
 

A – Identificação do Entrevistado 

1 - Sexo 

2 - Tempo de serviço militar 

 2.a - Funções que desempenhou antes de integrar o projeto 

3 - Tempo de integração no projeto 

4 - Idade 

5 - Estado Civil 

6 - Tem filhos 

B - Integração na equipa/apreciação geral do trabalho 

1 - Gosta deste tipo de trabalho que desempenha? Porquê? 

2 - Que dificuldades sentiu no início? (o tipo de trabalho relativamente às 

competências que tinha, a integração na equipa, a questão da mobilidade geográfica) 

2.a - Que fatores facilitaram a sua integração? 

3 - O trabalho envolve resolução de problemas e aprendizagem? Exemplos 

4 - Acha que as tarefas que faz são complexas? São diversificadas ou monótonas? 

(ritmo de trabalho (intenso, pacífico), o programa diário, os procedimentos) 

4.a - Acha que as tarefas que realiza correspondem às suas qualificações e 

competências ou poderia dar mais? 

5 - E o facto de a constituição das equipas estar sempre a ser alterada é para si 

positiva ou negativa? Porquê? 

6 - Como considera o ambiente no seu local de trabalho? O que mudaria? 

6.a - E a interação no dia a dia com as/os colegas de equipa? 

6.b - Há trabalho de equipa, há rotação de tarefas? É positivo? 

7 - Há casos de pessoas que saíram do projeto, conhece alguns?  

7.a - Porque é que acha que aconteceram? (Razões de abandono do projeto) 

8 - A quem cabe as responsabilidades de planeamento do dia a dia?  

8.a - Como são resolvidos os improvisos diários? A quem recorrem, que 

autonomia têm? Pode contar-me um caso concreto? 

9 - Existem conflitos no local de trabalho? Exemplo que se lembre? Como são 

resolvidos? Dentro dos membros da equipa ou há a intervenção das chefias? 

10 - Relativamente aos apoios da supervisão, acha que tem todo o apoio suficiente? 



 

10.a - Porquê?  

10.b - Que outras formas de apoio gostaria de ter? Exemplos 

11 - O que acha de serem equipas mistas (homens e mulheres)?  

12 - Acha que este trabalho é mais adequado a um dos sexos? Porquê? (explorar se 

sentem que a mobilidade faz dele um trabalho mais masculino, sendo que já o trabalho 

militar pode ser um trabalho considerado masculino) 

13 - Que diferenças acha que existem neste trabalho, sendo realizado por mulheres 

ou por homens? Ou seja, acha que existem competências diferentes entre os sexos? Em 

que é que uns são melhores que outros? (comunicação, disciplina, respeito, organização, 

resolução de problemas, …) (diferença de trabalho entre os sexos) 

 13.a – Acha que as mulheres têm mais dificuldade em impor a regra militar? 

14 - Como avalia a integração neste trabalho? (Positiva/negativa) 

15 - Se pudesse o que mudaria? 

C – Precariedade 

1 - Está num tipo de contrato que é de vínculo temporário. Gostaria que me falasse 

da forma como lida com essa situação. 

1.a - Que impactos é que esta situação tem na sua carreira profissional? E na sua 

vida pessoal/familiar? 

2 - Acha que a passagem pelo mundo militar é para si uma mais-valia no futuro em 

termos da sua empregabilidade? 

3 - Que expectativas tem relativamente ao seu trabalho na organização militar? 

(Porque veio? aspetos positivos e negativos na sua vida profissional futura) 

4 - Quais são para si as vantagens do trabalho na organização militar?  

4.a - E as desvantagens? 

5 - O trabalho que desempenha neste projeto corresponde às suas competências? 

5.a - Acha que tem mais competências do que aquelas que lhe são exigidas no 

dia a dia? 

5.b - O que conseguiu desenvolver neste trabalho, dá-lhe mais-valias para o 

futuro profissional (em termos de competências)? 

6 - Como está a preparar o seu regresso ao mercado de trabalho: 

6.a - Está a fazer formação? Se sim, qual? Porquê? 

6.b - Tem procurado? 

6.c - Procura outras ofertas de emprego? (entrevistas) 



 

7 - Quais os seus principais receios no regresso ao mundo do trabalho civil?  

7.a - Que estratégias está a desenvolver para esse regresso?  

7.b - Que apoios está a mobilizar (redes formais, redes informais (pessoas 

conhecidas))? 

8 - O seu vencimento está adequado às funções que desempenha diariamente? 

8.a - Acha que as ajudas monetárias que recebe além do vencimento compensam esta 

situação de mobilidade geográfica constante? Ou o caráter temporário do contrato 

(RC)? 

D - Impactos da mobilidade sobre conciliação da vida familiar com a 

vida profissional 

1 - Quando foi recrutado para este trabalho o que sentiu do facto de ser um trabalho 

que implica andar de um lado para o outro? 

2 - Falou com a sua família sobre isso? Com quem? Como reagiram? 

3 - Se tiver cônjuge e/ou filhos: 

3.a - Como reagiram? 

3.b - Que adaptações tiveram de fazer? 

4 - Quais os aspetos mais difíceis da conciliação? 

5 - Que ajudas tem para facilitar a conciliação? 

6 - O/a seu/sua cônjuge/companheiro/a teve de fazer algum ajustamento na sua 

profissão/trabalho para que você possa estar nesta situação de deslocações? (por 

exemplo se teve de reduzir horários: “sacrifício dos cônjuges”) 

7 - Que impactos familiares sente que tem a sua situação? (conflitos, saudades dos 

filhos, de casa, incertezas,…) 

8 - (Quem é mãe ou pai) acha que os filhos sofrem com a situação? O que faz 

(tentar ir a casa)? O que sente? Tem sentimentos de culpa? 

9 - (Perguntar a todos, mesmo aos solteiros) - acha que os impactos familiares 

(cônjuge, filhos) são diferentes no caso de se tratar de um homem ou de uma mulher? 

10 - Houve alterações na vida familiar entretanto que tenham trazido dificuldades em 

manter este tipo de trabalho? 

10.a – E de uma forma geral que dificuldades tem sentido em manter este 

trabalho? 

10.b – Conhece outros amigos que estejam nesta situação? Sabe a opinião deles? 

10.c – Imagine-se com filhos, casado/a. Acha que teria mais dificuldades? 

Quais? Exemplos. 



 

11 - Já pensou em desistir por razões familiares? 

12 - Considera que a instituição tem disponibilidade para conceder algum tipo de 

facilidades e conciliação aos trabalhadores? Ex. flexibilidade para ajustar escolha dos 

membros das equipas de acordo com as suas preferências? 

13 - Acha que se tem mais em atenção as necessidades das pessoas com 

responsabilidades familiares?  

13.a - Acha que deveria haver? 

14 - Queria saber a sua opinião sobre a mobilidade no trabalho. Qual é a sua opinião 

em relação ao trabalho que implica mobilidade geográfica constante? (andar de um lado 

para o outro) 


