectiva...)Isso dá-lhe alguma segurança complementar, não é? 
J: Exactamente. 

Reference  4  46.740 -  46.921Character Range 
Conhecer alguém que é primo de alguém dizer “olhe eu estou desempregado vê se arranjas alguma coisa para 
mim”? 
J: Sim, sim, já, já envergamos por isso  mas nunca foi possível nada. 

Reference  5  46.937 -  47.001Character Range 
E inscrever-se no centro de emprego? 
J: Também, já me inscrevi. 

Reference  6  47.176 -  47.281Character Range 
J: Centros de emprego é quase nula, é quase nula...porque se calhar estão lá para preencher estatísticas. 

Reference  7  47.334 -  47.490Character Range 
J: Fui lá, estive sempre inscrito...fui inscrever-me quando acabei os estágios, inscrevi-me logo, portanto, é quase 
nulo porque nunca fui chamado para nada. 

Reference  8  47.514 -  47.727Character Range 
J: Nunca fui chamado...fui chamado para realizar um curso, depois comecei o segundo estágio, nunca me foi dada 
nenhuma proposta de emprego. Acho que os centros de emprego trabalham um bocadinho mal nesse aspecto. 

Entrevistada 4 Document 

"M"-Licenciatura em Assessoria/Secretariado de gestão 
Total References  96

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Controle 

References  13 Coverage  1,47 % Node Coding 

Reference  1  34.040 -  34.100Character Range 
E fui inserida num curso de formação profissional de 4 meses 

Reference  2  45.404 -  45.449Character Range 
mas quando falei da questão de me aumentarem, 
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Reference  3  46.291 -  46.407Character Range 
Depois, na altura, em 2000 e…4, 2005, não estou agora certa, fiz a formação pedagogica inicial de formadores, não 
é? 

Reference  4  53.949 -  53.977Character Range 
eu cheguei a falar com eles 

Reference  5  60.873 -  60.968Character Range 
Tirei então, no ano passado a Pós Graduação em Recursos Humanos, em Gestão de Recursos Humanos. 

Reference  6  64.872 -  65.051Character Range 
É assim, eu já a algum tempo, desde que os confrontei com a situação dos recibos verdes, e eles próprios diziam que 
eu andava desmotivada e também tivemos uma conversa sobre isso. 

Reference  7  75.142 -  75.198Character Range 
Eu tinha uma Licenciatura, fiz não sei quantas formações 

Reference  8  86.255 -  86.345Character Range 
Entretanto uma fiz uma certificação de igualdade de oportunidades de género, neste caso. 

Reference  9  98.607 -  98.797Character Range 
Tem uma base de dados? 
M: Tenho, tenho feito em Excel, tenho para onde é que enviei o currículo vitae, se enviei por e-mail se enviei por 
correio, se já fui contactada, se fui a entrevista. 

Reference  10  98.839 -  99.304Character Range 
M: Direitinho. Por exemplo, posso lhe dizer que há três semanas ligaram-me de uma entidade a dizer: “Temos aqui 
o seu currículo, de uma candidatura espontânea que fez”. E disseram o nome da entidade e eu disse: “Mas eu não 
enviei o currículo para aí. Como é que tiveram acesso ao meu currículo?” Eles disseram que: “Temos um protocolo 
com a entidade tal que nos fez chegar à mão.” E eu: “Alto já vou…”. Mas de qualquer maneira fui escrever de onde é 
que me ligaram. 

Reference  11  107.25 -  107.31Character Range 
Ou seja, a minha saída foi sempre com a perspectiva de alguma coisa 

Reference  12  110.51 -  110.66Character Range 
Eu não saí porque era difícil arranjar coisa melhor, e às vezes era motivo de conflitos porque eu prefiro ir parar para 
pensar nunca desisti, não é? 

Reference  13  125.00 -  125.35Character Range 
Era também as formações que eu ia fazendo, havia necessidade de levantar a minha auto-estima. Senti essa 
necessidade de me por para cima. O facto de frequentar as acções de formação também era para mim um estímulo: 
“Tu és capaz de fazer outras coisas, não vais ficar desanimada, desmotivada só por causa desta situação, tu 
consegues outras coisas”. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Aceitação 

References  8 Coverage  0,87 % Node Coding 

Reference  1  25.284 -  25.416Character Range 
M: Sim. Mas neste momento, tenho plena consciência de que as minhas funções são as funções de uma 
administrativa, de uma secretária. 

Reference  2  103.43 -  103.65Character Range 
M: Não porque é assim, se eu for comparar com a situação dos recibos verdes, eu pior não estou, muito pelo 
contrário. Neste momento, além de estar perto de casa tenho todos os meus direitos e eu estou em melhores 
condições. 

Reference  3  103.68 -  103.81Character Range 
M: Às vezes, eu digo, é necessário nós paráramos e recomeçarmos novamente. Se calhar, eu vou recomeçar um 
pouco tarde mas prefiro começar … 

Reference  4  104.17 -  104.25Character Range 
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M: E continuava sem direitos nenhuns. Por isso, eu pior não vim, não é? 

Reference  5  107.87 -  107.98Character Range 
M: Exactamente. E acabei por fazer isso. Comecei a achar que o melhor era isso... porque ou era isso ou era nada. 

Reference  6  108.00 -  108.05Character Range 
Ou era nada. 
M: E para mim o nada não podia ser! 

Reference  7  108.07 -  108.24Character Range 
M: E para mim o nada não podia ser, não é? Por isso é que digo, agora é uma fase de recomeço. Que eu espero 
que…vamos lá ver, ainda é uma fase muito embrionária mas que… 

Reference  8  108.26 -  108.48Character Range 
Mesmo quando estava a recibos verdes não pensava de uma forma optimista? Não pensava: eu vou encontrar 
melhor do que isto! 
M: Ora bem. Eu aí pensava que sim porque pior do que eu estava só se fosse o desemprego (risos). 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão 
Comportamental 

References  9 Coverage  1,47 % Node Coding 

Reference  1  41.625 -  41.862Character Range 
Tive de começar a procurar o que aparecesse. Procurei, fui chamada pelo Centro de emprego da Maia, na altura, eles 
pediam uma pessoa com o 12º ano, na área administrativa, falaram nas condições, no salário e, e eu tive de aceitar, 
não é? 

Reference  2  81.574 -  81.842Character Range 
se calhar vamos pensar em ter filhos. 
M: Pensar, a gente pode pensar não é? Não sei... 
Entrevistador: Mas se estivesse numa situação mais estável… 
M: Se calhar já tinha ocorrido. Neste momento isso nem sequer foi pensado, nem se colocava essa hipótese quer 
dizer... 

Reference  3  85.589 -  85.916Character Range 
O que eu queria era trabalhar! Não era ficar em casa a receber o subsídio de desemprego, nem sabia o que isso era. 
Eu sabia que tinha direito a qualquer coisa porque me vim embora com justa causa mas o meu objectivo era 
trabalhar. A última coisa que me podia passar pela cabeça era ficar em casa! Tinha de fazer qualquer coisa. 

Reference  4  99.671 -  99.923Character Range 
M: Há aqui estratégias que eu utilizava, mediante o tipo de emprego eu adaptava o meu currículo ao anúncio. 
Ultimamente, quando pediam o 12º ano, eu já não dizia que tinha pós graduação e a Licenciatura… E metade das 
formações que eu tinha já retirava. 

Reference  5  99.964 -  100.18Character Range 
ou então colocava só as datas das formações que eu frequentei que pudessem interessar para aquele anúncio 
propriamente dito. Tenho vários tipos de currículos feitos. Currículos com pouca formação, currículos com muita… 

Reference  6  100.67 -  100.74Character Range 
Daí que quando ia responder a alguns anúncios adaptava o meu currículo 

Reference  7  103.43 -  103.65Character Range 
M: Não porque é assim, se eu for comparar com a situação dos recibos verdes, eu pior não estou, muito pelo 
contrário. Neste momento, além de estar perto de casa tenho todos os meus direitos e eu estou em melhores 
condições. 

Reference  8  103.68 -  103.81Character Range 
M: Às vezes, eu digo, é necessário nós paráramos e recomeçarmos novamente. Se calhar, eu vou recomeçar um 
pouco tarde mas prefiro começar … 

Reference  9  107.46 -  107.59Character Range 
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Não me importava de ir para outro sítio, desde que estivesse a trabalhar, desde que eu estivesse activa. O que não 
podia era parar. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão pelos 
valores 

References  2 Coverage  0,30 % Node Coding 

Reference  1  111.23 -  111.26Character Range 
Neste momento, estou mais optimista. 

Reference  2  111.88 -  112.22Character Range 
Melhor. Mas neste momento estou mais optimista porque vejo que afinal é possivel mudar , fiquei muito contente 
porque concorri a um concurso público e que tantas vezes fui excluída, e pronto... sabemos que às vezes as 
situações de concursos públicos são para regularizar as situações de pessoas que já lá estão, eu tenho muito essa 
ideia. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Activa 

References  12 Coverage  2,29 % Node Coding 

Reference  1  40.218 -  40.271Character Range 
fui respondendo aos anúncios do jornal que apareciam. 

Reference  2  64.226 -  64.345Character Range 
Concorri a um concurso público como tantos outros a que tinha concorrido e que tinha sido sempre excluída ou 
eliminada. 

Reference  3  95.294 -  95.521Character Range 
Jornal, Internet, fui directamente inscrever-me às empresas. 
Entrevistador: Às empresas!?  
M: Sim. 
Entrevistador: Chegou a ir pessoalmente às empresas?! 
M: Cheguei. 
Entrevistador: A entregar o currículo em mão? 
M: Em mão. 

Reference  4  95.823 -  95.907Character Range 
Cheguei depois a ir a empresas de trabalho temporário e fui e, inscrevi-me em todas. 

Reference  5  96.112 -  96.208Character Range 
Inscrevi-me em sites de emprego pela internet para receber, todos os dias, as ofertas, o jornal… 

Reference  6  96.371 -  96.463Character Range 
Ui! Muitas. Poso dizer que só este ano em candidaturas espontâneas já enviei à volta de 300. 

Reference  7  96.691 -  97.128Character Range 
Exactamente. Eu fui, basicamente, à lista telefónica, às páginas amarelas e tirei todas as entidades possíveis e 
imaginárias. E entretanto como me inscrevi neste centro de formação, mais ou menos, há duas semanas antes de 
saber que iria iniciar funções, voltei a reenviar o meu currículo actualizado já a dizer que estava a frequentar esta 
acção de formação com a possibilidade de poder ser mediadora de um dos cursos daquelas entidades. 

Reference  8  97.595 -  97.703Character Range 
Mais! Á volta de 1000. Estamos a falar não só de resposta a anúncios mas também de candidaturas espontâneas? 

Reference  9  108.68 -  108.74Character Range 
Mas nunca desistia! É uma coisa que eu nunca desistia. 

Reference  10  112.23 -  112.41Character Range 
Vou pegar nessa ideia, dessas 1000 candidaturas que fez ao longo destes 7 anos quantas é que foram concursos 
públicos? Muito por alto. 
M: Muito por alto, por ano concorria a 3. 
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Reference  11  115.93 -  116.46Character Range 
É assim, se calhar se eles alterassem algum tipo de benefício para o trabalhado, dizer: “Sim senhor desconta este 
valor”, porque neste momento estava a descontar 155,22€, não é? Se me dissessem: “Você desconta isto para a 
Segurança Social mas tem outro tipo de benefícios”. Temos uma Segurança Social que não dá direito a nada, para 
que é que isto serve? E me disseram: “Isso é para a sua reforma”. E eu disse: “Para a minha reforma!? Mas eu nem 
sei se quando chegar à reforma se vou ter reforma ou se vou lá chegar!”, não é? 

Reference  12  117.07 -  118.03Character Range 
Não sei, na própria declaração que nós fazemos até de IRS e Segurança Social nós temos de indicar o n.º de 
contribuinte das entidades das quais recebemos o vencimento.  
Entrevistador: Exacto. 
M: Nem que ao fim de x tempo se estabelecesse que a pessoa estivesse a recibos verdes, tivesse direito a subsídio…
Entrevistador: A subsídio? 
M: Ou, pelo menos, a empresa fosse obrigada a fazer um contrato, não sei. 
Entrevistador: Claro.  
M: Ou se ao fim de x tempo se se verificasse que a pessoa estivesse a recibos verdes tivesse outro tipo de 
benefícios. 
Entrevistador: Tinha de haver mais fiscalização? 
M: Sim!Fiscalização, mas como eles agora falam tanto em cruzamento de dados podiam ver que, por exemplo, na 
minha folha de IRS aprece que num ano inteiro descontei para uma única entidade no ano passado que foi 2007, 
acabou por ser ...se forem ver o valor que foi para aquela entidade. Podiam tentar ver porque é que descontei para 
aquela entidade. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Cognitiva 

References  18 Coverage  4,69 % Node Coding 

Reference  1  61.793 -  61.872Character Range 
Não está a adiantar fazer mais formações porque depois, profissionalmente, não… 

Reference  2  61.932 -  62.136Character Range 
Porque depois também não vou usufruir, que é mesmo assim...não vou tirar proveito de todas as formações e Pós 
Graduações que eu faça... por que realmente...a nível profissional estava tudo muito instável. 

Reference  3  77.483 -  78.029Character Range 
É assim, aqui eu acho que pela experiência que tenho tido e até pelas entrevistas em que fui é que… o motivo 
principal, não sei se será o principal, mas acho queo facto de ser mulher já me coloca um grande entrave, não é? Até 
porque neste momento eu vou fazer 31 anos a…e não tenho filhos, não é? Qualquer empresa que veja uma pessoa 
licenciada, mesmo que se sujeite a ir para um cargo administrativo que não exige Licenciatura, com 30 anos, 
certamente que vai querer ter filhos, não é? Vai ter de faltar e vai ter de fazer mais aquelas paragens… 

Reference  4  80.661 -  80.743Character Range 
Porque era toda a instabilidade andava à volta dos próprios recibos verdes, não é? 

Reference  5  85.039 -  85.263Character Range 
Na altura eu até digo que, se calhar, fui um pouco precipitada porque eu estive um mês desempregada. Concorri e 
comparo agora e na altura que estava a recibos verdes procurava e nem para ir a entrevistas sou chamada, não é? 

Reference  6  103.91 -  104.15Character Range 
Do que continuar a recibos verdes sem qualquer perspectiva, com instabilidade sem saber…da mesma forma que eu 
me vim embora, neste caso, também eles de hoje para amanhã podiam dizer: “Olhe amanhã não precisa de vir 
trabalhar”, não é? 

Reference  7  104.40 -  104.94Character Range 
Mas também é o que eu digo, tenho de começar por algum lado. Nestes 2 anos e qualquer coisa em que estive a 
recibos verdes, a entidade procurei sempre e nunca vi, nunca vi hipóteses de melhorar, não é? Muito pelo contrário. 
Por isso, havia algumas empresas que diziam que isto anda para trás, não anda para a frente. Daí que…agora espero 
começar, espero que as formações que fiz, que o tempo que investi em mim, possa fazer algum…possa ter algum 
proveito disso. E se nesta entidade que estou a gora me derem essa possibilidade, vou agarrá-la! 
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Reference  8  106.76 -  106.85Character Range 
Não, não tenho sido porque tinha sempre a tendência a pensar: “Isto vai correr mal!”. 

Reference  9  110.79 -  110.89Character Range 
M: Sim. Pensava isso. Se calhar se eu deixar ficar isto para trás e tentar e começar de novo e nada… 

Reference  10  111.41 -  111.55Character Range 
É o momento da sua vida, neste culminar de 7 anos em que, já é licenciada há 7 anos, é o momento em que está 
mais satisfeita?  
M: É, é, no geral. 

Reference  11  111.88 -  112.22Character Range 
Melhor. Mas neste momento estou mais optimista porque vejo que afinal é possivel mudar , fiquei muito contente 
porque concorri a um concurso público e que tantas vezes fui excluída, e pronto... sabemos que às vezes as 
situações de concursos públicos são para regularizar as situações de pessoas que já lá estão, eu tenho muito essa 
ideia. 

Reference  12  113.70 -  114.68Character Range 
Não, não concordo com estas situações. Porque, efectivamente, porque eu já passei por situação de recibos verdes 
numa prestação de serviço pontual, como era o caso da formação, se calhar, não justificava fazer um contrato a 
alguém que vai lá 2 ou 3 vezes por semana durante 1 mês 2 ou 3 horas, não é? Como é óbvio, em contexto de 
formação, sou eu decido, não é? Tenho a liberdade para poder, tenho autonomia por optar ainda que tenha de 
cumprir o horário de formação, é óbvio, não é? Como é lógico! Outra coisa são os recibos verdes, efectivamente, a 
substituir um contrato de trabalho, não é? Porque era aquilo que eu estava a fazer. Eu tinha superior, não tinha 1 
tinha 2, eu tinha um local de trabalho, tinha computador meu, tinha uma palavra passe, tinha um gabinete meu, 
tinha um horário de atendimento afixado na porta, com o meu nome, com os meus contactos e…quer dizer, tudo ali 
era o meu espaço de trabalho, não é? Em que… não faz sentido, realmente, não faz sentido! 

Reference  13  115.93 -  116.46Character Range 
É assim, se calhar se eles alterassem algum tipo de benefício para o trabalhado, dizer: “Sim senhor desconta este 
valor”, porque neste momento estava a descontar 155,22€, não é? Se me dissessem: “Você desconta isto para a 
Segurança Social mas tem outro tipo de benefícios”. Temos uma Segurança Social que não dá direito a nada, para 
que é que isto serve? E me disseram: “Isso é para a sua reforma”. E eu disse: “Para a minha reforma!? Mas eu nem 
sei se quando chegar à reforma se vou ter reforma ou se vou lá chegar!”, não é? 

Reference  14  117.07 -  118.03Character Range 
Não sei, na própria declaração que nós fazemos até de IRS e Segurança Social nós temos de indicar o n.º de 
contribuinte das entidades das quais recebemos o vencimento.  
Entrevistador: Exacto. 
M: Nem que ao fim de x tempo se estabelecesse que a pessoa estivesse a recibos verdes, tivesse direito a subsídio…
Entrevistador: A subsídio? 
M: Ou, pelo menos, a empresa fosse obrigada a fazer um contrato, não sei. 
Entrevistador: Claro.  
M: Ou se ao fim de x tempo se se verificasse que a pessoa estivesse a recibos verdes tivesse outro tipo de 
benefícios. 
Entrevistador: Tinha de haver mais fiscalização? 
M: Sim!Fiscalização, mas como eles agora falam tanto em cruzamento de dados podiam ver que, por exemplo, na 
minha folha de IRS aprece que num ano inteiro descontei para uma única entidade no ano passado que foi 2007, 
acabou por ser ...se forem ver o valor que foi para aquela entidade. Podiam tentar ver porque é que descontei para 
aquela entidade. 

Reference  15  118.90 -  119.03Character Range 
Temos sempre tendência para pensar e a família, como disse há pouco, que nós é que não tínhamos uma coisa 
melhor porque não queríamos 

Reference  16  120.60 -  120.80Character Range 
M: Se fosse agora, antes de ter tirado a Licenciatura, o que tinha feito era…tinha tentado entrar no mercado de 
trabalho e só depois é que tentava um curso superior mediante aquilo que me fosse aparecendo. 

Reference  17  120.92 -  121.28Character Range 
M: Sim. É essa mais ou menos a lição que eu tiro, que, se calhar, não fiz as escolhas certas na altura, não é? 
Também no passado não tinha muito acompanhamento a nível de escolha, pronto. Acabava por ficar sempre  
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um pouco desorientada. E depois, mas, neste momento, pelas experiências que eu passei se calhar, eu penso que 
deveria ter iniciado alguma actividade… 

Reference  18  121.34 -  121.59Character Range 
M: Exactamente. Deveria ter aproveitado aquela altura em que já podia ingressar no mercado de trabalho e aí veria 
o que gostaria mais de fazer. Talvez fosse por aí. Se fosse hoje faria diferente mas na altura parecia mais sensato 
aquilo e é aquilo. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Emocional 

References  17 Coverage  2,45 % Node Coding 

Reference  1  44.782 -  44.851Character Range 
muito desmotivada, não é? Porque… e depois vi que não ia ter hipótese 

Reference  2  64.988 -  65.009Character Range 
eu andava desmotivada 

Reference  3  72.349 -  72.454Character Range 
Eu sentia, para já que era muito injusto, não é? Comparado com os colegas, outros colegas que lá estavam. 

Reference  4  73.397 -  73.417Character Range 
eu sentia-me triste. 

Reference  5  73.551 -  73.807Character Range 
 Completamente... Havia alturas que dizia: “Amanhã não apareço, não vou trabalhar!” (risos) Sentia-me bastante 
desmotivada. 
Entrevistador: Desmotivada? Injustiçada? 
M: Injustiçada (risos), chateada, pensava... “Porque é que estive tanto tempo a estudar…” 

Reference  6  73.910 -  73.975Character Range 
até as próprias pessoas me disseram que notavam essa desmotivação 

Reference  7  76.934 -  77.344Character Range 
E há sítios…quer dizer...estando eu na situação em que estava... Se calhar, injustamente, descarregava um pouco 
nele, não é? Porque é que andei eu aqui a estudar? Bastava-me ter ficado com o 12ºano, na área administrativa, 
com os meus conhecimentos em informática e isso, às vezes, criava, pronto algum tipo de conflito mas confesso que 
era mais por minha parte porque ele tentava me dar todo o apoio possível. 

Reference  8  79.434 -  79.455Character Range 
sentia-me desmotivada 

Reference  9  84.693 -  84.752Character Range 
foi nestes dois últimos anos que me senti mais desmotivada. 

Reference  10  106.76 -  106.85Character Range 
Não, não tenho sido porque tinha sempre a tendência a pensar: “Isto vai correr mal!”. 

Reference  11  110.92 -  111.09Character Range 
Mas é o meu receio, o tal receio de arriscar, não é? Que é largar uma coisa sem ter nada em vista e depois pensar 
mas porquê? Eu tinha aquilo. Mas tinha pensamentos negativos 

Reference  12  113.70 -  114.68Character Range 
Não, não concordo com estas situações. Porque, efectivamente, porque eu já passei por situação de recibos verdes 
numa prestação de serviço pontual, como era o caso da formação, se calhar, não justificava fazer um contrato a 
alguém que vai lá 2 ou 3 vezes por semana durante 1 mês 2 ou 3 horas, não é? Como é óbvio, em contexto de 
formação, sou eu decido, não é? Tenho a liberdade para poder, tenho autonomia por optar ainda que tenha de 
cumprir o horário de formação, é óbvio, não é? Como é lógico! Outra coisa são os recibos verdes, efectivamente, a 
substituir um contrato de trabalho, não é? Porque era aquilo que eu estava a fazer. Eu tinha superior, não tinha 1 
tinha 2, eu tinha um local de trabalho, tinha computador meu, tinha uma palavra passe, tinha um gabinete meu, 
tinha um horário de atendimento afixado na porta, com o meu nome, com os meus contactos e…quer dizer, tudo ali 
era o meu espaço de trabalho, não é? Em que… não faz sentido, realmente, não faz sentido! 
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Reference  13  118.90 -  119.03Character Range 
Temos sempre tendência para pensar e a família, como disse há pouco, que nós é que não tínhamos uma coisa 
melhor porque não queríamos 

Reference  14  124.56 -  124.74Character Range 
Posso dizer que não fui muito positiva, realmente, houve períodos de grande desmotivação, de injustiça mas também
não posso dizer que não aprendeu, também aprendi muito, não é? 

Reference  15  124.75 -  124.78Character Range 
Ansiedade? 
M: Sim. 

Reference  16  125.00 -  125.35Character Range 
Era também as formações que eu ia fazendo, havia necessidade de levantar a minha auto-estima. Senti essa 
necessidade de me por para cima. O facto de frequentar as acções de formação também era para mim um estímulo: 
“Tu és capaz de fazer outras coisas, não vais ficar desanimada, desmotivada só por causa desta situação, tu 
consegues outras coisas”. 

Reference  17  126.02 -  126.18Character Range 
se me centrasse só na situação em que eu vivia, entrava numa depressão mesmo muito profunda porque eu sentia-
me mesmo…achava que…aquilo não podia estar a acontecer. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Recusa 

References  5 Coverage  0,34 % Node Coding 

Reference  1  21.038 -  21.084Character Range 
Comecei também a dedicar-me ao voluntariado. 

Reference  2  49.865 -  49.972Character Range 
como sempre estive ligada ao voluntariado, continuei ligada ao voluntariado através de outras instituições. 

Reference  3  72.094 -  72.174Character Range 
O que é que sente? 
M: NEsta situação recente...não lhe sei responder muito bem. 

Reference  4  73.079 -  73.197Character Range 
Porque eu também não consigo entender, se havia possibilidades, a própria instituição é que não queria fazer, Não é?

Reference  5  124.79 -  124.89Character Range 
Ansiedade, stress? Como é geria esta incerteza? 
M: É muito complicado, não sei explicar mas… 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Retraimento 

References  1 Coverage  0,08 % Node Coding 

Reference  1  110.79 -  110.89Character Range 
M: Sim. Pensava isso. Se calhar se eu deixar ficar isto para trás e tentar e começar de novo e nada… 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Suporte Social 

References  11 Coverage  1,40 % Node Coding 

Reference  1  13.383 -  13.417Character Range 
fui inscrever no Centro de Emprego 

Reference  2  24.687 -  24.727Character Range 
E fui-me inscrever ao Centro de Emprego. 

Reference  3  39.342 -  39.448Character Range 
Ou seja, eu fiz os procedimentos que tinha de fazer para ter direito, na altura, ao subsídio de desemprego 

Reference  4  41.670 -  41.722Character Range 
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Procurei, fui chamada pelo Centro de emprego da Maia 

Reference  5  76.934 -  77.344Character Range 
E há sítios…quer dizer...estando eu na situação em que estava... Se calhar, injustamente, descarregava um pouco 
nele, não é? Porque é que andei eu aqui a estudar? Bastava-me ter ficado com o 12ºano, na área administrativa, 
com os meus conhecimentos em informática e isso, às vezes, criava, pronto algum tipo de conflito mas confesso que 
era mais por minha parte porque ele tentava me dar todo o apoio possível. 

Reference  6  93.060 -  93.129Character Range 
Neste momento tenho uma cadela que dizem que eu trato como uma filha. 

Reference  7  93.255 -  93.311Character Range 
não sou capaz de estar longe de animais que infelizmente 

Reference  8  110.20 -  110.36Character Range 
M: Não é da geração deles. Mas a minha mãe dizia: “Porque é que… vens embora, não estás lá a fazer nada!” e eu 
dizia: “Vou embora quando tiver alguma coisa!”. 

Reference  9  110.41 -  110.66Character Range 
M: Sim, sim. Ela é…daí que ela dizia “Vens-te embora, não tens de estar lá, tu arranjas coisa melhor!”. Eu não saí 
porque era difícil arranjar coisa melhor, e às vezes era motivo de conflitos porque eu prefiro ir parar para pensar 
nunca desisti, não é? 

Reference  10  121.97 -  122.15Character Range 
A nível de centros de emprego aquilo que se nota é, falando de ofertas de emprego concretamente, propriamente 
ditas para licenciados são raras as ofertas de emprego que aparecem. 

Reference  11  125.46 -  125.91Character Range 
Eu refugiava-me muito, também como já falei, nos animais, também alguma parte do voluntariado ia para os 
animais, tentar arranjar…que as pessoas tinham abandonado. Cheguei a ter cães em minha casa e eu é que pagava, 
era uma despesa mas (risos). Mantinha-me sempre ocupada ou com os animais que é uma coisa que eu gosto, com 
desporto e…agora posso dizer que saio mais, convivo mais do que antes, organizava jantares, e gosto muito de 
cozinhar. (risos) 

Entrevistada 3 Document 

"C"-Licenciatura em Informática de Gestão 
Total References  36

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Controle 

References  9 Coverage  2,20 % Node Coding 

Reference  1  17.443 -  17.504Character Range 
Sim, er…pronto, optei então por tirar de imediato o mestrado. 

Reference  2  31.883 -  31.924Character Range 
que temos de exigir mesmo que nos paguem, 

Reference  3  32.189 -  32.229Character Range 
falei do aumento que ele tinha prometido 

Reference  4  32.433 -  32.660Character Range 
liguei e perguntei, e ele despachou logo a conversa…tudo bem, e desde aí sempre que tentei ligar com ele nunca 
mais me atendeu. Nunca mais. Eu posso ligar quem me atende é a assistente e inventa mil e uma desculpas em 
nome dele 

Reference  5  33.589 -  33.640Character Range 
Eu quando sair de lá, vou para tribunal. (barulhos) 

Reference  6  39.004 -  39.055Character Range 
Fiz o CAP, agora o mestrado e estou na Wall Street… 

Reference  7  64.217 -  64.329Character Range 
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 e eu aconselho sempre as pessoas que mesmo que tenham problemas não mostrar “má cara”, como eu costumo 
dizer…, 

Reference  8  65.195 -  65.382Character Range 
e eu costumo dizer que mesmo que ouça uma coisa que não gosto…demonstra um sorriso e passa por cima …porque 
realmente pensar, e fazer um problema…porque estas coisas que nos acontecem…só… 

Reference  9  69.365 -  70.149Character Range 
C: Sim, sim. Aprendi também a não ter que mostrar os meus impulsos…Às vezes nós se tivermos de ter alguma 
explosão de raiva ou assim é melhor não ter porque parece que as paredes têm ouvidos e têm câmaras em todo o 
lado e realmente temos até que , Às vezes temos até que disfarçar e ser simpática com as pessoas quando não 
queremos ser…mas tem que ser…porque…só de uma vez ter passado uma senhora lá e eu disse bom dia assim… bom
dia, assim…, [a senhora disse] “que mal educada”, não se responde, e “eu disse Bom Dia”…[a senhora respondeu] 
“bom dia com essa cara “ e só respondi assim, e claro que e descobri que ela esta em contacto, que fala com o 
patrão…então a partir dai pronto se é para ser simpática à força, sou simpática à força…tudo bem, e eu também sei 
disfarçar muito bem… 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Aceitação 

References  3 Coverage  0,59 % Node Coding 

Reference  1  50.327 -  50.384Character Range 
Por enquanto estou contente por ter pelo menos um emprego 

Reference  2  51.607 -  51.781Character Range 
C: Sim e ao fim de mais um mês acabei… acabei por dizer, olha, quando lhe apetecesse ok…e eu disse não tenho 
contrato mas também se aparecer outra coisa não tenho que avisar… 

Reference  3  65.450 -  65.634Character Range 
C: Sim, continuam a dizer que…é assim, as que trabalham comigo às vezes dizem que tenho que estar contente por 
estar lá a trabalhar, é melhor do que estar em casa sem fazer nada não é… 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Activa 

References  9 Coverage  0,90 % Node Coding 

Reference  1  23.011 -  23.129Character Range 
É assim, mandei currículos, não consegui pronto, não é, e então decidi, vou tentar a sorte e fui candidatar-me 
também… 

Reference  2  25.488 -  25.523Character Range 
mas eu não conseguia ficar em casa, 

Reference  3  25.559 -  25.615Character Range 
e pronto, preferi realmente andar à procura de trabalho… 

Reference  4  26.158 -  26.190Character Range 
e entretanto, fui a entrevistas 

Reference  5  29.152 -  29.169Character Range 
Muitos currículos 

Reference  6  47.873 -  47.961Character Range 
Não, não eu faço sempre, eu mando, (barulhos) quando pedem gestão ou informática (risos) 

Reference  7  57.276 -  57.452Character Range 
Pronto…compro sempre o jornal, de manha, à tarde, até ao domingo compro o jornal de noticias e o expresso, ia 
sempre à internet, na net-empregos entre outros, e mandava sempre… 

Reference  8  58.644 -  58.721Character Range 
Fui espreitar muitas vezes a bolsa de emprego da FEP [Faculdade de Economia]… 

Reference  9  61.149 -  61.186Character Range 
Devo ter ido a umas vinte entrevistas 
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Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Cognitiva 

References  1 Coverage  0,35 % Node Coding 

Reference  1  62.477 -  62.727Character Range 
É o próprio estado, o governo, pronto é que permite que isto aconteça, não é…apesar que agora, ou isto deixará de 
existir…ou ter nas condições que está no contrato…realmente o que acontece é que eles é que permitem que isto 
aconteça…na minha opinião… 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Emocional 

References  3 Coverage  2,02 % Node Coding 

Reference  1  49.892 -  50.074Character Range 
Eu, às vezes nem penso nisso…porque se começar a pensar nesta situação acabo por andar mais desmotivada, 
realmente não faço grande trabalho, acabo por andar aí a cismar a toda a hora 

Reference  2  53.154 -  54.200Character Range 
Pois, primeiro sinto que trabalho, quer dizer, invisto muito do meu tempo não é, o dia todo em algo que se calhar 
não vale a pena porque não estou estável, hum…realmente a gente acaba por nem sequer ser valorizado e…como eu 
costumo dizer, ele acha que nós somos abaixo daquilo que eu não digo porque muitas vezes, mesmo quando estava 
na sede um dia e os comentários e o às vezes dizia…hum…, desde logo prefere ter uma fomradorazita de adultos 
assim mesmo, quer dizer…tudo bem, e pronto isso desmotiva bastante e além disso não tenho tempo para mim, não 
tenho tempo para acabar a minha tese, não tenho tempo para estar com o meu namorado, não tenho tempo para 
estar com a minha família, sempre que estou, vou de fim de semana, estou com a cabeça lá mas com a mente 
noutro sitio, e ponho-me a pensar “devia estar a fazer a tese” mas não consigo porque realmente não consigo 
conciliar as duas coisas e também se as pessoas ou eu, quisesse constituir família neste momento não poderia 
porque não tenho um emprego estável para pensar numa coisa dessas 

Reference  3  65.672 -  65.871Character Range 
C: (Risos) pois…quando conto a minha história naquela empresa….dizem que não me admira nada naquela 
empresa, que nada já surpreende, como hoje, quer dizer, uns recebem outros não, tudo bem…mas também 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Recusa 

References  1 Coverage  0,09 % Node Coding 

Reference  1  64.136 -  64.200Character Range 
as pessoas sempre dizem que eu nunca faço um problema das coisas 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Retraimento 

References  4 Coverage  0,56 % Node Coding 

Reference  1  32.034 -  32.084Character Range 
E já tentou confrontá-los com a situação? 
C: Não. 

Reference  2  50.076 -  50.139Character Range 
então realmente quando tenho um problema tento não pensar nele… 

Reference  3  51.466 -  51.532Character Range 
pronto eu costumo dizer que não faço logo um problema realmente… 

Reference  4  65.872 -  66.093Character Range 
assim que posso, pego nas coisas e venho logo embora, por isso é que era para sair às 18h00, e depois disto peguei 
nas coisas e vim logo embora…mas estava um pouco chateada e para não ficar mais, peguei e vim-me embora. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Suporte Social 

References  6 Coverage  2,49 % Node Coding 

Reference  1  40.560 -  40.685Character Range 
Ok, er, durante…percebi bem que durante as situações que esteve, em situações precárias, teve ajuda familiar? 
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C: Sim, apoio. 

Reference  2  53.154 -  54.200Character Range 
Pois, primeiro sinto que trabalho, quer dizer, invisto muito do meu tempo não é, o dia todo em algo que se calhar 
não vale a pena porque não estou estável, hum…realmente a gente acaba por nem sequer ser valorizado e…como eu 
costumo dizer, ele acha que nós somos abaixo daquilo que eu não digo porque muitas vezes, mesmo quando estava 
na sede um dia e os comentários e o às vezes dizia…hum…, desde logo prefere ter uma fomradorazita de adultos 
assim mesmo, quer dizer…tudo bem, e pronto isso desmotiva bastante e além disso não tenho tempo para mim, não 
tenho tempo para acabar a minha tese, não tenho tempo para estar com o meu namorado, não tenho tempo para 
estar com a minha família, sempre que estou, vou de fim de semana, estou com a cabeça lá mas com a mente 
noutro sitio, e ponho-me a pensar “devia estar a fazer a tese” mas não consigo porque realmente não consigo 
conciliar as duas coisas e também se as pessoas ou eu, quisesse constituir família neste momento não poderia 
porque não tenho um emprego estável para pensar numa coisa dessas 

Reference  3  55.546 -  55.613Character Range 
Sim, vou morar porque o meu namorado também tem um emprego estável… 

Reference  4  58.644 -  58.721Character Range 
Fui espreitar muitas vezes a bolsa de emprego da FEP [Faculdade de Economia]… 

Reference  5  66.108 -  66.299Character Range 
Mas por exemplo, o seu namorado, os seus pais, o que é que acham desta situação? 
C: Ah, Dizem que eu já devido ter saído da empresa, já devia procurar outra coisa…que não posso ser comodista 

Reference  6  66.408 -  66.662Character Range 
C: No inicio foi complicado, pelo menos a minha mãe saber que eu chegava a casa sempre tarde do trabalho, diz 
que isto não é vida para ninguém …dizer não dizem, mas devem pensar…mas o meu namorado diz que eu já devia 
ter arranjado outra coisa e as vezes… 

Entrevistada 6 Document 

"I"-Licenciatura em Educação Social (vertente acção social Escolar) 
Total References  70

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Controle 

References  4 Coverage  0,91 % Node Coding 

Reference  1  68.819 -  69.083Character Range 
I Penso, até porque nesta altura com o subsídio social de desemprego, com o meu marido de baixa, foi um 
bocadinho complicado mas nos temos de ser como a formiga. E o trabalho todo que eu tive, agora estes meses todos 
que eu trabalhei não era para… foi para alguma… 

Reference  2  69.144 -  69.538Character Range 
I Está. Neste momento está de baixa. Foi operado a um joelho. Mas em Agosto provavelmente já vai começar a 
trabalhar. Mas temos de ser como a formiga, estas horas todas que trabalhei, este esforço que eu fiz foi para poupar,
foi para ter alguma estabilidade e segurança que infelizmente nunca pensei que me viesse valer tão cedo, eu veio-me
a valer este ano. Porque as despesas foram bastantes. 

Reference  3  89.750 -  89.819Character Range 
O comprar casa, eu arrisquei, achei que estava na altura e arrisquei. 

Reference  4  98.036 -  98.426Character Range 
eu fazia uma selecção das instituições que queria, na altura existia um site na internet onde podíamos ver era o: 
eurosocial.org; que já não existe, que podíamos fazer uma pesquisa por área de intervenção, distrito, localidade, 
podíamos fazer essa pesquisa, eu só pesquisava as instituições que me interessavam, que era naquela área que eu 
gostava de trabalhar, encaminhava por mês 20 a 25. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Aceitação 

References  2 Coverage  0,70 % Node Coding 

Reference  1  90.115 -  90.589Character Range 
mas também porque tinha aquela consciência, terminando este emprego ou ficando sem este emprego na minha 
área, eu arranjo qualquer coisa. É assim... tem que se trabalhar, tem que se ganhar dinheiro, como eu  
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tinha esta mentalidade de “faço qualquer coisa”, porque se eu ficar com aquela ideia que não.... porque vou 
trabalhar na minha área, porque eu estudei tenho um curso tenho que trabalhar na minha área… 
Entrevistador: Mas sente-se bem com essa decisão? 
I Sinto-me ... 

Reference  2  91.767 -  92.153Character Range 
Sim porque estudei, porque queria exercer a profissão pela qual estudei mas também tenho noção que, realmente, a 
situação no nosso país está má, está má não só para licenciados como para quem não tem formação por isso ...tenho
um bocadinho mais de paciência. Acho que realmente é geral e que não é especificamente para licenciados, acho que 
é geral então estou mais paciente por isso. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão 
Comportamental 

References  15 Coverage  2,14 % Node Coding 

Reference  1  43.863 -  44.146Character Range 
O que na altura também fiz, porque como era a recibos verdes eu podia arranjar qualquer coisa que fizesse 
descontos para tentar contrabalançar as despesas que iria ter da segurança social e afins. Nessa altura consegui 
também um emprego como administrativa numa companhia de seguros. 

Reference  2  47.106 -  47.263Character Range 
porquê aceitar um emprego que não tinha a ver com a sua área? 
I Por causa da segurança a nível de descontos para a segurança social e por ter mais dinheiro. 

Reference  3  50.133 -  50.201Character Range 
Então começa a trabalhar no call center ? 
I Ainda estive lá um ano. 

Reference  4  66.803 -  66.884Character Range 
Não, eu nunca dei um passo maior do que a perna, como se costuma dizer, sempre… 

Reference  5  67.459 -  67.558Character Range 
Agora estou a ficar um bocadinho mais limitada por causa do bebé. vou-me limitar mais um bocadinho. 

Reference  6  69.741 -  69.903Character Range 
I Ou seja eu sempre tive como educadora social, a minha função sempre foi como educadora social, arranjava era 
outra coisa em paralelo que não fosse a minha área. 

Reference  7  70.011 -  70.270Character Range 
I Mesmo agora que estou desempregada e que vou ter que arranjar alguma coisa, vou procurar, claro na minha 
área, porque estudei para isso. Era isso que eu gostava de fazer. Mas o que vier, sempre procurando na área. Mas o 
emprego que encontrar vai ter de ser. 

Reference  8  70.573 -  70.792Character Range 
I Exactamente. E os descontos todos direitos. Se assim for aceito qualquer coisa, não é? Naquele patamar 
administrativo ou assim qualquer coisa. Mas a recibos verdes, a situação precária num emprego não qualificado não. 

Reference  9  73.158 -  73.302Character Range 
 
I (risos) À partida foi um bocadinho complicado, por isso é que eu aceitei logo o POC e vim para casa em Julho e 
em Outubro fui logo tratar... 

Reference  10  77.866 -  78.013Character Range 
“bom, é melhor eu fazer dois currículos, um com o 12º ano para essas situações e um com licenciatura quando 
quiser a minha área de formação mesmo”. 

Reference  11  92.440 -  92.517Character Range 
Não, fui adaptando os meus projectos de vida à situação que estava na altura. 

Reference  12  96.567 -  97.014Character Range 
I É tudo se aprende, qualquer área que seja tudo se aprende. É claro que uma pessoa concorre ou procura um 
emprego de áreas que tenha minimamente uma noção que domine qualquer coisa, claro que não posso concorrer 
para outras áreas que não tenha a mínima noção, mas a formação, administrativo assim essas coisas  
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que nós já temos alguma noção, o trabalho informático, coisas que não tenha a noção, que não saiba o que vou 
fazer, também não arrisco. 

Reference  13  108.05 -  108.13Character Range 
Agora de certeza que vou recorrer a tudo e mais alguma coisa mas até agora não. 

Reference  14  116.59 -  116.79Character Range 
É assim, ser sempre optimistas, nunca baixar a cabeça, nunca fechar também outras oportunidades, outras áreas 
que surjam porque qualquer tipo de experiência profissional é sempre interessante… 

Reference  15  116.80 -  117.01Character Range 
Põe todas no currículo? 
I Não. Não ponho a seguradora...Nao, o meu currículo é na minha área, não coloco outras áreas que não seja no 
mínimo referente a educação social, ponho só a parte de voluntariado 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão pelos 
valores 

References  1 Coverage  0,16 % Node Coding 

Reference  1  116.59 -  116.79Character Range 
É assim, ser sempre optimistas, nunca baixar a cabeça, nunca fechar também outras oportunidades, outras áreas 
que surjam porque qualquer tipo de experiência profissional é sempre interessante… 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Activa 

References  17 Coverage  2,62 % Node Coding 

Reference  1  43.863 -  44.146Character Range 
O que na altura também fiz, porque como era a recibos verdes eu podia arranjar qualquer coisa que fizesse 
descontos para tentar contrabalançar as despesas que iria ter da segurança social e afins. Nessa altura consegui 
também um emprego como administrativa numa companhia de seguros. 

Reference  2  47.106 -  47.263Character Range 
porquê aceitar um emprego que não tinha a ver com a sua área? 
I Por causa da segurança a nível de descontos para a segurança social e por ter mais dinheiro. 

Reference  3  48.950 -  48.996Character Range 
tentou encontrar algo na sua area ? 
I Tentei. 

Reference  4  49.243 -  49.298Character Range 
Enviei currículos espontâneos com carta de apresentação 

Reference  5  49.970 -  50.114Character Range 
E CV’s? 
I A milhentos, não sei dezenas. 
Entrevistador: Não chega a centenas? 
I Não, não. Se calhar no máximo duas dezenas. Não, mais não... 

Reference  6  62.740 -  62.784Character Range 
Sim, tinha que continuar a procurar emprego, 

Reference  7  64.951 -  65.008Character Range 
E depois vou tentar arranjar emprego, vou andar a procura 

Reference  8  67.873 -  67.926Character Range 
I E então andava sempre à procura de trabalho de dia. 

Reference  9  68.437 -  68.704Character Range 
Mas vou continuar a aceitar pós-laboral. Até porque se calhar é onde terei mais oportunidades, mas vou… é… novas 
oportunidades, ou assim como referiu que também já andei a ver as novas oportunidades, não vou fechar essa porta,
mas vai-me limitar um bocadinho claro. 
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Reference  10  73.158 -  73.302Character Range 
 
I (risos) À partida foi um bocadinho complicado, por isso é que eu aceitei logo o POC e vim para casa em Julho e 
em Outubro fui logo tratar... 

Reference  11  73.575 -  73.707Character Range 
I Exactamente. Ao fim do primeiro mês já não conseguia, já não… já não queria estar em casa, já estava “mas o 
quê que eu vou fazer”? 

Reference  12  97.508 -  97.667Character Range 
cada vez que procurava emprego na área ou que pretendia mudar, ou quando procurei para de dia se calhar 
mandava, lembro-me que mandava às dezenas, mas não sei… 

Reference  13  98.036 -  98.426Character Range 
eu fazia uma selecção das instituições que queria, na altura existia um site na internet onde podíamos ver era o: 
eurosocial.org; que já não existe, que podíamos fazer uma pesquisa por área de intervenção, distrito, localidade, 
podíamos fazer essa pesquisa, eu só pesquisava as instituições que me interessavam, que era naquela área que eu 
gostava de trabalhar, encaminhava por mês 20 a 25. 

Reference  14  100.64 -  100.72Character Range 
Portanto, ao fim destes 5 anos será uns 300, 400? 
I Sim, se calhar a fazer por baixo. 

Reference  15  103.47 -  103.86Character Range 
eu quando fui ao Centro de Emprego dizer que estava desempregada, foi o primeiro contacto que eu tive, foi “estou 
desempregada, vou entregar os papeis”, foi uma senhora que me atendeu, que me deu então os papeis, preencheu, 
deu-me um dossier e disse “agora tem que se apresentar na Junta de Freguesia neste dia, tem de fazer provas de 
procura de emprego pelo menos 4 vezes por mês” e pronto. 

Reference  16  108.05 -  108.13Character Range 
Agora de certeza que vou recorrer a tudo e mais alguma coisa mas até agora não. 

Reference  17  111.01 -  111.72Character Range 
Exactamente...acho que o governo aposta muito nessas áreas mais tecnológicas, mais de transporte e não tanto na 
área social porque é assim, esquece-se que o país é feito pelas pessoas e que deveria apostar nas pessoas, porque o 
subsidio...o rendimento mínimo, quando saiu a medida do rendimento mínimo garantido, foi uma ideia muito bem 
pensada mas muito mal aplicada. O rendimento social de inserção é um direito mas deveria ter muito deveres, e 
neste momento não tem, é pena verem as coisas como um direito, as pessoas cá fora não têm noção do que isso, 
nós como técnicos temos realmente a noção que é um direito, a pessoa pede, precisa de ajuda tem o direito àquele 
subsídio, mas deveria haver mais deveres… 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Cognitiva 

References  14 Coverage  3,69 % Node Coding 

Reference  1  56.398 -  56.528Character Range 
Continuou mas tiram-me o tapete. Continuou com outras pessoas. Infelizmente foi o sítio que eu vi, que eu senti na 
pele as cunhas, 

Reference  2  68.437 -  68.704Character Range 
Mas vou continuar a aceitar pós-laboral. Até porque se calhar é onde terei mais oportunidades, mas vou… é… novas 
oportunidades, ou assim como referiu que também já andei a ver as novas oportunidades, não vou fechar essa porta,
mas vai-me limitar um bocadinho claro. 

Reference  3  84.827 -  85.082Character Range 
recebi e amealhei mas mesmo assim, é assim o ser trabalhadora a recibos verdes é frustrante porque, é como se 
qualquer a momento nos pudessem tirar o tapete então não nos sentimos trabalhadores como os outros, porque 
nunca há aquele, como hei-de explicar… 

Reference  4  87.326 -  87.517Character Range 
porque é tão injusto, tão injusto, tão injusto...  porque sentimos frustrados por não sermos reconhecidos, não 
estarmos com uma situação justa e ainda por cima temos que pagar tanto dinheiro… 
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Reference  5  88.548 -  88.973Character Range 
Mas eu disse, quando resolvi as situações todas de IVA que tinha pendentes, eu prometi ao meu marido, “não me 
meto mais em recibos verdes, agora que encerrei a actividade, não meto mais em recibos verdes”, mas eu não 
estava a fazer figas mas devia ter feito.poque é assim... Tenho consciência que se eu quiser fazer mais alguma coisa 
na minha área, se eu me quiser sentir mais preenchida terei que aceitar a recibos verdes. 

Reference  6  90.115 -  90.589Character Range 
mas também porque tinha aquela consciência, terminando este emprego ou ficando sem este emprego na minha 
área, eu arranjo qualquer coisa. É assim... tem que se trabalhar, tem que se ganhar dinheiro, como eu tinha esta 
mentalidade de “faço qualquer coisa”, porque se eu ficar com aquela ideia que não.... porque vou trabalhar na minha 
área, porque eu estudei tenho um curso tenho que trabalhar na minha área… 
Entrevistador: Mas sente-se bem com essa decisão? 
I Sinto-me ... 

Reference  7  90.675 -  90.798Character Range 
Sinto-me injustiçada, sinto-me injustiçada...mas também tenho que perceber que realmente a nossa situação está 
muito má ... 

Reference  8  94.483 -  94.961Character Range 
I Na situação laboral mesmo, de estar a contrato ou recibo verde , nunca senti grande diferença porque ou estava 
mais descansada ou estava menos descansada...só, ficava mais contente ou menos contente quando conseguia 
contrato ou quando permanecia a recibos verdes. Em termos de integração nas instituições onde estivesse a 
trabalhar no local de trabalho com as pessoas não, não tinha problema, porque sou bastante comunicativa, sou 
extrovertida, não tenho problemas em entrar. 

Reference  9  96.567 -  97.014Character Range 
I É tudo se aprende, qualquer área que seja tudo se aprende. É claro que uma pessoa concorre ou procura um 
emprego de áreas que tenha minimamente uma noção que domine qualquer coisa, claro que não posso concorrer 
para outras áreas que não tenha a mínima noção, mas a formação, administrativo assim essas coisas que nós já 
temos alguma noção, o trabalho informático, coisas que não tenha a noção, que não saiba o que vou fazer, também 
não arrisco. 

Reference  10  98.934 -  99.226Character Range 
Não. Foi porque alguém disse “estava a precisar”, encaminhei o currículo, para Espinho foi assim, estavam a 
precisar, encaminhei o currículo e falaram no meu nome e fui a uma entrevista e depois fui seleccionada e não foi 
bom esse contacto porque eu fiquei desempregada por causa de cunhas... 

Reference  11  110.58 -  110.71Character Range 
O que está mal mesmo é a distribuição dos dinheiros, apoios, acho que se aposta mais em determinadas áreas em 
detrimento de outras 

Reference  12  111.01 -  111.72Character Range 
Exactamente...acho que o governo aposta muito nessas áreas mais tecnológicas, mais de transporte e não tanto na 
área social porque é assim, esquece-se que o país é feito pelas pessoas e que deveria apostar nas pessoas, porque o 
subsidio...o rendimento mínimo, quando saiu a medida do rendimento mínimo garantido, foi uma ideia muito bem 
pensada mas muito mal aplicada. O rendimento social de inserção é um direito mas deveria ter muito deveres, e 
neste momento não tem, é pena verem as coisas como um direito, as pessoas cá fora não têm noção do que isso, 
nós como técnicos temos realmente a noção que é um direito, a pessoa pede, precisa de ajuda tem o direito àquele 
subsídio, mas deveria haver mais deveres… 

Reference  13  112.93 -  113.46Character Range 
É assim, estágios profissionais sim, para inicio de carreira mas aí questão coloca-se quando a pessoa depois já iniciou
o trabalho na área já não tem direito a estágio profissional porque já trabalhou como..., por exemplo eu como 
educadora social não posso recorrer a nenhum estágio profissional, eu acho que a medida que para mim faria mais 
sentido para me ajudar a mim seria a tão falada diminuição do horário de trabalho, por exemplo, na função pública, 
maior qualidade de vida, diminuição do horário de trabalho, mais lugares… 

Reference  14  113.48 -  113.53Character Range 
Mais lugares…vagas... 
I Descendo o horário de trabalho 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Emocional 

References  10 Coverage  1,32 % Node Coding 
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Reference  1  56.398 -  56.528Character Range 
Continuou mas tiram-me o tapete. Continuou com outras pessoas. Infelizmente foi o sítio que eu vi, que eu senti na 
pele as cunhas, 

Reference  2  67.020 -  67.243Character Range 
 como não tinha responsabilidades, tanto que optei por abandonar o primeiro emprego no Porto feliz, não tinha 
responsabilidades, portanto optei por sair porque não estava contente. Mas fora isso consegui sempre dar a volta. 

Reference  3  73.319 -  73.442Character Range 
Mas ainda assim foi sendo, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, três mesitos ali, qual foi o primeiro impacto? 
I Foi horrível 

Reference  4  84.590 -  84.618Character Range 
Isso é que é o mais injusto. 

Reference  5  84.827 -  85.082Character Range 
recebi e amealhei mas mesmo assim, é assim o ser trabalhadora a recibos verdes é frustrante porque, é como se 
qualquer a momento nos pudessem tirar o tapete então não nos sentimos trabalhadores como os outros, porque 
nunca há aquele, como hei-de explicar… 

Reference  6  86.598 -  86.620Character Range 
Por isso, é frustrante 

Reference  7  87.326 -  87.517Character Range 
porque é tão injusto, tão injusto, tão injusto...  porque sentimos frustrados por não sermos reconhecidos, não 
estarmos com uma situação justa e ainda por cima temos que pagar tanto dinheiro… 

Reference  8  90.675 -  90.798Character Range 
Sinto-me injustiçada, sinto-me injustiçada...mas também tenho que perceber que realmente a nossa situação está 
muito má ... 

Reference  9  94.483 -  94.961Character Range 
I Na situação laboral mesmo, de estar a contrato ou recibo verde , nunca senti grande diferença porque ou estava 
mais descansada ou estava menos descansada...só, ficava mais contente ou menos contente quando conseguia 
contrato ou quando permanecia a recibos verdes. Em termos de integração nas instituições onde estivesse a 
trabalhar no local de trabalho com as pessoas não, não tinha problema, porque sou bastante comunicativa, sou 
extrovertida, não tenho problemas em entrar. 

Reference  10  117.17 -  117.20Character Range 
que não tenho tanto medo como eu 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Retraimento 

References  1 Coverage  0,18 % Node Coding 

Reference  1  67.020 -  67.243Character Range 
 como não tinha responsabilidades, tanto que optei por abandonar o primeiro emprego no Porto feliz, não tinha 
responsabilidades, portanto optei por sair porque não estava contente. Mas fora isso consegui sempre dar a volta. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Suporte Social 

References  6 Coverage  0,93 % Node Coding 

Reference  1  55.353 -  55.748Character Range 
Já, já tinha emprego. Mas entretanto…sim já tinha, onde está, está estável. Está efectivo sim. 
Entrevistador: E então, vai trabalhar para as equipas ? 
I Ele curiosamente dizia-me sempre “eu só queria que tivesses um emprego normal”, porque como eu ando 
sempre a saltar de um lado para o outro e como era sempre em situações precárias e dizia “eu só queria que tu 
tivesses um emprego normal”. 

Reference  2  61.781 -  61.837Character Range 
I Sim a receber subsídio, subsídio social de desemprego. 
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Reference  3  75.689 -  75.721Character Range 
E o IEFP dava-lhe os… 
I Os 20%. 

Reference  4  75.912 -  76.095Character Range 
I Não, eu não tenho problema de dizer… o meu subsídio social de desemprego são 397 euros, mais não chegava a 
80 euros dos 20% que eu ganhava a mais, portanto, não chegava a 500 euros. 

Reference  5  99.352 -  99.425Character Range 
fui encaminhada por uma colega de turma que também já lá tinha trabalhava 

Reference  6  103.47 -  103.86Character Range 
eu quando fui ao Centro de Emprego dizer que estava desempregada, foi o primeiro contacto que eu tive, foi “estou 
desempregada, vou entregar os papeis”, foi uma senhora que me atendeu, que me deu então os papeis, preencheu, 
deu-me um dossier e disse “agora tem que se apresentar na Junta de Freguesia neste dia, tem de fazer provas de 
procura de emprego pelo menos 4 vezes por mês” e pronto. 

Entrevistada 1 Document 

"D"- Licenciatura em Educação, Braga 
Total References  46

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Controle 

References  2 Coverage  0,48 % Node Coding 

Reference  1  27.281 -  27.353Character Range 
 como eu digo a pensar em vida futura, nem pensar! Como a situação está… 

Reference  2  54.353 -  54.631Character Range 
Se tivesse por exemplo...agora já alguma estabilidade financeira, podia começar a pensar ter a minha casa, pensar 
em criar o meu próprio espaço daqui a pouco pensar em casar, o casar não é imediato porque o meu namorado 
ainda está a estudar. Mas podíamos já começar a pensar… 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Aceitação 

References  1 Coverage  0,07 % Node Coding 

Reference  1  38.042 -  38.093Character Range 
mas estou na minha área. Estou a fazer alguma coisa 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão 
Comportamental 

References  4 Coverage  0,56 % Node Coding 

Reference  1  36.777 -  36.843Character Range 
acredito que isto vai mudar e interiorizo isso diariamente (risos) 

Reference  2  44.657 -  44.727Character Range 
também não exijo muito perto de casa porque cada vez está mais difícil 

Reference  3  50.669 -  50.877Character Range 
Como é que é possivel?! As pessoas com este tipo de situação...não é possível. Mesmo que arranjem um emprego, 
quem está a maior parte está em situação precária ...agora quem está precário, nao vai ter filhos! 

Reference  4  66.962 -  67.025Character Range 
era o seu plano casar já e ter filhos já.  
D: Porque não dá. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Conversão\Conversão pelos 
valores 

References  6 Coverage  1,30 % Node Coding 

Reference  1  36.777 -  36.843Character Range 
acredito que isto vai mudar e interiorizo isso diariamente (risos) 
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Reference  2  36.905 -  36.977Character Range 
sim...e acredito que vai chegar a minha altura, vai chegar a minha vez. 

Reference  3  47.859 -  48.030Character Range 
JSim...isso já foi aquele puxaozinho, já me dá mais um bocadinho de esperança porque as coisas até surgem, vamos 
ter calma mais um bocadinho, agora nao posso desanimar... 

Reference  4  51.209 -  51.307Character Range 
Eu quero acreditar nisso, sinceramente quero... mas uma pessoa vê que nada feito. Não temos nada! 

Reference  5  70.507 -  70.877Character Range 
É essa a sua forma de lidar com isto? 
D: É.  
Entrevistador: Forçar-se a ter uma atitude positiva? 
D: É. Em muitas outras coisas eu já sou e eu considero-me uma pessoa optimista e tento diariamente ter aquele 
pensamento diário, não posso me deixar abalar, não posso pensar que é para toda a gente, e tenho de pensar que 
vou lá chegar e que vou ser uma das premiadas. 

Reference  6  73.367 -  73.550Character Range 
NOTA: No final da entrevista, após desligar o gravador, a entrevistada confessa ser muito católica e inclusivamente 
rezar a um santo padroeiro do trabalho e do emprego (S.Judas Tadeu) 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Activa 

References  8 Coverage  1,65 % Node Coding 

Reference  1  9.800 -  9.854Character Range 
Exacto, mas envio currículo e nem respostas obtenho... 

Reference  2  9.997 -  10.135Character Range 
Exactamente, entrei também em contacto com algumas pessoas que conheço que estão dentro disso, que ate hoje 
se calhar ainda estão a tentar 

Reference  3  12.323 -  12.400Character Range 
Quando me escrevo candidatura de emprego também falo no estagio profissional 

Reference  4  51.585 -  51.895Character Range 
Os estágios profissionais não sei se concordo, eu acho que abolia... porque repare, eu acho que não nos estão a 
favorecer a nós. Porque nós estamos a trabalhar durante um ano/9 meses ou que seja, estamos a receber algum 
dinheiro, é óbvio...eles pagam bem mas no final são poucos aqueles que ficam nas empresas. 

Reference  5  52.114 -  52.291Character Range 
Exactamente. Eu acho que essa política de estágio será errada, eu acho que não foi feita para licenciados ou para 
recém licenciados, estão a favorecer as empresas mais uma vez. 

Reference  6  56.244 -  56.354Character Range 
Aí é que houve uma frustração maior. Eu enviei currículos, currículos, currículos e não obtive uma resposta. 

Reference  7  58.339 -  58.523Character Range 
Estou inscrita desde o início. Fiz um pedido para o CAP, porque a Licenciatura habilita-me directamente para a 
obtenção do CAP e estou inscrita para estágio profissional, para emprego. 

Reference  8  61.168 -  61.339Character Range 
As suas bases de apoio para tentar encontrar emprego fora amigos e aqueles contactos informais foi mesmo o Centro
de Emprego, a UNIVA e os serviços da faculdade? 
D: Sim. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Cognitiva 

References  8 Coverage  2,66 % Node Coding 

Reference  1  16.725 -  16.836Character Range 
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Acho a própria universidade, e penso que a própria universidade devida sensibilizar mais para essas coisas... 

Reference  2  25.303 -  25.452Character Range 
Vou ver se começo a fazer pelo menos um desconto mínimo estou a pensar…(barulho) porque a situação está-me a 
parecer que não vai melhorar tão cedo... 

Reference  3  38.652 -  38.805Character Range 
porque é assim, complicada, está muita gente nesta situação e isso tem mesmo de ser, não é? Nós os optimistas 
temos de pensar que as coisas vão surgindo. 

Reference  4  47.027 -  47.219Character Range 
POrque a situação está como está não é...se toda a gente arranja-se emprego e eu tivesse a ver... só eu é que não 
arranjo, mas acho que neste momento...a maior parte das pessoas não consegue. 

Reference  5  50.669 -  50.877Character Range 
Como é que é possivel?! As pessoas com este tipo de situação...não é possível. Mesmo que arranjem um emprego, 
quem está a maior parte está em situação precária ...agora quem está precário, nao vai ter filhos! 

Reference  6  51.585 -  51.895Character Range 
Os estágios profissionais não sei se concordo, eu acho que abolia... porque repare, eu acho que não nos estão a 
favorecer a nós. Porque nós estamos a trabalhar durante um ano/9 meses ou que seja, estamos a receber algum 
dinheiro, é óbvio...eles pagam bem mas no final são poucos aqueles que ficam nas empresas. 

Reference  7  52.114 -  52.291Character Range 
Exactamente. Eu acho que essa política de estágio será errada, eu acho que não foi feita para licenciados ou para 
recém licenciados, estão a favorecer as empresas mais uma vez. 

Reference  8  66.159 -  66.824Character Range 
Eu penso nisso, não é? É a questão de pensar nisso, não em termos de presente, actual mas a nível de futuro.Porque 
penso... eu olho para a situação dos meus pais, a minha mãe não vem agora porque será penalizada porque 
entraram novas leis em vigor, mas já trabalha há imenso tempo. Tem 30 e quantos anos de descontos e mesmo 
assim não poderá vir agora... por causa da lei e terá de vir aos 65. Eu penso... eu vou começar a descontar com que 
idade? Com 30 anos, quando é que eu posso descansar? (risos) Ainda não começou a trabalhar a sério e já está a 
pensar em descansar. FIcamos penalizados...mas é mesmo isso porque quer a gente quer não é o que acontece, não 
é? 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Focalização\Focalização Emocional 

References  5 Coverage  0,94 % Node Coding 

Reference  1  47.341 -  47.625Character Range 
Se calhar senti aquela frustração, aquela ansiedade e já me bateu a tristeza mesmo. Uma pessoa fica triste porque é 
um investimento que é feito, uma pessoa estuda, dedica-se a uma coisa e as coisas não surgem. É complicado. Mas 
ainda não esmoreci assim...ainda caí assim totalmente. 

Reference  2  48.785 -  48.948Character Range 
Em relação ao geral, os sentimentos… a dificuldade...é mesmo sentimentos de tristeza. De tristeza, de injustiça 
porque depois não vejo ninguém a fazer nada por nós 

Reference  3  51.209 -  51.307Character Range 
Eu quero acreditar nisso, sinceramente quero... mas uma pessoa vê que nada feito. Não temos nada! 

Reference  4  55.596 -  55.636Character Range 
Fico um bocadinho, fico, fico afectada. 

Reference  5  56.244 -  56.352Character Range 
Aí é que houve uma frustração maior. Eu enviei currículos, currículos, currículos e não obtive uma resposta. 

Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Retraimento 

References  1 Coverage  0,06 % Node Coding 

Reference  1  48.337 -  48.381Character Range 
É activista destas coisas? 
D: Muito pouco. 
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Tree Nodes\Coping com o não-
emprego\Suporte Social 

References  11 Coverage  2,79 % Node Coding 

Reference  1  15.359 -  15.393Character Range 
fui inscrever no centro de emprego 

Reference  2  25.303 -  25.452Character Range 
Vou ver se começo a fazer pelo menos um desconto mínimo estou a pensar…(barulho) porque a situação está-me a 
parecer que não vai melhorar tão cedo... 

Reference  3  37.740 -  38.422Character Range 
D: Em termos de amigos é força...dão força, "porque a tua vez vai chegar"..., tenho uma colega de educação de 
infância que também esteve algum tempo sem fazer nada, na altura procurou e não encontrou nada, arranjou um 
emprego mais foi fora da área para não ficar parada eu não estou na melhor situação mas estou na minha área. 
Estou a fazer alguma coisa. Pronto...eles "dizem que vai chegar, tu vais ver, tu és boa profissional e que as coisas 
vão surgir". Os meus pais, é sempre complicado porque eles investiram na licenciatura e sabem que se eu estivesse 
melhor também eles estavam melhor, menos mal...a minha mãe vai-me dando força e o meu pai também. As coisas 
vão aparecendo… 

Reference  4  46.123 -  46.302Character Range 
E lá está o nosso director de curso manda semanalmente que venham propostas ou da ANALCE ou do centro de 
emprego, ele manda-nos, ou alguma notícia do jornal, ele tem-nos mandado. 

Reference  5  49.808 -  50.205Character Range 
D: Nada, nada. Nós não temos ajudas nenhumas, não digo só os subsídios, não há nada de ajudas. Eu se for à 
segurança social pedir alguma coisa, por exemplo, as pessoas vão pedir alimentos para os filhos vão pedir apoio e a 
segurança social vai dando, e eu se for lá pedir alguma coisa dessas porque estou desempregada, ninguém me dá 
um cheque porque eles agora estão a dar cheques para o dentista. 

Reference  6  53.847 -  53.883Character Range 
Os seus pais ajudam? 
D: Exactamente 

Reference  7  58.339 -  58.368Character Range 
Estou inscrita desde o início 

Reference  8  58.656 -  58.709Character Range 
dirigi-me ao Centro de Emprego e não fui bem atendida 

Reference  9  59.176 -  59.448Character Range 
Está na Junta de Freguesia, na minha área de residência, na altura até fui tratar de situação com o presidente da 
junta e, na altura, estávamos a falar, veio à conversa, e ele disse “vá-se inscrever”, teimou, teimou e eu entretanto, 
já que estava lá e já, fiz a inscrição. 

Reference  10  60.725 -  60.777Character Range 
foi também numa UNIVA, numa outra junta de freguesia 

Reference  11  61.168 -  61.339Character Range 
As suas bases de apoio para tentar encontrar emprego fora amigos e aqueles contactos informais foi mesmo o Centro
de Emprego, a UNIVA e os serviços da faculdade? 
D: Sim. 
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Coding Summary Report- “Coping pelo Lazer” (Lazer na Adultez) 

Mestrado Project: 
Generated: 18-12-2006 18:26 

Entrevistado 2 Document 

"J"-Licenciado em Psicologia Social e Orgs, Porto 
Total References  29

Tree Nodes\Historia de Vida\Adultez\Lazer 
Adultez 

References  29 Coverage  4,65 % Node Coding 

Reference  1  11.456 -  11.507Character Range 
Andei num ginásio mas isso já foi muito mais tarde. 

Reference  2  14.725 -  15.081Character Range 
para a Fernando Pessoa e como é que é? Entra em 90 e … 
J: Em 1991. Temos o jornal online. Ele é uma pessoa talentosa, é como é que hei-de dizer? É licenciado em 
Literatura e escreve excepcionalmente bem e sabe também fazer caricaturas, faz arranjos a nível gráfico e essas 
coisas. 
Entrevistador: É giro. Então, Fernando Pessoa. Em que ano é que entra? 
J 

Reference  3  18.696 -  18.790Character Range 
Entrevistador: Mas outras actividades? Não praticou desporto? Clubes, academias? 
J: Não, não. 

Reference  4  19.710 -  19.920Character Range 
J: Tive uma actividade, claro! Que me estava a esquecer. Durante o início, talvez, da faculdade (silêncio). Naquele 
ano em que trabalhei e não estudei, antes de entrar para a faculdade tive uma banda de música. 

Reference  5  19.922 -  19.957Character Range 
Entrevistador: Música?! 
J: Música. 

Reference  6  19.959 -  20.021Character Range 
Entrevistador: Que tipo? 
J: Pop/Rock português. Em português. 

Reference  7  20.093 -  20.251Character Range 
J: Talvez no 4ºano. Talvez 3 anos, vá. Eu quando andava na faculdade tinha. No período do seu auge, tínhamos 
concertos. E eu acho que não estava na faculdade. 

Reference  8  20.309 -  20.367Character Range 
J: Continuávamo-nos a juntar-nos e tal para dar concertos. 

Reference  9  20.369 -  20.414Character Range 
Entrevistador: O que é que tocava? 
J: Baixo. 

Reference  10  20.480 -  20.819Character Range 
J: Foi com algum empenho e tinha um professor que também era músico. Porque quando eu trabalhava nesse bar, 
era um bar que tinha muitos concertos e conhecia-se muita gente. Era um bar que estava na moda, na altura. 
Conhecia-se muita gente ligada à música e os meus amigos e eu juntámo-nos e tentámos fazer uma banda. Estava 
na moda, não é? 

Reference  11  20.821 -  20.849Character Range 
Entrevistador: Claro, claro. 
Reference  12  20.851

-  20.874Character Range 
J: Queria ter uma banda 
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Reference  13  20.918 -  20.950Character Range 
J: Éramos 4/5. Era interessante. 

Reference  14  21.013 -  21.052Character Range 
J: Tinha potencial, sinceramente tinha. 

Reference  15  21.090 -  21.160Character Range 
J: Acaba…alguns seguiram música, sim. Alguns deles até são conhecidos. 

Reference  16  21.162 -  21.231Character Range 
Entrevistador: Alguns seguiram música? 
J: Sim alguns seguiram música 

Reference  17  21.288 -  21.635Character Range 
J: Não, não. Eu andava lá mas era pela brincadeira. Pela brincadeira no sentido de me divertir com aquilo. Os 
elementos da banda, principalmente dois eram tipo dois “galos de capoeira”, chutavam, os malandros. No fundo era 
um projecto que eu sempre encarei como um hobby, uma coisa para me divertir. Nunca assumi aquilo como uma 
coisa para futuro. 

Reference  18  21.709 -  21.858Character Range 
J: Nunca pensei muito nisso, não, gostava de tocar. Eu acho que não tinha muito jeito para aquilo mas tinha algum 
jeito, não é? Era uma diversão, só. 

Reference  19  21.905 -  22.066Character Range 
J: Não está esquecido porque ainda hoje peguei no baixo. Estava-ma a falar de actividades, isto é uma actividade 
organizada mas… na altura éramos todos amigos e… 

Reference  20  22.114 -  22.121Character Range 
J: Sim. 

Reference  21  22.173 -  22.232Character Range 
J: Não está esquecido. Ainda tenho lá aquelas velhas demos. 

Reference  22  22.261 -  22.564Character Range 
J: Tenho lá. Chegámos a gravar em estúdio e tudo. Usávamos as nossas redes de conhecimentos e tudo. 
Chegámos a entrar em festivais de rock locais, patrocinados pelo bar onde trabalhei e um dos prémios era gravar em 
estúdio. E, chegámos a gravar duas músicas em estúdios, as quais até eram interessantes. 

Reference  23  22.642 -  22.794Character Range 
J: Não, nós dispersámos completamente. Um vive em Lisboa, o outro é o tal músico que é relativamente conhecido,
toca numa banda ”fado em ri demó” (????) 

Reference  24  51.310 -  51.389Character Range 
ocupas o teu tempo? Continuas a fazer candidaturas? 
J: Sim, faço candidaturas. 

Reference  25  53.313 -  53.495Character Range 
J: Em termos de lazer, nas baixas de trabalho, às vezes é complicado arranjar alguma coisa para fazer quando 
estou em casa, não é? É complicado porque está toda a gente a trabalhar. 

Reference  26  53.621 -  53.645Character Range 
J: Hum. Já não há banda. 

Reference  27  53.726 -  53.759Character Range 
J: Não, não tenho assim um hobby. 
Reference  28  53.776 -  53.824Character Range 
E não sentes a falta disso? 
J: Sim, um bocado. 
Reference  29  53.841

- 
 54.040Character Range 
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Mas? 
J: Mas (hesitação) mas economicamente não é possível. 
Entrevistador: Não é possível? 
J: Não. Passo muito tempo no computador. 
Entrevistador: Computador. Quando recomeçou, sentiu dificuldades 

Entrevistado 5 Document 

"J"-Licenciatura em Engenharia do Ambiente e Território 
Total References  13

Tree Nodes\Historia de Vida\Adultez\Lazer 
Adultez 

References  13 Coverage  3,08 % Node Coding 

Reference  1  10.105 -  10.263Character Range 
J: Exactamente, fiquei instalado lá na residência de estudantes e foi lá que passei, se calhar, alguns dos melhores 
momentos da minha vida foi lá em Bragança. 

Reference  2  10.345 -  10.535Character Range 
J: Inicialmente e nos primeiros tempos foi um bocadinho difícil, uma pessoa está habituada ao núcleo familiar e tal, 
depois mudar completamente o ritmo e as rotinas foi um bocado complicado. 

Reference  3  13.582 -  13.623Character Range 
J: A faculdade também foi vivida (risos) 

Reference  4  24.572 -  24.647Character Range 
J: Só uma coisa, também trabalhava ajudava o meu pai também na agricultura. 

Reference  5  25.043 -  25.441Character Range 
J: Ah...lá, envolvi-me nas jornadas com o núcleo do ambiente e, portanto, depois no quinto ano, fui convidado a 
ingressar numa lista em que me, vá lá, nomearam como Presidente da mesa da Assembleia Magna Académica, 
deram-me o cargo, na altura numa lista que ia a eleições, e então escolheram para Presidente da Mesa da 
Assembleia, depois fomos a votos, mas depois, perdi, também não tinha qualquer… 

Reference  6  25.469 -  25.647Character Range 
J: Perdemos, perdemos, mas depois também não tinha qualquer disponibilidade para fazer isso e depois também 
vim logo para baixo e mesmo assim mantive contacto com as associações. 

Reference  7  25.702 -  25.839Character Range 
J: O desporto, portanto, era mais nos tempos livres, jogar futebol, corrida, nunca era natação, nunca era nada 
federativo ou associativo. 

Reference  8  25.898 -  25.910Character Range 
J: Desporto… 

Reference  9  25.982 -  26.049Character Range 
J: Não, não, não. Foi mais assim passatempos banais, ver televisão. 

Reference  10  27.860 -  28.138Character Range 
Entrevistador:Pensei que na quinta quando ajudava o seu pai… 
J: Não, não era muito mecanizadas, as quintas daqui são pouco mecanizadas, porque são socalcos e o espaço entre 
os ditos marcos aqueles corredores de videiras é mesmo mínimo tem um metro um metro e vinte e não passa. 

Reference  11  31.781 -  31.916Character Range 
J: Penso que sim, não tenho assim um conhecimento profundo da maioria dos colegas porque como lhe disse já 
não contacto muito com eles. 

Reference  12  45.925 -  45.940Character Range 
J: Um bocadinho 
Reference  13  45.984

- 
 46.006Character Range 

J: Continuava ocupado. 
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Entrevistada 4 Document 

"M"-Licenciatura em Assessoria/Secretariado de gestão 
Total References  26

Tree Nodes\Historia de Vida\Adultez\Lazer 
Adultez 

References  26 Coverage  3,87 % Node Coding 

Reference  1  15.385 -  15.582Character Range 
M: Mas aí acho que foi tentar ambientar-me ao que era a vida académica, não é? Mas nunca fui pessoa de faltar. 
Aliás, também mesmo na faculdade quando entrei não era pessoa de ir ás festas. Não ía. 

Reference  2  15.702 -  15.881Character Range 
Mas participou no traje, na cerimónia? 
M: Sim, sim participava mas aquelas mais folias, mais extrovertidas, já não identificava com isso. Não me 
identificava mesmo. Mas de resto… 

Reference  3  19.417 -  19.852Character Range 
tempos de lazer? 
M: Quando ingressei no ensino superior já me relacionava mais, tinha mais amizades, se é que podemos falar 
assim. Aí sim, na altura, ainda estava no Bacharelato, comecei a frequentar um ginásio. Sempre que saía das aulas 
ia para o ginásio. Já tinha, já convivia mais com outras pessoas da minha rua que, na altura, não me diziam tanto e…
também foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a namorar (risos) a sério. 

Reference  4  20.663 -  20.892Character Range 
Apesar de me ter restringido até à altura em que eu estava na faculdade não era com as pessoas da faculdade, eram 
pessoas de outro grupo que construí. E foi mais aí, sim. Era mais do ginásio, já saía mais vezes para ir ao cinema. 

Reference  5  20.893 -  21.082Character Range 
Depois, então, quando comecei o part time na altura da Licenciatura, como já tinha algum dinheiro meu, não é, já, já
consegui fazer mais coisas. Comecei também a dedicar-me ao voluntariado. 

Reference  6  21.110 -  21.343Character Range 
M: Comecei a ver outros horizontes, por assim dizer e que me tornei uma pessoa mais sociável porque, se calhar, 
eu até ali eu não era mas por mim, sempre vivi num ambiente muito fechado. Não era fechado…como é que eu hei-
de explicar? 

Reference  7  21.377 -  21.465Character Range 
M: Sim, sim. Mas não era porque me impusessem. Aliás, a minha mãe nunca me impôs. Aliás… 

Reference  8  22.544 -  22.797Character Range 
No voluntariado, que referiu à bocadinho, em que área? Numa associação? 
M: Sim, foi numa instituição humanitária e parti primeiro com a parte do apoio a crianças mais desfavorecidas…hum 
e, depois, serviu também o meu estágio do curso, como era da área. 

Reference  9  22.831 -  23.016Character Range 
M: Como também na área de secretariado eu fui para uma entidade que tinha … que estava inserida num bairro e 
fui então para essa entidade fazer a gestão do arquivo, da correspondência. 

Reference  10  33.272 -  33.400Character Range 
Sim. A única coisa que eu fazia, às vezes, no Verão, era ajudar a minha tia, ela tinha um supermercado. E eu andava 
lá ajudá-la. 

Reference  11  33.421 -  33.468Character Range 
No que fosse preciso? 
M: No que fosse preciso. 
Reference  12  33.485

- 
 33.539Character Range 

Outros empregos no Verão, tempos livres, não? 
M: Não. 
Reference  13  49.787

- 

 49.972Character Range 
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 Em 2006 tive então a possibilidade de ir para uma instituição, ah...porque...como sempre estive ligada ao 
voluntariado, continuei ligada ao voluntariado através de outras instituições. 

Reference  14  50.003 -  50.275Character Range 
E já fazia voluntariado há muito tempo numa instituição, como eles me conheciam como voluntária e tinha surgido a 
hipótese de ir para lá trabalhar na própria instituição. Proposeram-me ir para lá trabalhar, uma vez que formação 
nem sempre tinha, não é? E a recibos verdes. 

Reference  15  52.150 -  52.264Character Range 
 Mas como também já fazia voluntariado há algum tempo, também já estava sensibilizada para esse tipo de 
questões. 

Reference  16  56.179 -  56.577Character Range 
M: Por isso… eles falaram que era voluntária, já conhecia a instituição, etc., etc., por isso nem estavam à procura de
uma pessoa da minha área propriamente dita. Eles queriam alguém da Psicologia, do Serviço Social e, quando muito, 
da Psicologia das Organizações e Recursos Humanos. Daí que, esta última, fugisse um pouquinho da minha área da 
Licenciatura. Mas foi aquela em que estive mais tempo. 

Reference  17  70.554 -  70.785Character Range 
M: Já, trabalhei lá este tempo todo e fiz voluntariado ao mesmo tempo. Acabei por trabalhar mais horas e como 
conheço as pessoas há muito tempo, disponibilizei-me para isso. Muitas pessoas já me disseram mas "porque é que 
tu vais?" 

Reference  18  88.304 -  88.394Character Range 
E…neste momento continuo a praticar desporto a nível de ginásio, sempre que posso faço. 

Reference  19  89.126 -  89.309Character Range 
outra ao sábado, só menos ao domingo. 
M: Exactamente. (risos) Exactamente é mesmo isso. Neste momento só tenho o domingo. 
Entrevistador: Quanto à continuidade dos estudos superiores 

Reference  20  92.169 -  92.288Character Range 
o que é que tem feito em termos de lazer mas acho que já me contou mais ou menos. O grupo de amigos, o cinema. M: Sim. 

Reference  21  92.305 -  92.381Character Range 
A leitura? É uma pessoa que gosta de ler? Escrever? 
M: Escrever não, leio. 

Reference  22  92.414 -  92.709Character Range 
M: Pesquisar, pesquiso muito na Internet, sou uma pessoa que quando alguém me pergunta e não saiba do que 
está a falar (risos)...vou logo pesquisar antes que alguém me pergunte! Leio pouco, já li mais. Neste momento estou 
a ler pouco, este ano para cá já li um livro, li muito em 3 dias (risos). 

Reference  23  92.743 -  92.954Character Range 
M: Como lhe disse sou uma pessoa que gosta muito de animais e o livro em questão era sobre isso, era o "Marley e 
eu" (??) e eu, era um livro muito ??? que me ofereceram ...mas eu gostei tanto...que não consegui… 

Reference  24  92.971 -  93.177Character Range 
E era sobre a relação de animais com animais? 
M: Exactamente. 
Entrevistador: Pois. 
M: Neste momento tenho uma cadela que dizem que eu trato como uma filha. 
Entrevistador: Já tem outra cadela? 
M: Tenho. 

Reference  25  93.216 -  93.509Character Range 
M: Sim...tive uma e depois tive outra, não sou capaz de estar longe de animais que infelizmente…que faleceu aos 6 anos e 
depois…passado pouquíssimo tempo adoptei através de uma associação uma rafeirinha que está lá em casa há mais de um 
ano. Que a minha própria mãe diz: “Anda à avó!” (risos). 

Reference  26  93.526
- 

 93.582Character Range 
É completamente viciada nela? 
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M: Completamente! E cães. 

Entrevistada 3 Document 

"C"-Licenciatura em Informática de Gestão 
Total References  12

Tree Nodes\Historia de Vida\Adultez\Lazer 
Adultez 

References  12 Coverage  2,08 % Node Coding 

Reference  1  16.358 -  16.570Character Range 
E o italiano, nunca mais praticou? 
C: Não, estou em casa na televisão, tenho os canais italianos, e vejo os canais italianos quase todos, ouço muita 
musica italiana e às vezes falo com a minha irmã mas pronto... 

Reference  2  16.587 -  16.913Character Range 
E nunca tentou ir por aí profissionalmente…já que tinha essa vantagem…também, não?  
C: Sim, ainda pensei tirar um curso de italiano mesmo para pronto... não é que não soubesse falar italiano, mas 
para ter também um comprovativo não é, mas realmente assim profissionalmente …nunca me passou pela 
cabeça…mas não seria má ideia… 

Reference  3  16.930 -  16.981Character Range 
Ok… 
C:                     Como isto está tão mal… 

Reference  4  17.105 -  17.181Character Range 
C: Sim  e mesmo no emprego às vezes pedem-me para aulas de italiano (risos). 

Reference  5  20.167 -  20.351Character Range 
C: Por causa do mestrado, sim, comecei por ficar aqui duas vezes por semana, entretanto encontrei… (hesitação, 
riso encabulado) o meu namorado, comecei a ficar aqui mais vezes (risos). 

Reference  6  56.331 -  56.406Character Range 
Como é que ocupa o seu tempo de lazer? 
C: (Risos) qual…(barulhos e risos). 

Reference  7  56.520 -  56.596Character Range 
Tempos de lazer… 
C: (barulhos e risos) posso dizer então …estudo o inglês, 

Reference  8  56.613 -  56.693Character Range 
Pois se considerar o inglês lazer… 
C: Mas tempo pouco tempo livre é muito pouco 

Reference  9  56.741 -  56.800Character Range 
C: As vezes vou ao cinema, também passeio de vez em quando. 

Reference  10  56.980 -  57.071Character Range 
C: É assim, ler,ler não…eu gosto muito de ler, mas realmente não. Não consigo neste momento 

Reference  11  58.229 -  58.425Character Range 
Ah…Não quer? Porque…é uma terra pequena… 
C: Sim, não só, não tem as mesmas condições e eu realmente também prefiro ficar aqui, além disso também tenho 
agora aqui… e quero fazer aqui a minha vida… 

Reference  12  58.442 -  58.487Character Range 
Claro, no Porto não é? 
C: É, não quer mudar… 

Entrevistada 6 Document 
"I"-Licenciatura em Educação Social (vertente acção social Escolar) 

Total References  16
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Tree Nodes\Historia de Vida\Adultez\Lazer 
Adultez 

References  16 Coverage  3,84 % Node Coding 

Reference  1  25.841 -  26.305Character Range 
Mas andaram na mesma turma? 
I Exactamente, então vamos os dois jantar. Quando éramos solteiros não era permitido ir namorados porque 
éramos só nós, depois de casados, nos jantares combinávamos que não viessem namorados. Quem fosse solteiro e 
quem não tivesse namorado para não se sentir constrangido então vamos com o pau-de-cabeleira, eu tinha sorte e 
ele também porque íamos um com outro e eles não brincavam tanto connosco.  
Entrevistador: Portanto até ao 12º 

Reference  2  27.910 -  28.602Character Range 
I Quando me perguntou da minha religião eu disse que tinha ligação à igreja católica, então frequentei a 
catequese desde pequenina então segui sempre até ao grupo de jovens até à parte da adolescência. Na adolescência 
passei para outro lado fui eu a catequista e então aí também foi uma experiência muito engraçada porque comecei 
com os grupos pequeninos os que entravam pela primeira vez na catequese. Uma coisa que eu pedi que na altura 
não era muito comum foi acompanhar desde o princípio até que saíssem, por acaso esse grupo e o grupo a seguir 
conseguimos que se mantivesse até ao grupo de jovens e fizessem o ultimo sacramento que é o Crisma. Por isso 
essa experiência dentro da igreja… 

Reference  3  28.639 -  29.036Character Range 
I Sim, claro, também o próprio centro social exerci voluntariado através do IPJ que na altura julgo que se chamava
“Jovens Voltados para a Solidariedade”, aí recebíamos um pagamento, recebíamos uma remuneração simbólica, 
quem fizesse x horas por semana tinha direito a x mensal, aí também no centro social, onde ajudei a organizar a 
biblioteca do centro social onde também fazia o campo de férias. 

Reference  4  29.148 -  29.259Character Range 
Estava a fazer a catequese e com que idade é que começou a assumir algumas destas responsabilidades? 
I 16 anos 

Reference  5  29.285 -  29.313Character Range 
I Depois do grupo de jovens. 

Reference  6  30.235 -  30.308Character Range 
Esta actividade toda era na zona dos Clérigos ou… 
I Na zona dos Clérigos 

Reference  7  30.334 -  30.859Character Range 
I Na freguesia da Vitória, como ainda estava com a minha avó que ela ainda era viva, ainda mantenho lá 
contactos, depois da minha avó falecer à oito anos atrás, eu já estava na faculdade comecei a afastar-me mais, aí 
sim , houve a rotura, mas enquanto estive na minha avó até aos 20, 21 continuávamos a dinamizar. E mesmo assim 
depois da minha avó falecer eu lembro-me que os meus pais ficaram mais um dois anos a vir de Lordelo cá para 
cima, para a missa para a catequese isso ainda vínhamos mas depois começamos a desligar… 

Reference  8  30.876 -  30.929Character Range 
Mais, mais coisas, antes dos 16? 
I Antes dos 16 não. 

Reference  9  31.444 -  31.504Character Range 
Nunca praticou um desporto de equipa… 
I Só na escola mesmo… 

Reference  10  31.521 -  31.556Character Range 
Outras coisas que se lembre? 
I Não 

Reference  11  67.444 -  67.825Character Range 
I Exactamente. Agora estou a ficar um bocadinho mais limitada por causa do bebé. vou-me limitar mais um 
bocadinho. Mas eu era conhecida por trabalhar non-stop. Era de manhã se arranjasse um emprego de dia, como 
sempre trabalhei no Espaço Pessoa até ao ano passado, à noite seguia com o pós-laboral. Mas o máximo que podia 
acontecer era ficar sem fazer qualquer coisa durante o dia. 
Reference  12  67.873 -  67.926Character Range 
I E então andava sempre à procura de trabalho de dia. 
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Reference  13  67.943 -  68.702Character Range 
E agora que referiu o bebé, e o bebé parece ser uma nova etapa. Como é que foi esta etapa? Como é que diferencia 
em termos profissionais a sua história profissional? 
I Vai-me limitar um bocadinho, porque eu sinceramente tenciono apostar na área de formação de adultos, porque 
eu gostei muito da experiencia com o Click Solidário e vai-me limitar um bocadinho, porque acho que ainda vou 
tentar apostar na formação e aceitar horário pós-laboral. No máximo duas noites por semana será, mais não. Mas 
vou continuar a aceitar pós-laboral. Até porque se calhar é onde terei mais oportunidades, mas vou… é… novas 
oportunidades, ou assim como referiu que também já andei a ver as novas oportunidades, não vou fechar essa porta,
mas vai-me limitar um bocadinho claro. 

Reference  14  93.971 -  94.276Character Range 
que outras formas é que encontrava para ocupar o seu tempo de lazer, fez novamente formação? O que é que... 
I Não. Entretanto com o POC e 35 horas semanais já não me aventurei, à noite a fazer, nem a procurar formação, 
porque entretanto a gravidez e assim foi pesando e então já não ficavam tantas horas. 

Reference  15  121.97 -  122.67Character Range 
 já pensou em escrever um livro? 
I Já. 
Entrevistador:Adivinhei! 
I Já. 
Entrevistador: Com esta riqueza toda… 
I Mas não sobre mim, sobre as experiências, sobres as histórias de vida, de vivências, sobre os outros. Tivemos 
uma situação do Espaço Pessoa de uma utente...prostituta que se tornou mediadora e na altura eu tinha falado com 
ela, “porque não escrever um livro sobre a passagem e agora estar no outro lado a ajudar”. Tenho um amigo meu 
que passou por uma situação pessoal de transexualidade ...porque não...explicar a tua situação, ou seja tem essas 
duas situações. Essas duas já têm um guião mesmo. e esse... bichinho está cá, gosto muito de ler e escrever e esse 
bichinho está cá. 

Reference  16  122.68 -  122.78Character Range 
Ainda tem mais 4 meses vai ficar por aqui.  
I            é se calhar vou apostar nisso... 

Entrevistada 1 Document 

"D"- Licenciatura em Educação, Braga 
Total References  19

Tree Nodes\Historia de Vida\Adultez\Lazer 
Adultez 

References  19 Coverage  4,54 % Node Coding 

Reference  1  4.317 -  4.908Character Range 
D: Frequentei também 5 anos de natação e na altura passava muito tempo, saia da natação que era perto na altura 
de onde estava situada a universidade do Minho, e ia sempre, passava na minha mãe, aproveitava, claro, tinha 
secador secava o cabelo para não ficar ruim, e estava muito naquele espaço, no laboratório, tintas, tubos de ensaio, 
e aquilo fascinou, afinal porém...foi sempre aquilo que eu disse que gostava de fazer, entretanto acho que houve 
uma mudança, achei que só tinha o lado do laboratório acho que se calhar gostava de lidar directamente com as 
pessoas, com a parte humana... 

Reference  2  4.977 -  5.015Character Range 
D: Olhe, gostei de estudar em Viana... 

Reference  3  8.188 -  8.225Character Range 
D: Exactamente...E Acho que mais nada 

Reference  4  8.314 -  8.475Character Range 
fazia parte da catequese, e fora disso mais nada, assim relevante, o grupinho de amigos e mais nada... 
Entrevistador: Ok, Depois termina a licenciatura com...em 
Reference  5  21.885

- 
 22.318Character Range 

D: (suspiro) Tenho as manhas livres, portanto a manha esta livre eu estou aqui as tardes, e a terça-feira, 
esporadicamente, está livre, a minha colega além dos acompanhamentos que fazemos aqui, ela também dá consultas, 
porque é psicopedagoga clínica, dá aqui umas consultas, se há uma consulta marcada para uma terça-feira, em que ela não 
pode estar, se ela não pode fazer o acompanhamento, eu aí sou chamada e venho  
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à terça feira... 

Reference  6  23.666 -  23.698Character Range 
D: Estão assim a olhar para mim. 

Reference  7  24.104 -  24.309Character Range 
D: Ficava. Sentia-me porque foi uma das coisas que quando acabasse a Licenciatura gostava de fazer. Lá está, aqui 
eu vou voltar atrás. Há aqui a vertente de ensino que eu sempre gostei e estar com adultos. 

Reference  8  24.342 -  24.703Character Range 
D: É uma área que, na altura, adquiri competências, e é uma coisa que está completamente relacionada comigo. 
Mesmo o tema da formação, e outros temas que poderei vir a dar e de estudar....o projecto educativo ou isso. 
Projecto educativo escola agora, entre outras coisas a parte da socialização, da minha área. Tenho de estudar mais 
um bocadinho para poder dar. 

Reference  9  24.720 -  24.792Character Range 
Estamos sempre a aprender. 
D: Exactamente. 
Entrevistador: A situação é 

Reference  10  24.890 -  25.043Character Range 
A parte dos recibos verdes tem aqueles constrangimentos todos de ter de pagar Segurança Social mensal… 
D: Para já não aconteceu porque é a primeira vez. 

Reference  11  61.742 -  61.752Character Range 
D: Exacto. 

Reference  12  61.839 -  61.888Character Range 
 Já deixou a natação? 
D: Já, já há muitos anos. 

Reference  13  62.178 -  62.202Character Range 
D: Mais tempos de lazer… 

Reference  14  62.273 -  62.514Character Range 
Falta de ocupação total? Aos sábados estou ocupada, as manhãs ocupo ou trabalho alguma coisa para a formação, 
ou trabalho para alguma coisa que seja necessária para aqui, alguma ideia nova, para a escola para fazermos 
actividades nas férias. 

Reference  15  62.515 -  62.663Character Range 
E depois, pronto, estou em casa. Durmo um bocadinho e faço alguma coisa que seja necessário, por exemplo, 
amanhã vou a uma consulta com a minha avó. 

Reference  16  62.680 -  62.743Character Range 
Fazer aquelas coisas necessárias… 
D: Assegurando, exactamente. 

Reference  17  62.796 -  62.938Character Range 
D: Exactamente. E alguma coisa que seja preciso para mim, dentista, médico, ou alguma coisa e tento marcar 
sempre nas alturas que estou livre. 

Reference  18  62.955 -  63.038Character Range 
E mais, mais lazer? 
D: Mais lazer… 
Entrevistador: Desporto? Actividades culturais 

Reference  19  63.041 -  63.539Character Range 
D: Não. As únicas coisas que eu faço é a minha “caminhadinha” à noite. E depois ao sábado trabalho, a 6ª à noite era o dia 
do café (risos), está complicado porque levanto-me muito cedo ao sábado, depois tenho um dia de formação pela frente e 
chego a casa às 9h30 da noite e já não dá para nada porque o que eu quero é um banho e jantar qualquer coisa quente. 
Nem sequer consigo fazer o almoço porque não tenho tempo para almoçar, sequer, e tenho estado por casa. Ao domingo 
dou uma voltita (risos). 
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