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ERRATA 

 

Página Linha/ 
Nota 

Onde se lê Deve ler-se 

    
25 19 Bourdieu Bourdieu (1997) 
27 3 tivemos tive 
30 5 Trata-se, do saber em uso Trata-se do saber em uso 
53 30 contactamos contactámos 
58 13 deparamos deparámos 
58 Nota 29 assumimos numa assumimos uma 
59 22 objectivo recolha objectivo de recolha 
64 Nota 41 antes de um registo antes um registo 
68 14 estudo de casos estudo de caso 
70 Nota 4 como é da obra como é a obra 
77 27 Como refere ou autor Como refere o autor 
87 Nota 24 Este trabalho assenta num 

conjunto 
Este trabalho assenta na análise 
de um conjunto 

88 10 são de natureza diferente dos 
anos 60 

apresentam uma natureza 
diferente da dos 

99 15 pela Sociologia pode pela Sociologia, neste domínio, 
pode 

126 18 As origens da empresa As origens da então empresa 
130 35 ficando a empresa, em posição ficando a empresa em posição 
138 8 funções empresarias funções empresariais 
141 33 comprar o mesmo cliente comprar ao mesmo cliente 
142 Nota 110 dirigentes, em garantir dirigentes em garantir 
145 16 as respectivas actividades as actividades 
146 14 A ênfase, mais recentemente 

colocada 
A ênfase mais recentemente 
colocada 

158 Nota 133 ponto 3.4.4. ponto 3.5.4. 
179 1, 2 área de negócio T&D afirma, a 

propósito 
área de negócio T&D, a propósito 

183 5 data de 1950 datada de 1950 
183 25 Contratamos Contratámos 
187 3 das esferas do nas esferas do 
196 5 Não por isso Não é por isso 
199 19 são relativos a é relativa a 
205 17 para criação de riqueza para a criação de riqueza 
224 17 Nós limitámo-nos Nós limitamo-nos 
237 6 ao que fez ao que se fez 
246 13 para os actores para referir os actores 
261 1, 2 desta função domínio são desta função são 
261 22 muito este tipo muito a este tipo 
261 37 stocks, constitui stocks constitui 
269 16 não são grupos não se enquadram em grupos 
274 2 começamos começámos 
284 14 começamos começámos 
298 Nota 74 tomámos com referência tomámos como referência 
299 21 EU UE 
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Página Linha/ 
Nota 

Onde se lê Deve ler-se 

    
311 12 concentramos concentrarmos 
352 30 análise outro tipo análise de outro tipo 
422 25, 26 os que relativos os relativos 
427 8, 9 está, deste modo, 

particularmente associada 
estão, deste modo, 
particularmente associadas 

431 9, 10 influenciam a configuração das permitem contemplar as 
431 11 identificação e observação identificação e esferas de 

observação 
432 29, 30 suportes empírico dois elementos 

fundamentais 
suportes fundamentais 

472 19 da gestão do emprego de gestão do emprego 
485 Nota 112 pelos quais os quais o sujeito pelos quais o sujeito 
488 32, 33 da pesquisa do pelas da pesquisa pelas 
496 7 a forma À forma 
562 Nota 63 do seu carácter precário O seu carácter precário 
579 8, 9 a temo A termo 
579 29 dimensão de flexibilidade dimensão flexibilidade 
593 6 agente publicitário. agente publicitário e que a 

valoriza de forma acrescida face 
ao desempenho na 
Electrotensão. 

622 38, 39 década de 80, acerca da 
descoincidência, em Portugal 

década de 80, em Portugal 

629 26 associadas a tipo de associadas ao tipo de 
630 10 para a além para além 
670 1 pelo que seu pelo que o seu 
696 13 os sectores aos sectores 
718 6 conduzir ao negligenciar 

conceitos 
conduzir ao negligenciar de 
conceitos 

742 17 mas relações dinâmicas mas da existência de relações 
dinâmicas 

756 17 das trajectória das trajectórias 
756 28, 29, 30 explicitação dos quatro domínios 

constitutivos do estudo dos 
processos de identificação, que 
se concretizam na análise das 
respectivas formas e 
manifestações. 

explicitação de quatro esferas de 
reflexão fundamentais, do nosso 
ponto de vista, para o estudo dos 
processos de identificação. 

799 17 punham-nos a fazer púnhamo-nos a fazer 
805 26 O que é diferencia O que é que diferencia 
808 14, 15 os “manda embora”, o que os “manda embora”, como afirma 

um dos trabalhadores, o que  
851 15 precisam e mim precisam de mim 
853 53, 54 analisada relativamente tomando analisada tomando 
860 6 parece que resolvido  parece que tem resolvido 
862 28 vida pessoa e profissional vida pessoal e profissional 
868 16 em, classificações  em classificações 
 


