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1. Introdução
Este capítulo foi elaborado com o objectivo de auxiliar os que desejam utilizar os microdados do IE, contendo
esclarecimentos sobre o modo como a informação se encontra estruturada e sobre os critérios de resposta associados
a algumas das variáveis de observação. Espera-se que a abordagem desenvolvida possibilite uma compreensão deste
projecto e, consequentemente, uma leitura correcta dos dados que fornecem.

2. Estrutura do questionário 
Nem todas as perguntas do inquérito se aplicam a todas as pessoas da amostra do IE. O questionário encontra-se
estruturado em capítulos destinados a abranger vários temas e dirigidos a grupos da população específicos.
A maior parte da informação recolhida diz respeito aos indivíduos com 15 e mais anos de idade, que corresponde à   
idade mínima da população activa (empregados e desempregados) considerada neste inquérito. No entanto, para
todos os indivíduos, independentemente da idade, é recolhida informação sobre características demográficas básicas,
como por exemplo: sexo, idade, nacionalidade, país de nascimento, relações de parentesco, região de residência.
Ainda, em relação aos indivíduos com 5 e mais anos, obtém-se informação sobre educação e formação. Para os
indivíduos com 15 e mais anos, a distinção fundamental centra-se na condição perante o trabalho. O capítulo
concebido para o efeito reveste-se da maior importância, dado que é através dele que é possível identificar, à luz dos
conceitos do IE, os indivíduos empregados, desempregados e os inactivos. Uma resposta afirmativa à q14, q15 ou à
q16 determina os indivíduos que serão considerados empregados. Em relação aos restantes, ou seja, aos não 
não empregados, a identificação dos desempregados é feita basicamente através das respostas dadas às questões
sobre procura de emprego e disponibilidade para trabalhar, uma vez que são estes os factores utilizados para decidir
se um indivíduo é desempregado ou inactiva (ver algoritmo).

A estrutura do questionário é, pois, a seguinte:
Informações sobre o alojamento
Conjunto de questões preenchidas para cada alojamento da amostra. No que respeita à base de microdados, este
conjunto de informação é repetido para todos os indivíduos pertencentes ao alojamento. Para além dos dados relativos
a aspectos amostrais, fornece informação sobre a região de residência do indivíduo.
Informações sobre o agregado
Conjunto de questões aplicadas a cada agregado residente no alojamento. No que respeita à base de microdados, 
esta informação é repetida para todos os indivíduos pertencentes a cada agregado.
Dados pessoais
Com este capítulo inicia-se a recolha de dados individuais, sendo aplicado a todos os indivíduos da amostra.
Condição perante o trabalho
Aplicado a indivíduos com 15 ou mais anos.
Actividade principal
Aplicado aos indivíduos empregados.
Experiência anterior de trabalho - empregados
Aplicado aos indivíduos empregados (q14=1 ou q15=1 ou q16=1).
Actividade secundária
Aplicado aos indivíduos empregados.
Experiência anterior de trabalho - não empregados
Aplicado aos indivíduos com 15 ou mais anos não empregados (q14=2 e q15=2 e q16=2).
Situação três meses antes
Aplicado a indivíduos com 15 ou mais anos.
Educação e formação
Aplicado a indivíduos com 5 ou mais anos
Procura de emprego
Aplicado a indivíduos com 15 ou mais anos.
Situação 1 ano antes
A maioria das questões que integram este capítulo  são dirigidas aos indivíduos com 15 ou mais anos. Contudo, para
os indivíduos com idade compreendida entre 1 e 14 anos, obtém-se informação sobre a sua situação em termos de 
ocupação, região/país de residência e se recebiam alguma pensão ou reforma. 

NOTAS EXPLICATIVAS DAS VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO
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Rendimentos
Aplicado a indivíduos com 15 ou mais anos trabalhadores por conta de outrem.

Para um melhor conhecimento da informação que o IE recolhe e dos respectivos itinerários, deverá consultar o
questionário. 

A figura seguinte pretende representar graficamente a relação existente entre os vários conjuntos de questões e os 
indivíduos a quem se destinam.

3. Critérios de resposta 

Quantos agregados habitam no alojamento?
Caso o alojamento já tenha sido inquirido, o número de agregados registados corresponde ao número de agregados
existentes anteriormente (mesmo que entretanto tenham saído do alojamento) mais os que, eventualmente, tenham
entrado, de modo a garantir uma chave de identificação única.

Por agregado entende-se o grupo de pessoas a viver no mesmo alojamento e suportando conjuntamente as despesas
habituais em alojamento e alimentação, tenham ou não laços de parentesco; e ainda o indivíduo isolado que ocupa o
alojamento ou que, embora o partilhe com outros indivíduos, não tem em comum as despesas básicas. Os
empregados domésticos internos são também incluídos no agregado. São igualmente 
considerados como membros do agregado os indivíduos temporariamente ausentes por um período curto de 
tempo, que se encontrem numa das seguintes situações:

Experiência 
anterior de 

trabalho

Experiência 
anterior de 

trabalho

Situação 3 meses antes Empregados

Actividade 
secundária

Situação 1 ano antes

Actividade 
principal

Não 
empregados

Informações  socio-
demográficas

Trabalhadores por 
conta de outrem

Rendimentos

Indivíduos com 15 
ou mais anos

Condição perante o 
trabalho

Todos os 
indivíduos

Composição dos 
agregados

Indivíduos com 5 
ou mais anos

Educação formal

Educação não formal

Procura de emprego

INFORMAÇÕES SOBRE O ALOJAMENTO
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- internados em estabelecimentos prisionais, de saúde, de reabilitação, etc.;
- a estudar noutra localidade;
- a trabalhar noutra localidade com estadas frequentes no agregado;
- em viagem.

Este agregado habita o alojamento?
É dada resposta negativa no caso do agregado que, tendo sido entrevistado num trimestre anterior, já não reside no
alojamento.

Quantos indivíduos tem o agregado?
Caso o agregado já tenha sido inquirido, o número de indivíduos registados corresponde ao número de indivíduos
existentes anteriormente (mesmo que entretanto tenham saído ou falecido) mais os que, eventualmente, tenham
entrado (novos residentes ou nascidos entretanto), de modo a garantir uma chave de identificação única.

q2. Situação residencial face ao trimestre anterior :
Reside com o agregado
Se o indivíduo pertence ou continua a pertencer ao agregado.
Entrou no agregado ou nasceu
Se, no trimestre anterior, o indivíduo não pertencia ao agregado, mas, entretanto, entrou ou nasceu.
Saiu do agregado ou faleceu
Se, no trimestre anterior, o indivíduo pertencia ao agregado, mas, entretanto, saiu ou faleceu.
Indivíduo da nova rotação
Opção aplicável aos indivíduos membros de agregados pertencentes à nova rotação da amostra. 

q5. Qual a situação familiar?
Corresponde à situação real do indivíduo, independentemente da situação legal. Por exemplo, um indivíduo que se
encontre legalmente divorciado, ou seja solteiro ou viúvo, mas viva maritalmente com um indivíduo do sexo oposto,
é classificado como “Casado ou junto”.

q6. Relação com o Representante do agregado
A cada agregado corresponde um representante, que é indicado pelos membros do agregado e tem de ter 15 ou mais
anos de idade. Para cada indivíduo é registado o código correspondente à relação de parentesco que tem com o 
indivíduo classificado como representante do agregado.

q7. N.º de ordem do cônjuge
Cód. 0: é utilizado para os casos em que não existe cônjuge ou este não reside no alojamento.

q8. N.º de ordem do pai
Cód. 0: é utilizado para os casos em que o pai não reside no alojamento.
Não é feita a distinção entre pai biológico, adoptivo ou padrasto.

q9. N.º de ordem da mãe
Cód. 0: é utilizado para os casos em que a mãe não reside no alojamento.
Não é feita a distinção entre mãe biológica, adoptiva ou madrasta.

q10. Qual é a sua nacionalidade?
Cidadania legal do indivíduo no momento de observação; são consideradas as nacionalidades constantes no 
passaporte, na autorização de residência ou no certificado de nacionalidade apresentado. 
Os indivíduos que,  no momento de observação, estejam com um processo de naturalização em curso são 
considerados com a nacionalidade que detinham anteriormente.
Para os indivíduos com múltipla nacionalidade, são observadas as seguintes prioridades:
1ª Nacionalidade portuguesa, independentemente do tempo de posse da mesma;

INFORMAÇÕES SOBRE O AGREGADO

DADOS PESSOAIS

3



INE/DES/TR
Microdados

IE 
1º trimestre de 2009

Documento de apoio
Notas explicativas

2ª Nacionalidade de país da União Europeia; 
3ª Se nenhuma, deixa-se ao critério do entrevistado.

q11. Sempre residiu em Portugal?
Os indivíduos deslocados para a guerra colonial não são considerados como tendo residido fora de Portugal 
(resposta=sim). No entanto, os indivíduos que viveram nas ex-colónias são considerados como tendo residido fora
de Portugal (resposta=não).

q12. Há quantos anos reside em Portugal?
No caso de um indivíduo ter residido fora de Portugal em diversos períodos alternados com períodos de residência no
país, a contabilização do número de anos é feita a partir do momento em que regressou pela última vez.

q12a. Prevê que a duração de residência em Portugal  seja por um período igual ou superior a 1 ano?
O objectivo desta questão é conhecer a intenção de duração de residência da população que reside em Portugal há
menos de 1 ano, sendo uma informação importante para distinguir entre a imigração de carácter temporário da de
carácter permanente.

q13. Em que país nasceu?
A resposta a esta questão é dada de acordo com as fronteiras nacionais actuais e não sobre as existentes à data de
nascimento do indivíduo. Caso o nascimento tenha ocorrido no estrangeiro em circunstâncias não previstas, deve ser
considerado o país de residência da mãe no momento do nascimento do indivíduo.

q14. Na semana de …  a …  efectuou um trabalho remu nerado por conta própria ou de outrem, mesmo
que tenha sido ocasional ou de apenas uma hora?
Por “trabalho” deve entender-se qualquer trabalho efectuado, com remuneração ou tendo em vista um proveito, 
na semana de referência, mesmo que tenha durado apenas uma hora. A remuneração inclui os pagamentos 
em espécie e os pagamentos em natureza (em mercadorias ou serviços), tenham sido ou não recebidos no 
decurso da semana em que foi efectuado. Considera-se, igualmente, como tendo trabalho: a pessoa que recebeu
uma remuneração por uma "formação a trabalhar", implicando a produção de bens ou serviços; um bolseiro de 
investigação.
Não são considerados como tendo trabalho: os aprendizes ou estagiários não remunerados, ainda que produzam
bens ou serviços (ex: estágios de fim de curso em escritórios de advocacia, em hospitais, empresas); os indivíduos
a frequentar um programa ocupacional promovido pelo IEFP, destinados aos desempregados registados nos Centros
de Emprego; os indivíduos em trabalho voluntário.

As pessoas independentes com um negócio, uma exploração agrícola ou um gabinete profissional consideram-se
igualmente como tendo trabalhado se lhes forem aplicáveis os critérios seguintes:
a) a pessoa trabalha no seu próprio negócio, gabinete profissional ou exploração agrícola, com o objectivo de ter

um ganho ou benefício, mesmo que não o atinja;
b) a pessoa dedica tempo ao desenvolvimento de um negócio, de um gabinete profissional ou de uma exploração

agrícola, mesmo que não efectue qualquer venda, não preste qualquer serviço ou não se produza nada 
concretamente; ex.: uma exploração agrícola em que se efectuem trabalhos de manutenção ou conservação,
um arquitecto que passa o seu tempo a atender clientes no escritório, o pescador que repara o seu barco para
as próximas campanhas, a pessoa que participa num congresso ou seminário;

c) a pessoa está em vias de montar um negócio, uma exploração agrícola ou um gabinete profissional; isto inclui
a compra ou instalação de equipamentos e a encomenda de fornecimentos para a abertura de uma nova 
empresa.

q15. Na semana de …  a …  efectuou um trabalho não remunerado, para uma pessoa de família ou com
vista a auto-abastecimento?
Nesta questão está implícito, igualmente, o critério de pelo 1 hora despendida no exercício da actividade.
É considerado trabalho não remunerado para uma pessoa de família, todo aquele que contribua directamente para o 
funcionamento de um negócio, exploração agrícola ou gabinete profissional pertencente ou gerido por um membro

CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO

A informação reporta-se a uma semana de referência pré-estabelecida.
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da família do mesmo agregado (ou seja, esta classificação pressupõe laços de parentesco).
É considerado trabalho não remunerado para auto-abastecimento, o efectuado numa actividade pertencente ao
próprio e que apenas se destina a abastecer o agregado, por exemplo: agricultura ou pesca de sobrevivência.

q16. Não obstante não ter feito nenhum trabalho rem unerado ou não remunerado, tem algum 
emprego ou negócio de que esteve ausente na semana de …  a … ?
Em termos gerais, a resposta é positiva para os indivíduos que não trabalharam na semana de referência mas 
mantêm uma ligação formal com o seu emprego.
No entanto, há que considerar os seguintes aspectos, de acordo com a situação na profissão:

- Trabalhadores por conta de outrem
Um emprego existe se há um acordo definido e pré-estabelecido entre um empregador e um trabalhador no 
sentido de um trabalho regular, isto é, cada semana ou cada mês, seja a tempo completo ou parcial. O 
número de horas de trabalho prestadas cada semana ou cada mês pode variar consideravelmente, mas se um 
determinado trabalho é efectuado numa base regular e bem definida, considera-se que o emprego existe 
(resposta=sim).
Ausência prolongada do trabalho: se a ausência total (medida a partir do último dia de trabalho até ao dia em 
que o trabalhador remunerado regressa) ultrapassar 3 meses, a pessoa não é considerada como tendo um 
emprego (resposta=não), a não ser que tenha recebido da entidade empregadora um pagamento total ou parcial,
referente a esse emprego, durante a sua ausência (resposta=sim).
Trabalho sazonal: em actividades como a agricultura, silvicultura, pesca e indústria hoteleira, o nível de emprego
varia consideravelmente consoante as estações do ano; para o IE, os trabalhadores remunerados destas 
actividades que não tenham trabalhado na semana de referência por ser uma estação-morta não são 
considerados como tendo um emprego do qual estiveram ausentes (resposta=não).

- Trabalhadores familiares não remunerados
Podem considerar-se como tendo um emprego do qual esteve ausente (resposta=sim) se houver um compromisso
por parte do empregador (um membro da família) de aceitar o seu regresso ao trabalho e a duração da ausência
não ultrapassar os 3 meses. Caso contrário, resposta=não.

- Trabalhadores por conta própria
Se estiveram ausentes do trabalho, só são considerados como tendo um emprego (resposta=sim) se tiverem 
um negócio, uma exploração agrícola ou um gabinete profissional, isto é, se pelo menos uma das seguintes
condições se verificar:
a) as máquinas ou equipamentos de um determinado valor, nos quais o indivíduo investiu o seu capital, são 
utilizados por ele próprio ou por pessoal ao seu serviço para o funcionamento do negócio;
b) é mantido um escritório, um estabelecimento, uma exploração agrícola ou um outro local de actividade;
c) o negócio ou profissão foram publicitados sob a forma de inscrição na lista telefónica, colocação de um 
letreiro, distribuição de cartas ou prospectos, etc..
Se não se cumprir nenhuma destas condições, a pessoa não é considerada como tendo um emprego 
(resposta=não).

q17. Procurou activamente emprego/trabalho na seman a de …  a … ou nas 3 semanas anteriores, mesmo
que seja a tempo parcial, ocasional ou para se esta belecer por conta própria?
A procura activa implica que o indivíduo tenha feito, no período indicado, diligências no sentido de encontrar trabalho.
São consideradas “diligências” :

- contacto com um centro de emprego público ou agência privadas para arranjar trabalho;
- contacto com empregadores ou associações sindicais;
- contactos pessoais;
- colocação, resposta ou análise de anúncios;
- realização de provas ou entrevistas para selecção;
- procura de terrenos, imóveis ou equipamento;
- solicitação de licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa própria.

q19. Quais as diligências activas que encetou para encontrar emprego na semana de … a … ou nas 3
semanas anteriores?
Questão de múltipla resposta. No entanto, refira-se que as duas últimas opções apenas são aceites no caso de 
indivíduos à procura de trabalho por conta própria.
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q22. Qual considerava ser a sua situação em termos de ocupação?
A resposta a esta questão corresponde a uma auto-classificação do indivíduo do que considera ser a sua situação
em termos de ocupação, não obedecendo aos conceitos de emprego e desemprego definidos para este inquérito.

q23. Recebia alguma reforma ou pensão?
Independentemente do indivíduo ter trabalhado na semana de referência, a resposta é positiva caso tivesse a receber
uma reforma de anterior actividade ou qualquer outra pensão.

24. Qual era a sua principal fonte de rendimento?
Considera-se como principal fonte aquela da qual o indivíduo recebia maior rendimento na semana de referência.
Os rendimentos por conta própria correspondem ao cód. 5. No caso do indivíduo, mesmo trabalhando por conta 
própria, receber um salário fixo e considerar essa como a sua principal fonte de rendimento, a resposta é cód. 1.

Outros subsídios (relacionados com o desemprego)
Corresponde aos subsídios relacionados com desemprego, para além do subsídio de desemprego e subsídio social
de desemprego, como por exemplo: garantia salarial, mobilidade geográfica dos desempregados, subsídio de 
desemprego parcial, subsídio provisório de desemprego, majoração das prestações de desemprego. 

q25. Trabalha em Portugal?
A resposta é positiva se o local de trabalho do indivíduo se situa no espaço nacional, ou se o seu trabalho é
exercido na maior parte do tempo em Portugal. 

q27. Indique a actividade principal da empresa ou o rganismo onde trabalha:
A actividade económica considerada é a da unidade local do estabelecimento onde o indivíduo trabalha. O
estabelecimento pode ser um negócio, um gabinete profissional, uma exploração agrícola, uma empresa, uma
fábrica, um serviço público, etc..
A unidade local observada é o lugar geográfico onde o emprego é principalmente exercido ou, no caso de um
emprego itinerante ou ambulante, o lugar onde pode ser considerado como sediado; trata-se normalmente de 
um edifício ou parte de um edifício, ou mesmo de um grupo de edifícios constituindo um conjunto.
A unidade local do estabelecimento é constituído pelo grupo de trabalhadores da empresa que estão 
geograficamente reunidos no mesmo sítio.
Se houver mais do que uma actividade na unidade local do estabelecimento, a actividade considerada é aquela
que ocupa o maior número de pessoas ou que gera mais lucro.
Relativamente a alguns casos particulares são estabelecidos os seguintes critérios:

um número maior de horas de trabalho.

Para as pessoas que mudaram de actividade no decorr er da semana de referência, a actividade 
considerada como principal é a actividade exercida no final da semana de referência.

de outrem com contrato a prazo.

Serviço militar

Os indivíduos a prestar o serviço militar, quer em regime de voluntariado, quer em regime de
contrato, são considerados na população empregada e  tratados como trabalhadores por conta 

ACTIVIDADE PRINCIPAL

A informação reporta-se a uma semana de referência pré-estabelecida.

Quando o indivíduo exerce mais do que uma actividad e, a escolha da actividade principal fica 
ao critério do próprio.

Em caso de dúvida, a actividade considerada é aquel a em que a pessoa efectua habitualmente 
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- Indivíduos em comissão de serviços
Considera-se a actividade da empresa (unidade local) onde se encontram colocados no momento.

- Indivíduos que trabalham para empresas de segurança ou limpeza
Considera-se a actividade da empresa (unidade local) com a qual celebraram o contrato de trabalho e não à 
empresa onde desenvolvem a sua actividade profissional.

- Trabalhadores temporários
Considera-se a actividade da empresa (unidade local) onde exercem a sua profissão e não à da empresa de
trabalho temporário, com a qual celebraram o contrato de trabalho temporário.

- Trabalhadores domiciliários
Considera-se a unidade local responsável pela organização do trabalho e emissão de directivas/instruções.

q30. Indique a situação na profissão principal:
Trabalha por conta de outrem
Ver conceito "trabalhador por conta de outrem".
Inclui os membros das forças armadas, ou seja, militares de carreira.
Inclui, também, os sócios-gerentes que recebem um salário fixo.

Trabalha por conta própria como isolado
Ver conceito "trabalhador por conta própria (isolado).
Estão aqui incluídos os indivíduos cuja actividade é a agricultura ou pesca de subsistência.
No que respeita a algumas situações marginais, a distinção entre trabalhador por conta de outrem e por conta 
própria como isolado faz-se mediante a determinação de quem definiu as condições de prestação da tarefa (quando
é executada e quanto custa): se for o próprio indivíduo, é considerado trabalhador por conta própria como isolado;
se for o empregador, é considerado como trabalhador por conta de outrem.

Trabalha por conta própria como empregador
Ver conceito "empregador".

Trabalha para uma pessoa de família sem receber remuneração
Ver conceito "trabalhador familiar não remunerado".

Outra situação
Corresponde à situação de membro activo de uma cooperativa de produção (ver conceito).

q31. Quantos trabalhadores exercem actividade no lo cal onde trabalha?
A resposta reporta-se à unidade local do estabelecimento onde o indivíduo trabalha.
Ver q27.
Se o inquirido não sabe o número exacto, pede-se que indique se o número de trabalhadores é inferior/igual ou
superior a 10. Nesta situação a resposta é dada de acordo como os seguintes códigos:
9996 (10 ou menos trabalhadores)
9997 (mais de 10 trabalhadores).

q31a. Na profissão principal, exerce funções ou tem  responsabilidades de supervisão ou de coordenação?
Uma função de supervisão e de coordenação é entendida como a responsabilidade formal de controlo da actividade
de outros empregados, assegurando que as tarefas se processem correctamente. Uma pessoa com funções de
supervisão ou de coordenação tem responsabilidades na direcção, atribuição e verificação do trabalho de outras
pessoas. Em alguns casos, a função de supervisão pode corresponder somente a parte das tarefas do indivíduo,
podendo inclusivamente executar as mesmas tarefas que controla relativamente a outros empregados.
Para uma resposta positiva, basta que o indivíduo supervisione ou coordene o trabalho de apenas uma pessoa.
A resposta reporta-se à situação habitual e não apenas à da semana de referência.
Não são consideradas:

- profissões relacionadas com o controlo de qualidade de produtos;
- profissões que têm como tarefas supervisionar ou coordenar stocks de lojas, armazéns e outras actividades

similares
- os professores e educadores de infância (excepto se, para além da função de leccionar, assumem, por 

exemplo, a supervisão/coordenação de um grupo de outros professores), vigilantes de crianças;
- substituições temporárias de superiores ausentes.
- a supervisão ou coordenação do trabalho de aprendizes ou de novos empregados;
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q32. Com que tipo de contrato trabalha?
Contrato de trabalho sem termo
Se não existem critérios objectivos que determinem o fim de um emprego ou de um contrato de trabalho (duração
ilimitada/indeterminada). Estão aqui incluídos os contratos de trabalho por tempo indeterminado para cedência 
temporária celebrados com empresas de trabalho temporário (ver descrição na q32A).

Contrato de trabalho com termo (a prazo)
Um emprego pode ser considerado não permanente se está definido entre o empregador e o trabalhador que o fim
do emprego é determinado por condições objectivas, tais como: data precisa, a realização de uma determinada
tarefa ou o regresso de um outro trabalhador que foi substituído temporariamente. 
Estão aqui incluídos os contratos de trabalho sazonal (trabalho exercido em determinadas épocas do ano e sempre
no mesmo período ao longo dos anos), desde que sob forma escrita e os contratos temporários de trabalho com 
empresas de trabalho temporário (ver descrição na q32A).

Contrato de prestação de serviços (recibos verdes ou semelhantes)
Está, geralmente, relacionado com os trabalhadores independentes que se encontram registados junto das 
autoridades fiscais enquanto unidade económica distinta e tributável, cuja forma não obriga a empresa a encargos
sociais correspondentes e/ou cuja relação contratual não está regulada pela legislação geral do trabalho aplicável
aos trabalhadores por conta de outrem.

Trabalho sazonal sem contrato escrito
Refere-se ao trabalho exercido em determinadas épocas do ano e sempre no mesmo período ao longo dos anos.
Aqui estão apenas consideradas as situações de trabalho sazonal em que não há celebração de contrato escrito.

Situações de trabalho pontuais ou ocasionais (biscates)
Refere-se às situações de trabalho sem periodicidade definida, que ocorrem esporadicamente sem carácter de 
continuidade, não sendo cíclicas ao longo dos anos.
As situações em que os indivíduos, eventualmente, saibam que o emprego vai terminar ao fim de pouco tempo, 
sem que, contudo, no acordo de trabalho tenham ficado estipulados critérios objectivos que ponham fim ao 
emprego, são aqui classificadas.

q32A. É um contrato celebrado com uma empresa de tr abalho temporário (para cedência a um utilizador)?
Trabalhador temporário:
- é a pessoa que celebra com uma empresa de trabalho temporário um i) contrato de trabalho temporário ou um ii) 
contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária.
Contrato de trabalho temporário:
- contrato de trabalho a termo celebrado entre uma empresa de trabalho temporário e um trabalhador, pelo qual este 
se obriga a prestar temporariamente a sua actividade profissional a utilizadores, a cuja autoridade e direcção fica
sujeito, mantendo, todavia, o vínculo jurídico-laboral à empresa de trabalho temporário, sendo por esta remunerado.
Contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária:
- contrato de trabalho sem termo celebrado entre uma empresa de trabalho temporário e um trabalhador, pelo qual 
este se obriga a prestar temporariamente a sua actividade profissional a utilizadores, a cuja autoridade e direcção fica
sujeito, mantendo, todavia, o vínculo jurídico-laboral à empresa de trabalho temporário, sendo por esta remunerado.
Empresa de trabalho temporário:
- é a pessoa singular ou colectiva cuja actividade consiste na cedência temporária a utilizadores da actividade de 
trabalhadores que, para esse efeito, admite e retribui.
Utilizador:
- é a pessoa singular ou colectiva, com ou sem fins lucrativos, que ocupa sob sua autoridade e direcção, trabalhadores
cedidos por empresas de trabalho temporário.

q34. Por razão tem este tipo de contrato?
É estagiário ou aprendiz em formação
É considerado estagiário o trabalhador com preparação teórica que se encontra em fase de preparação profissional
para as funções que pretende exercer.
É considerado aprendiz o trabalhador que, sob orientação de trabalhadores especializados, adquire conhecimentos
técnico-profissionais que lhe permitam desempenhar uma função administrativa, de produção ou outra.

Está à experiência
Aplica-se somente nas situações em que o contrato de trabalho termina automaticamente com o fim do período
experimental, sendo necessário novo contrato se o indivíduo continuar a ser empregado do mesmo empregador.
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q37. Em que data começou a trabalhar no actual empr ego ou ocupação?
No caso dos trabalhadores por conta de outrem, é considerado o ano em que começaram a trabalhar para o actual
empregador, independentemente das diversas funções que possam ter tido a cargo do mesmo. Caso tenha havido
interrupção entre contratos, a data registada corresponde à data de início do actual período de trabalho.
Nas situações em que os indivíduos tinham mais do que uma actividade e a actual passou de secundária para
principal, é considerada a data em que se verificou essa alteração.

q39. Como encontrou a actual ocupação?
Estabeleceu-se por conta própria
Para os trabalhadores por conta de outrem é também admissível esta opção de resposta. No entanto, esta 
possibilidade só é admitida para um trabalhador de uma empresa da qual é sócio (caso do sócio-gerente que,
recebendo um salário fixo, é classificado na situação na profissão, q30, como trabalhador por conta de outrem.

q40. Trabalha a tempo completo ou parcial?
A distinção entre trabalho a tempo completo e a trabalho a tempo parcial é obtida através de uma resposta
espontânea por parte do inquirido.
No entanto, como definição entende-se que uma pessoa trabalha a tempo completo se o número de horas que
trabalha é igual ou superior à duração normal de trabalho na empresa ou na profissão do indivíduo e a tempo
parcial quando for inferior.

41. Por que razão trabalha a tempo parcial?
Necessidade de cuidar de crianças, de pessoas incapacitadas ou de idosos
São consideradas todas as situações de impliquem cuidados a crianças e a familiares, amigos ou vizinhos que, 
por motivo de doença, deficiência, idade avançada ou outro impedimento, necessitam temporária ou
permanentemente de assistência. Essas pessoas podem ou não pertencer ao agregado.
Não são considerados os cuidados prestados no âmbito profissional ou decorrentes de trabalho em regime de
voluntariado.

q42. Está inscrito na Segurança Social?
Para uma resposta afirmativa basta que o indivíduo esteja inscrito por exercer actualmente uma actividade, seja ela
a principal ou não. Inscrições referentes a actividades passadas não são consideradas.
A Caixa Geral de Aposentações não está incluída, nem outros sistemas equiparados.

q45. Quantas horas trabalhou efectivamente na seman a de … a …?
O número de horas registadas corresponde ao número de horas realmente efectuadas pelo indivíduo no decorrer
da semana de referência na actividade principal. É considerado o total de horas prestadas, incluindo as horas
extraordinárias, pagas ou não, mas excluindo o tempo da deslocação entre casa e o local de trabalho e os
intervalos destinados a refeições.
Para as pessoas que trabalharam também ao domicílio são incluídas as horas que trabalharam em casa.
Para os aprendizes e estagiários não é incluído o tempo que, eventualmente, passaram na escola ou centros de
formação.
Para os trabalhadores que, na semana de referência, frequentaram cursos de formação, as horas despendidas nesses 
cursos não são contabilizadas, excepto se uma das seguintes condições se verificar:
- a participação na formação foi solicitada/imposta pelo empregador;
- a formação teve lugar durante as horas habituais de trabalho;
- a formação está directamente relacionada com as funções/tarefas que o indivíduo exerce.

q46. Quantas horas trabalha habitualmente por seman a?
Duração habitual é a efectuada com maior frequência ao longo do ano.
É considerado o total de horas, incluindo as horas extraordinárias, pagas ou não pagas, efectuadas normalmente
pela pessoa, excluindo o tempo da deslocação entre casa e o local de trabalho e os intervalos destinados a
refeições.
Para as pessoas que trabalharam também ao domicílio são incluídas as horas que trabalharam em casa.
Para os aprendizes, estagiários e outras pessoas em cursos de formação profissionais não é incluído o tempo 
que passaram na escola ou noutros centros de formação.
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Certas pessoas, em particular dos independentes e dos trabalhadores familiares, podem não ter um horário
habitual, dado o seu horário de trabalho variar consideravelmente duma semana para a outra ou de um mês para
outro. Nestes casos, é indicada uma média de horas efectivamente prestadas por semana ao longo das últimas
4 semanas enquanto horário habitual.

q47. Por que razão trabalhou menos horas ou não tra balhou na semana de referência?
Caso intervenham várias razões, é registada a razão que explique o maior número de horas de ausência.
Como segundo critério, é escolhida a razão que, de entre as mencionadas pelo entrevistado, aparece ordenada em
primeiro lugar no conjunto das opções de resposta previsto para esta questão.
Redução ou falta de trabalho por motivos técnicos ou económicos da empresa
Diz respeito, por exemplo, a avaria de máquinas, a falta de matérias primas ou à necessidade de assegurar a 
viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho em situação de crise empresarial.
Está numa situação de suspensão temporária de contrato
Dirigida aos indivíduos que se encontram impossibilitados da prestação total do trabalho, devido à suspensão do seu
contrato de trabalho pela entidade empregadora. O empregador pode suspender os contratos de trabalho por motivos
de mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofes e outras ocorrências que tenham afectado gravemente a 
actividade normal da empresa, de forma a assegurar a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho.
Conflito de trabalho
Só se aplica às pessoas directamente envolvidas num conflito de trabalho. A outras pessoas, mesmo que 
impossibilitadas de trabalhar em consequência de um conflito de trabalho, incluem-se na opção 2.
Acidente de trabalho ou doença profissional
Um acidente de trabalho é todo o acontecimento inesperado e imprevisto, incluindo os actos de violência derivados do
trabalho ou com ele relacionados, do qual resulte uma lesão corporal, uma doença ou a morte de um ou vários 
trabalhadores. São também considerados acidentes de trabalho, os acidentes de viagem, de transporte ou de 
circulação, nos quais os trabalhadores ficam lesionados e que ocorrem por causa, ou no decurso do trabalho, isto é, 
quando exercem uma actividade económica, ou estão a trabalhar, ou realizam tarefas para o empregador. São
também considerados os acidentes ocorridos no trajecto normalmente efectuado pelo trabalho entre o local de trabalho
e a residência ou o local das refeições ou o local onde recebe o salário, independentemente da direcção em que se
desloque.
Por doença profissional entende-se a doença contraída na sequência de uma exposição, durante um período de tempo,
a factores de risco derivados da actividade profissional.
Licença de maternidade/paternidade
Aplica-se apenas às pessoas em situação legal de licença de maternidade ou de paternidade. São também
incluídas as licenças por adopção. As restantes situações de licenças, com excepção da licença parental, tiradas 
por ocasião do nascimento de uma criança ou para assistência a filho ou adoptado são classificadas no código 15 
(razões pessoais ou familiares).
Licença parental
Licença concedida às mães ou aos pais trabalhadores para assistência a filho até aos 6 anos de idade, para além
da licença de maternidade e de paternidade. O pai ou a mãe têm direito, alternativamente:

a) a licença parental de 3 meses;
b) a trabalhar a tempo parcial durante 12 meses, com um período normal de trabalho igual a metade do tempo

completo;
c) a períodos intercalares de licença parental e de trabalho a tempo parcial em que a duração total da ausência

e da redução do tempo de trabalho seja igual aos períodos normais de trabalho de 3 meses.
Depois de esgotados qualquer dos direitos referidos, o pai ou a mãe têm direito a licença especial para assistência
a filho ou adoptado, de modo consecutivo ou interpolado, até ao limite de 2 anos. No caso de nascimento de um
terceiro filho ou mais, a licença pode ser prorrogável até 3 anos.
Nesta opção de resposta não tem cabimento a licença de 5 dias úteis (seguidos ou interpolados) a que o pai tem 
direito no primeiro mês a seguir ao nascimento do filho.
Acumulação/compensação de horas (horário flexível)
O horário flexível compreende, normalmente, blocos fixos de permanência obrigatória, não esgotando contudo as 
horas diárias que o trabalhador tem de cumprir. Deste modo, é dada ao trabalhador a possibilidade de gerir as
horas não compreendidas nos blocos fixos. Os saldos positivos podem ser utilizados para diminuir a carga horária
do trabalho diário, ou, nalguns casos, a empresa pode permitir que as horas a mais possam ser acumuladas de 
forma a revertê-las em dias de folga.
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Horário variável
É considerado horário variável quando a prestação do trabalho diário não obedece a limites formais, ou seja, varia
consoante as necessidades e exigências do trabalho.

q49. Por que razão trabalhou mais horas do que habi tualmente?
Caso intervenham várias razões, a razão principal é aquela que explique o maior número de horas trabalhadas. Como
segundo critério, privilegia-se a opção "horas extraordinárias", caso seja uma das razões mencionadas pelo entrevistado.
Caso não se aplique nenhum dos critérios anteriores, é registada a razão que, de entre as mencionadas pelo
entrevistado, aparece ordenada em primeiro lugar no conjunto das opções de resposta previsto para esta questão.
Horas extraordinárias
São consideradas todas as horas extraordinárias, remuneradas ou não.

q50. Quantas horas extraordinárias remuneradas fez na semana de … a …?
Horas extraordinárias são as horas realizadas para além da duração normal de trabalho e com uma remuneração
superior.
As horas extraordinárias, ainda que remuneradas, que podem ser usadas pelo indivíduo para reduzir o período
normal de trabalho ou convertidas em dias de folga não são contabilizadas.

q50a. Quantas horas extraordinárias não remuneradas  fez na semana de … a …?
São consideradas apenas as horas extraordinárias não pagas.
São excluídas:

- as horas suplementares que podem ser posteriormente utilizadas para reduzir a carga horária do período
normal de trabalho (como é o caso dos horários flexíveis);

- o tempo de trabalho para além do período normal de trabalho prestado por indivíduos com isenção de horário,
em dia normal de trabalho;

- o trabalho prestado para compensar suspensões de actividade de duração não superior a 48 horas seguidas 
interpoladas por um dia de descanso ou feriado, quando haja acordo entre a entidade empregadora e os
trabalhadores.

q51a. Trabalha em regime de turnos?

Trabalho por turnos 
Horário de trabalho em que a prestação de trabalho se realiza mediante uma sucessão de equipas e que resulta
de um período de funcionamento da empresa/estabelecimento superior ao período normal de trabalho nela(e)
estabelecido. Os turnos consideram-se "fixos" ou "rotativos" consoante sejam praticados sempre no mesmo
período do dia (ou da noite) ou em períodos alternados do dia (ou da noite) respectivamente.

q51b. Trabalha à noite?
O período de referência desta questão abrange a semana de referência e as três semanas anteriores.
O critério de resposta associado a esta opção não tem relação com o que é definido legalmente. É entendido
como o trabalho efectuado durante as horas habituais de sono, implicando assim que a pessoa é obrigada a
dormir fora das horas consideradas habituais para o efeito. O indivíduo que, frequentemente ou ocasionalmente,
trabalhe à noite, seja no seu local de trabalho, seja em casa, só responde afirmativamente se essa situação se
dever a uma exigência ou acordo como o empregador; se se dever apenas a uma iniciativa do próprio trabalhador,
esta opção de resposta não é considerada.
Habitualmente
Se o indivíduo trabalhou à noite pelo menos metade dos dias das últimas quatro semanas (semana de referência +
três semanas anteriores).
Às vezes
Se o indivíduo trabalhou à noite pelo menos uma hora durante as últimas quatro semanas (semana de referência +
três semanas anteriores).

q51c. Trabalha ao sábado?
O período de referência desta questão abrange a semana de referência e as três semanas anteriores.
É entendido de forma restrita, ou seja, tem por base os acordos formais estabelecidos com o empregador. 
Habitualmente
Se o indivíduo trabalhou pelo menos dois sábados nas últimas quatro semanas (semana de referência + três semanas
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anteriores).
Às vezes
Se o indivíduo trabalhou um sábado, pelo menos uma hora, nas últimas quatro semanas (semana de referência + 
três semanas anteriores).

q51d. Trabalha ao domingo?
O período de referência desta questão abrange a semana de referência e as três semanas anteriores.
É entendido de forma restrita, ou seja, tem por base os acordos formais estabelecidos com o empregador. 
Habitualmente
Se o indivíduo trabalhou pelo menos dois domingos nas últimas quatro semanas (semana de referência + três semanas
anteriores).
Às vezes
Se o indivíduo trabalhou um domingo, pelo menos uma hora, nas últimas quatro semanas (semana de referência + 
três semanas anteriores).

q52. Exerce a sua actividade em casa ou na empresa?
O período de referência desta questão abrange a semana de referência e as três semanas anteriores.
O conceito de trabalho ao domicílio aplica-se a uma série de trabalhadores independentes que exercem, por exemplo,
uma profissão artística ou liberal, que trabalham unicamente (em casa) ou parcialmente (em ambos) no seu domicílio,
muitas vezes numa parte da casa reservada para esse efeito. No entanto, se o local de trabalho corresponde a uma
unidade separada contígua ao alojamento da pessoa, mas com uma entrada independente, o trabalho efectuado 
nesse local não é considerado como trabalho "em casa".
No caso dos trabalhadores por conta de outrem, o trabalho ao domicílio só assim é considerado se tiver por base
acordos formais estabelecidos com o empregador, nos quais fique entendido por ambos que uma certa parte do
trabalho será realizado em casa. Não se considera que um trabalhador por conta de outrem exerce a sua actividade
em casa (por interesse pessoal ou por motivos de urgência) uma vez que, de acordo com os termos do seu contrato
de trabalho, podia igualmente executá-los no seu local de trabalho.

q56b. Se na semana de referência estava ausente do trabalho e se essa ausência é superior a 3 meses, 
diga-nos, por favor, que parcela do seu salário/ord enado continuou a ser assegurada pela entidade
empregadora?
A resposta reporta-se ao salário/ordenado líquido.

q58. Indique a actividade principal da empresa ou o rganismo onde trabalhava anteriormente:
Ver q27.

q58a. Quantos empregos significativos já teve desde  que começou a trabalhar pela 1ª vez?
Por emprego significativo entende-se todo aquele que teve uma duração mínima de 6 meses, independentemente
de corresponder ou não a trabalho efectivamente prestado.
Não são incluídas: actividade actual, actividades secundárias, anteriores ou actuais, mesmo que cumpram o
critério dos 6 meses.

q64. Para além da actividade principal exerce mais alguma actividade?
Considera-se que uma pessoa tem uma segunda actividade se na semana de referência tinha outro emprego ou
actividade para além da actividade principal, mesmo que, por algum motivo, não tenha trabalhado nessa segunda
actividade.

q65. Indique a actividade principal da empresa ou o rganismo onde trabalha nesta 2ª actividade:
Ver q27.
Para os indivíduos com mais do que uma actividade secundária, é considerada a actividade onde habitualmente

ACTIVIDADE SECUNDÁRIA

A informação reporta-se a uma semana de referência pré-estabelecida.

EXPERIÊNCIA ANTERIOR DE TRABALHO DOS EMPREGADOS
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despendem mais horas.

q67. Indique a situação na profissão secundária:
Ver q30.
Para os indivíduos com mais do que uma actividade secundária, é considerada a situação na profissão da actividade 
onde habitualmente despendem mais horas.

q68. Quantas horas trabalhou efectivamente na seman a de … a … nesta 2ª actividade?
Ver q45.
Para os indivíduos com mais do que uma actividade secundária, apenas são contabilizadas as horas efectivamente 
trabalhadas na semana de referência na actividade onde habitualmente despendem mais horas.

q70. Já teve algum emprego ou actividade mesmo que tenha sido ocasional?
A resposta obedece ao conceito de emprego utilizado neste inquérito.

q71. Por que razão deixou o último emprego ou negóc io?
Despedimento colectivo/encerramento da empresa
Considera-se despedimento colectivo quando o mesmo abrange pelo menos 2 ou 5 trabalhadores, consoante se 
se trate, respectivamente, de empresas com menos de 50 ou com 50 e mais trabalhadores.
Considera-se encerramento da empresa quando se verifica a cessação da actividade para a qual ela foi construída.
por exemplo: falência.
Necessidade de cuidar de crianças, de pessoas incapacitadas ou de idosos
Ver q41.

q72. Indique a actividade principal da empresa ou o rganismo do último emprego:
Ver q27.

q74. Indique a situação na última profissão:
Ver q30.

q76. Em que data abandonou esse emprego?
Para os indivíduos que, depois de terem deixado o último emprego, tenham cumprido o serviço militar obrigatório,
é indicada a data em que terminaram esse serviço.

q77a. Quantos empregos significativos já teve desde  que começou a trabalhar pela 1ª vez?
Ver q58a.

q78. Diga também se na semana de … a … efectuou um trabalho remunerado por conta própria ou de
outrem, mesmo que tenha sido ocasional ou de apenas  uma hora, ou um trabalho não remunerado 
para uma pessoa de família ou com vista a auto-abas tecimento, ou não tendo trabalhado tinha algum
emprego ou negócio de que esteve ausente?
Ver q14, q15 e q16.

q79. Procurou activamente emprego/trabalho na seman a de … a … ou nas 3 semanas anteriores 
mesmo que fosse a tempo parcial, ocasional ou para se estabelecer por conta própria?
Ver q17.

q85. Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou?
Para os indivíduos que completaram um curso de formação profissional com equivalência aos níveis de ensino 

EXPERIÊNCIA ANTERIOR DE TRABALHO DOS NÃO EMPREGADOS

SITUAÇÃO TRÊS MESES ANTES

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
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oficial, é registado o nível de ensino a que ficam habilitados. Os níveis de escolaridade obtidos mediante o Sistema
de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) são, igualmente, considerados.
Básico - 1º ciclo
Inclui: 4º ano, diploma das antigas 3ª e 4ª classes, 1º ciclo do ensino recorrente.
Básico - 2º ciclo
Inclui: 6º ano, ciclo preparatório ou telescola, antigo 1º ciclo do liceu (1º e 2º anos), ciclo complementar do ensino
básico (5ª e 6ª classes), ciclo preparatório das antigas escolas técnicas, 2º ciclo do ensino recorrente, 2º ano dos
seminários.
Básico - 3º ciclo
Inclui: 2º ciclo do liceu, 5º ano do curso geral dos liceus, 5º e 6º ano dos seminários, curso geral (comércio,  
indústria, agrícola, etc.), cursos de mestrança, cursos de especialização, 5º ano experimental do ensino 
preparatório, curso geral unificado (7º, 8º e 9º anos), 3º ciclo do ensino recorrente, 6º ano das escolas técnicas.
Secundário
Inclui: 3º ciclo do liceu (7º ano dos liceus), 7º ano dos seminários, curso complementar liceal diurno, curso
complementar liceal nocturno, cursos complementares técnicos, propedêutico, 12º ano - via ensino, 12º ano - via
profissionalizante, ensino secundário recorrente, 1º, 2º e 3º anos do ensino filosófico.
Bacharelato
Inclui: Magistério Primário.
Pós-secundário
Corresponde a cursos de especialização tecnológica que constituem formações pós-secundárias não superiores.
Pós-graduação
Formação após a licenciatura, de duração variável, realizada em estabelecimentos de ensino superior universitário,
que não confere grau académico, mas cuja conclusão com aproveitamento conduz à atribuição de um diploma.

q87. O curso que completou era orientado para o pro sseguimento de estudos ou para inserção na vida
profissional?
Curso de carácter geral ou científico-humanístico
Curso que oferece no ensino formal um conjunto alargado de condições com a apropriação de conhecimentos 
básicos humanísticos, científicos, artísticos e de desenvolvimento pessoal nos aspectos físicos, intelectual e social,
normalmente sob a forma de conjuntos de disciplinas e actividades extracurriculares.
O curso científico-humanístico é um curso com a duração de 3 anos lectivos (10º, 11º e 12º anos), ao qual têm
acesso os alunos que concluem com sucesso o 9º ano de escolaridade obrigatória, estruturado em componentes
(conjuntos de disciplinas) de formação, tendo em vista o prosseguimento dos estudos do ensino superior.

Curso tecnológico
Curso de ensino secundário com a duração de 3 anos lectivos (10º, 11º e 12º anos) que se destina a jovens que
desejam ingressar no mundo do trabalho após o 12º ano de escolaridade, tendo, no entanto, a possibilidade de 
ingresso no ensino superior. Confere um diploma de qualificação de nível 3 e um diploma de estudos secundários.
Curso profissional ou curso de educação e formação
O curso profissional do ensino secundário é um curso vocacionado para a qualificação inicial de jovens, privilegiando
a sua inserção no mercado de trabalho e que se caracteriza por uma forte ligação com o mundo profissional. 
Valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o sector
empresarial. Confere uma qualificação profissional de nível 3.
Os cursos de educação e formação são cursos que constituem uma oportunidade para jovens que não concluíram
a escolaridade de 6, 9 ou 12 anos de escolaridade no ensino regular e que o pretendem fazer simultaneamente
preparar a sua entrada no mercado de trabalho com qualificação escolar e profissional. Estes cursos distribuem-se
por vários tipos, do tipo 1 ao 7, escalonados de acordo com as condições de acesso, a duração mínima de horas
de formação e a certificação correspondente. 

Curso de ensino artístico especializado
Curso do ensino secundário com a duração de 3 anos lectivos (10º, 11º e 12º anos de escolaridade), que 
proporciona uma formação especializada, dirigida a indivíduos que revelem potencialidades para o ingresso e
progressão numa via de estudos artísticos. Após conclusão do curso os alunos podem optar pelo ingresso no
mercado de trabalho ou prosseguimento de estudos. Existe nas seguintes áreas: artes visuais, dança, música.

q88. Em que área de educação/formação se insere o c urso que completou?
Tem por objectivo identificar o conteúdo principal do curso, competências ou conhecimentos para os quais se 
pretende habilitar o indivíduo. Para o efeito é utilizada a nomenclatura "Classificação de Áreas de Educação e 
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Formação, 2003" - CNAEF 2003, que agrupa programas educativos e de formação em função das semelhanças 
dos seus conteúdos e não em função do nível de educação ou formação ministrada.
As opções de resposta previstas nesta questão reflectem a nomenclatura referida ao nível mais agregado, com
excepção de algumas áreas para as quais é necessário um maior detalhe (ver desenho de registo/estrutura do
do ficheiro).

q90. Na semana de … a … ou nas 3 semanas anteriores  estava a frequentar algum nível de escolaridade
ou curso com equivalência escolar?
Sim, estava a frequentar

- Mesmo que no período de referência o indivíduo não tenha frequentado as aulas ou formação por algum motivo,
exemplo: doença.

- Se o indivíduo já estiver inscrito, mesmo não tendo começado as aulas ou a formação.
- Se o indivíduo esteve apenas em formação no local de trabalho ou em alternância com a escola.

Os indivíduos que na semana de referência estavam a frequentar um RVCC (Sistema de Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências) são aqui classificados.

Sim, mas estava em período de férias escolares
Opção direccionada exclusivamente para os indivíduos que, cumprindo os critérios acima referidos, se encontravam 
de férias escolares durante todo o período de referência.

Não
- Se o indivíduo ainda está à espera de saber se entrou ou foi admitido no curso ou formação.
- Se no período de referência o indivíduo não estava a estudar porque, entretanto, abandonou ou completou o

nível de ensino ou formação.

q91. Em que nível de escolaridade?
Para os indivíduos que frequentaram cursos com equivalência escolar a um determinado nível de ensino, é
assinalado o nível de ensino equivalente.

q92. O curso que estava a frequentar era orientado para o prosseguimento de estudos ou para inserção 
na vida profissional?
Ver q87.

q93. Na semana de … a … ou nas 3 semanas anteriores  frequentou algum curso, seminário, conferência, 
lições privadas ou outro tipo de aprendizagem (acti vidades de aprendizagem leccionadas) não inseridas
no sistema de educação e formação?
Abrange todas as actividades de aprendizagem, monitorizadas presencialmente ou à distância, organizadas fora
do sistema educativo e formativo do Ministério da Educação, não conferindo equivalência escolar a um nível ou
grau de ensino, independentemente da motivação: profissional, pessoal ou social.
Uma actividade de aprendizagem monitorizada presencialmente ou à distância pressupõe a existência de um 
professor, monitor, congressista, seminarista ou outro, que sendo o responsável pela transmissão dos
conhecimentos, pode ou não estar presente no momento de aprendizagem. Consequentemente, ficam excluídas
do âmbito desta questão todas as actividades de aprendizagem que não envolvam um professor, monitor, orientador
ou equivalente.

q94. Nessas 4 semanas, quantas horas passou nas act ividades de aprendizagem leccionadas?
Caso o indivíduo nesse período tenha participado em mais do que uma actividade de aprendizagem, é considerado
o total de horas despendido no conjunto de todas as actividades. Apenas o tempo gasto no período de referência
é contabilizado, embora as actividades possam ter tido início antes e/ou terminar depois.
Somente as horas de instrução/formação são incluídas no tempo total gasto em aprendizagem. O tempo 
despendido em percursos e a fazer os trabalhos de casa são excluídos.

q95. Por que motivo frequentou o curso ou a activid ade de aprendizagem mais recente?
Por motivo profissional
Se o indivíduo frequentou um curso ou actividade de aprendizagem com o objectivo de melhorar a sua prestação
profissional, adquirir conhecimentos, competências, progredir na carreira, etc., quer relativamente ao actual 
emprego, quer a um futuro emprego.
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q101. Indique qual a sua situação face a diligência s feitas anteriores:
Questão de múltipla resposta.

q105. Em que data começou a procurar emprego?
A data registada corresponde à da última procura (período contínuo).

q106. Deseja trabalhar por conta de outrem ou por c onta própria?
Ver conceitos "trabalhador por conta de outrem", "trabalhador por conta própria (isolado)" e "empregador".

q107. Deseja trabalhar a tempo completo?
Ver q40.

q115. Recebe subsídio de desemprego ou subsídio soc ial de desemprego?
Uma resposta positiva implica que o indivíduo esteja a receber efectivamente os subsídios mencionados. Caso o
indivíduo se encontre em situação de espera de atribuição do subsídio, ainda que já esteja inscrito no centro de
emprego, resposta=não.

q120a. O facto de não procurar/pretender arranjar e mprego ou de trabalhar a tempo parcial, porque
necessita de cuidar de crianças, pessoas incapacita das ou de idosos, está relacionado com a falta de
serviços de acolhimento adequados às suas necessida des ou possibilidades?
Por serviços de acolhimentos entende-se todos os serviços de apoio social, educativo, cultural ou de saúde
prestados por entidades públicas ou privadas, constituídas e desenvolvidas para o efeito, quer sejam remunerados
ou subsidiados, ex: creche, ama, jardim de infância, centro de actividades de tempos livres, baby-sitters, apoio
domiciliário, centro de convívio, centro de dia, lar.
Estão também incluídos os cuidados prestados por particulares mediante remuneração. Os cuidados prestados
por familiares, vizinhos, amigos sem remuneração são excluídos.
No caso das crianças em idade escolar, são apenas considerados os serviços de acolhimento para além das horas
de escolaridade obrigatória.
Por "falta de serviços de acolhimento" entende-se:

- não existem dentro da área geográfica desejada ou a uma distância praticável ou aceitável;
- os que existem são em número insuficiente, não havendo vagas;
- os que existem não asseguram o acolhimento nos horários pretendidos;
- os que existem são demasiado caros;
- os que existem não têm qualidade suficiente, por ex: programas pedagógicos  e/ou conteúdos leccionados

inadequados, sobrelotação do espaço, número insuficiente de pessoas ao serviço, as equipas não são de
confiança, falta de estruturas, equipamentos e materiais.

q121. Há um ano atrás efectuava um trabalho remuner ado por conta própria ou de outrem, mesmo 
que fosse ocasional ou de apenas uma hora?
Ver q14.

q122. Há um ano atrás efectuava um trabalho não rem unerado para uma pessoa de família ou com 
vista a auto-abastecimento?
Ver q15.

q123. Não obstante não ter feito nenhum trabalho re munerado ou não remunerado, tinha algum 
emprego ou negócio de que esteve ausente nessa data ?
Ver q16.

q124. Procurava activamente emprego/trabalho há um ano atrás ou nas 4 semanas anteriores a essa 
data, mesmo que seja a tempo parcial, ocasional ou para se estabelecer por conta própria?
Ver q17.

PROCURA DE EMPREGO

SITUAÇÃO UM ANO ANTES
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q127. Indique a actividade principal da empresa ou organismo onde trabalhava há um ano atrás:
Ver q27

q129. Indique a situação na profissão que exercia h á um ano atrás:
Ver q30.

q130. Com que tipo de contrato trabalhava há um ano  atrás?
Ver q32.

q131. Tinha alguma pensão ou reforma?
Ver q23.

q135. Indique o montante mensal líquido dos ganhos salariais na actividade principal (em euros):
Questão dirigida aos trabalhadores por conta de outrem.
Se a remuneração tiver uma frequência mensal, o valor é reportado ao último mês completo (anterior à semana
de referência) ou, caso tenha começado a trabalhar entretanto, é indicado um valor previsível para o mês corrente.
Se a remuneração tiver uma frequência diferente de mensal, é indicado um valor mensal calculado com base na
remuneração recebida durante a semana de referência.
Inclui os ordenados e salários monetários dos trabalhadores por conta de outrem, remunerados ao tempo, à
peça ou à tarefa e também, desde que recebidos com carácter regular (com periodicidade igual ou inferior a
mensal) os seguintes pagamentos: comissões; diuturnidades e prémios de produtividade; prémios por
assiduidade, produtividade, estímulo, etc.; abonos para falhas; remuneração de horas extraordinárias; subsídios
de refeição, alojamento e transporte; acréscimos por trabalho nocturno; gratificações e similares decorrentes da
condição de trabalhador.
Não estão incluídos os pagamentos não efectuados regularmente, como sejam, o subsídio de férias e de Natal,
retroactivos, etc..

q136. Indique o montante líquido de outros rendimen tos do trabalho (actividade principal) de 
periodicidade superior a mensal, recebidos nos últi mos 12 meses (em euros):
Questão dirigida aos trabalhadores por conta de outrem.
Estão incluídos todos os tipos de remuneração indicados na questão anterior, desde que recebidos com
periodicidade superior a mensal. São igualmente considerados todos os outros pagamentos recebidos ao longo
dos últimos 12 meses, como é o caso do 13º mês, subsídio de férias, férias pagas ou complemento de férias,
pagamento a título de participação nos lucros, etc..

RENDIMENTOS

Todos os valores inscritos são valores líquidos, is to é, após deduções para impostos, 
contribuições para a Segurança Social ou para quais quer outros fins.
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