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CAPÍTULO I  

CARACTERIZAÇÃO DO INQUÉRITO 

 

OBJECTIVOS  

 
A aprendizagem, desenvolvendo-se tradicionalmente no âmbito do sistema educativo 
formal, assume cada vez mais formas variadas e as actividades de aprendizagem não-
formal e informal têm vindo a ganhar importância, em todas as fases da vida do indivíduo. O 
objectivo do “Inquérito à Aprendizagem ao Longo da Vida” é o de descrever a estrutura de 
participação dos indivíduos, ao longo da vida, na aprendizagem formal, não-formal e 
informal, numa perspectiva coordenada e harmonizada ao nível da União Europeia.  
 
O “Inquérito à Aprendizagem ao Longo da Vida” insere-se no plano de módulos ad hoc, 
estipulado a nível comunitário, de execução conjunta com o Inquérito ao Emprego no 2º 
trimestre de cada ano, partilhando em grande parte uma metodologia comum. 
 
Esta operação estatística enquadra-se no actual sistema de produção estatística 
internacional, nomeadamente no sistema estatístico da União Europeia, no âmbito do qual o 
Instituto Nacional de Estatística (INE) participa no Grupo de Trabalho do Eurostat sobre o 
desenvolvimento de Estatísticas da Educação e Formação. 
 
 

ÂMBITO DO INQUÉRITO  

 
O “Inquérito à Aprendizagem ao Longo da Vida” (IALV) abrange o território do Continente e 
das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pretendendo-se obter resultados 
representativos ao nível de Nuts I e Nuts II para as principais características previstas no 
inquérito. 
 
A população em estudo é constituída pelos indivíduos com idade igual ou superior a 15 
anos. 
 
 
UNIDADE DE OBSERVAÇÃO 
 
A unidade de observação é o indivíduo. 
 
A informação é recolhida para todos os indivíduos com 15 ou mais anos pertencentes ao 
mesmo agregado. 
 
 
PERÍODO DE REFERÊNCIA 
 
O período de referência do inquérito são os últimos 12 meses a contar da semana de 
referência do Inquérito ao Emprego. 
 
 
MÉTODO DE OBSERVAÇÃO 
 
A informação é obtida através de entrevista directa ao indivíduo. 
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Nos casos em que o próprio não estiver presente ou não tiver disponibilidade para 
responder ao Inquérito ALV, no momento em que ocorre a entrevista do Inquérito ao 
Emprego, apenas as questões Q1 à Q6 deste módulo, poderão ser respondidas por um 
outro membro do agregado, desde que considerado apto para responder por ele. Neste 
caso, o próprio voltará a ser contactado para responder ao módulo. 
 
 
ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO  
 
O questionário está organizado em quatro partes:  
 

- Nível de escolaridade completo:  
✔ Tipo de curso 
✔ Área de educação e formação 

- Aprendizagem formal: 
✔ Frequência 
✔ Nível de ensino 
✔ Tipo de curso 
✔ Área de educação e formação 

- Aprendizagem não-formal: 
✔ Frequência das últimas três actividades 
✔ Área de educação e formação 
✔ Duração 
✔ Razão principal da frequência 
✔ Frequência durante as horas de trabalho 
    remunerado 

- Aprendizagem informal: 
     ✔ Meios 
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CAPÍTULO II 

 
 
1. CONCEITOS DE APRENDIZAGEM  
 
 
Em que consiste a aprendizagem ao longo da vida? 
 
No âmbito do inquérito, e de acordo com a definição europeia de aprendizagem ao longo da 
vida, estabelecida no contexto da Estratégia Europeia para o Emprego, tem-se que: 
 
Aprendizagem ao longo da vida - Compreende todas as actividades de aprendizagem 
intencional desenvolvidas ao longo da vida, em contextos formais, não-formais ou informais, 
com o objectivo de adquirir, desenvolver ou melhorar conhecimentos, aptidões e 
competências, no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, social e/ou profissional. 
 
A aprendizagem ao longo da vida deve incluir todas as fases da aprendizagem, desde a pré-
escolaridade à pós-reforma. A tónica não deve ser excessivamente colocada nas dimensões 
do emprego e do mercado de trabalho. Com efeito, os objectivos da aprendizagem ao longo 
da vida são de carácter mais lato, invocando também as dimensões espiritual e cultural da 
aprendizagem. Na globalidade, são considerados quatro objectivos que se reforçam 
mutuamente: a realização pessoal, a cidadania activa, a inclusão social e a 
empregabilidade/adaptabilidade.  
 
De salientar, ainda, no âmbito do inquérito, o carácter intencional da aprendizagem. 
 
Por aprendizagem intencional entende-se o processo consciente e voluntário de aquisição 
de conhecimentos, competências e atitudes de valor duradouro. 
 
O que implica que o indivíduo tenha como objectivo / projecto obter e reter certas 
competências, aptidões e conhecimentos de valor duradouro. A aprendizagem acidental ou 
aleatória não é incluída porque não é um processo deliberado e consciente. 
 
A amplitude desta definição chama também a atenção para o leque de actividades de 
aprendizagem: aprendizagem formal, aprendizagem não - formal e aprendizagem informal. 
 
A principal distinção entre as actividades de aprendizagem é efectuada com base no grau 
de formalidade. O grau de formalidade é uma característica do contexto no qual a 
aprendizagem ocorre.  
 
 
 
APRENDIZAGEM FORMAL 
 
 
Aprendizagem formal - Educação e formação ministrada num sistema de escolas, 
colégios, universidades e outras instituições de educação e ensino, em que a aprendizagem 
é organizada, avaliada e certificada sob a responsabilidade de profissionais qualificados de 
educação e formação. Incluí a matrícula, a frequência e a certificação formal, a qual é 
reconhecida pelas autoridades nacionais. 
Constitui uma sucessão hierárquica de educação e formação, na qual a conclusão de um 
dado nível permite a progressão para níveis superiores. 
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A aprendizagem formal engloba a educação e formação no âmbito do sistema de educação 
e formação. 
 
O Sistema de Educação e Formação compreende o sistema de educação e formação do 
Ministério da Educação e os sistemas de formação que atribuem certificação reconhecida 
pelo Ministério da Educação e com equivalência escolar aos graus do sistema de ensino. 
 
O Sistema de Ensino  é uma estrutura mais ou menos rígida que se compõe de graus que 
se sucedem de modo ininterrupto e aos quais correspondem grupos etários determinados. 
 
Assim, o sistema de educação e formação compreende:  
 
a) o Sistema Educativo e Formativo do Ministério da Educação: 
 
Ensino Básico: 

- 1º ciclo 
- Ensino Básico Geral  
- Ensino Básico Recorrente 

- 2º ciclo 
- Ensino Básico Geral  
- Ensino Artístico Especializado 
- Ensino Básico Recorrente 
- Cursos de Aprendizagem 
 

- 3º ciclo 
- Ensino Básico Geral  
- Ensino Artístico Especializado 
- Cursos profissionais das escolas profissionais 
- Ensino Básico Recorrente  
- Ensino Básico Recorrente – suplemento de formação técnica 

(Qualificação profissional de nível 2) 
- Cursos de Educação e Formação Profissional Inicial (CEFPI) 
- Cursos de Educação e Formação 

Ensino Secundário: 
- Cursos gerais 
- Cursos tecnológicos 
- Cursos do 10º ano profissionalizante 
- Cursos profissionais das escolas profissionais 
- Cursos do Ensino Secundário recorrente 

- Curso geral 
- Cursos técnicos 
- Curso geral do ensino artístico especializado 
- Curso tecnológico do ensino artístico especializado 

- Cursos do ensino artístico especializado do ensino secundário 
- Cursos de Aprendizagem 
 

Ensino Pós-secundário: 
- Cursos de Especialização Tecnológica 

Ensino Superior: 
- Ensino Universitário 

- Bacharelato 
- Licenciatura 
- Pós-graduações – não confere grau 
- Mestrado 
- Doutoramento 

- Ensino Politécnico 
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- Bacharelato 
- Licenciatura 
- Mestrado 

 
Fig.1 

 

 
 
 
b)  Cursos com equivalência escolar: 
 
Ensino Básico - 1º ciclo: 

- Cursos de Educação e Formação (do IEFP)  
(certificação profissional de nível I) 

- Curso de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) B1 (certificação 
profissional de nível I) 

- Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – B1 
Ensino Básico - 2º ciclo: 

- Cursos de Educação e Formação (do IEFP) 
(certificação profissional de nível I) 

- Curso de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) B2 
(certificação profissional de nível I) 

- Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – B2 
- Cursos de Aprendizagem (Orientação) 

(certificação profissional de nível I) 
Ensino Básico - 3º ciclo: 

- Cursos de Educação e Formação 
(certificação profissional de nível II) 

- Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – B3 
- Curso de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) - B3 

(certificação profissional de nível II) 
- Cursos de Aprendizagem de nível 2 

(certificação profissional de nível II) 
Ensino Secundário: 

- Cursos de Aprendizagem de nível 3 
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(certificação profissional de nível III) 
Ensino Pós-Secundário: 

- Cursos de Aprendizagem – Especialização Tecnológica (certificação 
profissional de nível IV) 

- Cursos de Especialização Tecnológica (Diploma de Especialização 
tecnológica e certificação profissional de nível IV) 

 
 
Conceitos associados 
 
Sistema educativo - Sistema social que engloba o conjunto da organização educacional de 
um país, incluindo as suas finalidades, estruturas, instituições de ensino e de gestão, 
programas de estudo, modalidades de aprendizagem e de avaliação, critérios de promoção, 
reconhecimento das diversas formações assim como os seus recursos humanos, técnicos e 
financeiros. 
 
Nível de ensino - Cada uma das grandes divisões em que se encontra organizado o ensino: 
ensino básico, ensino secundário e ensino superior. 
Nota: No âmbito do inquérito é ainda considerado o ensino pós-secundário. 
 
Nível de formação – Refere-se aos níveis de formação da estrutura de níveis de formação 
elaborada pela Comissão com o apoio do Comité Consultivo de formação profissional: níveis 
I, II, III, IV e V.  
 
Grau de ensino - Cada um dos ciclos em que se encontram organizados os níveis de 
ensino. 
 
Ensino básico - Nível de ensino que se inicia cerca da idade de seis anos, com a duração 
de nove anos, cujo programa visa assegurar uma preparação geral comum a todos os 
indivíduos, permitindo o prosseguimento posterior de estudos ou a inserção do aluno em 
esquemas orientados para a vida activa. Compreende três ciclos sequenciais, sendo o 1.º 
de quatro anos, o 2.º de dois anos e o 3.º de três anos. É universal, obrigatório e gratuito. 
 
Ensino básico 1ºciclo - Ensino de quatro anos globalizante, da responsabilidade de um 
professor único, que pode ser coadjuvado em áreas especializadas. 
 
Ensino básico 2º ciclo - Ensino de dois anos que se organiza por áreas interdisciplinares 
de formação básica e se desenvolve, predominantemente, em regime de um professor por 
área. 
 
Ensino básico 3º ciclo - Ensino com a duração de três anos (grupo etário 13-15) que se 
organiza segundo um plano curricular unificado, integrando também áreas vocacionais 
diversificadas e desenvolvendo-se em regime de professor por disciplina ou grupo de 
disciplinas. 
 
Curso geral do ensino básico  – Curso que oferece no ensino formal um conjunto muito 
alargado de condições para a apropriação de conhecimentos básicos humanísticos, 
científicos, artísticos, e de desenvolvimento pessoal nos aspectos físico, intelectual e social, 
normalmente sob a forma de conjuntos de disciplinas e actividades extracurriculares.  
 
Cursos do ensino artístico especializado do ensino básico - Ensino artístico 
especializado com formação comum às outras modalidades de ensino ao nível do ensino 
básico, conferindo portanto equivalência a este, para efeitos de prosseguimento de estudos. 
 
Ensino secundário - Nível de educação escolar que se segue ao ensino básico e que visa 
aprofundar a formação do aluno para o prosseguimento de estudos ou para o ingresso no 
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mundo do trabalho. Está organizado em cursos predominantemente orientados para o 
prosseguimento de estudos e cursos predominantemente orientados para a vida activa - 
Cursos Tecnológicos. Ambos os tipos de cursos têm a duração de três anos, 
correspondentes ao 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade. 
 
Ensino secundário geral - Uma das vias do ensino secundário, que tem como objectivo a 
preparação para a continuação dos estudos no ensino superior. Com a duração de três anos 
lectivos – 10º, 11º e 12º anos de escolaridade – organiza-se em agrupamentos de 
disciplinas, correspondentes às grandes áreas do conhecimento, com dominantes: Científica 
e Natural, Artes, Económica e Social e Humanidades. Após a conclusão com 
aproveitamento, é conferido o diploma do ensino secundário. 
 
Ensino secundário profissional  - Ensino que tem por objectivo imediato a preparação 
técnica para o exercício de uma profissão ou de um ofício. Confere um diploma de 
qualificação profissional do nível III e um diploma de estudos secundários. 
 
Ensino secundário tecnológico - Ensino com a duração de três anos lectivos – 10º, 11º e 
12º anos de escolaridade – que se destina a jovens que desejem ingressar no mundo do 
trabalho após o 12º ano de escolaridade tendo, no entanto, a possibilidade de ingresso no 
ensino superior. Organiza-se em agrupamentos de disciplinas com dominantes: Científica e 
Natural, Artes, Económica e Social e Humanidades. Confere um diploma de qualificação 
profissional de nível III e um diploma de estudos secundários. 
 
Curso geral do ensino secundário - Curso de três anos lectivos de duração (10º, 11º e 
12ºano), com acesso após a conclusão com sucesso do 9º ano de escolaridade obrigatória, 
estruturado em componentes (disciplinas) de formação geral, específica e técnica/artística, 
com maior carga horária na segunda componente, tendo em vista o prosseguimento de 
estudos no Ensino Superior. Este curso organiza-se em torno de quatro diferente 
agrupamentos disciplinares: Científico e Natural; Artes; Económico-Social e Humanidades. 
Confere um diploma de estudos secundários. 
 
Cursos do 10º ano profissionalizante - Destinam-se a jovens com idade mínima de 15 
anos e que tenham concluído o ensino básico, não possuindo qualificação profissional de 
conteúdo e nível idênticos à que o curso confere. Os cursos de 10º ano profissionalizante 
proporcionam uma qualificação profissional que possibilita, de forma sustentada, o ingresso 
no mercado de trabalho. Para além da formação em contexto escolar, compreende uma 
componente de formação em contexto de trabalho. Conferem um certificado de qualificação 
profissional de nível II e equivalência ao 10º ano de escolaridade. 
 
Cursos tecnológicos do ensino secundário - Cursos do ensino secundário com a 
duração de três anos lectivos - 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade - que se destina aos 
jovens que desejam ingressar no mundo do trabalho após o 12.º ano de escolaridade tendo, 
no entanto, a possibilidade de ingresso no ensino superior. Organizam-se em agrupamentos 
de disciplinas com dominantes: Científica e Natural, Artes, Económica e Social e 
Humanidades Compreendem a possibilidade de desenvolvimento de especificações 
terminais - seminários, estágios. Confere um diploma de qualificação profissional de nível III 
e um diploma de estudos secundários. 
 
Cursos do ensino artístico especializado do ensino secundário - Proporcionam uma 
formação especializada, dirigida a indivíduos que revelem potencialidades para ingresso e 
progressão numa via de estudos artísticos. Após a conclusão do curso os alunos podem 
optar pelo ingresso no mercado de trabalho ou pelo prosseguimento de estudos no ensino 
superior. Estes cursos têm a duração de 3 anos lectivos, correspondentes ao 10º, 11º e 12º 
ano de escolaridade e desenvolvem-se nas seguintes áreas: Artes Visuais, Dança e Música. 
 



Inquérito à Aprendizagem ao Longo da Vida                                                                  Manual do Entrevistador 

   10 

Cursos do ensino artístico especializado - O ensino artístico é ministrado em 
estabelecimentos especializados de ensino artístico de artes visuais, de música e de dança 
e ainda em escolas profissionais. 
 

Ensino profissional das escolas profissionais  - Cursos ministrados em Escolas 
Profissionais, destinados prioritariamente à qualificação técnica de mão de obra para o 
mercado de emprego local, com planos de formação com a duração de três anos lectivos, 
após o 9.º ano de escolaridade. Conferem no final da formação, um diploma de 
qualificação profissional de nível 3 e também um certificado de equivalência académica 
ao 12.º ano de escolaridade. A componente de formação técnica: prática, artística e 
tecnológica pode atingir 50% do tempo total curricular. 
Acessoriamente organizam-se estes cursos para jovens sem o 3º ciclo completo do 
ensino básico, ou apenas com o certificado de conclusão do 6º ano de escolaridade. 
Estes cursos têm também três anos de duração, conferindo certificação profissional de 
nível II, e equivalência ao 9.º ano de escolaridade (escolaridade básica obrigatória). 
 
Ensino recorrente - Modalidade especial de educação escolar a que têm acesso todos 
os indivíduos que ultrapassaram a idade normal de frequência do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário, respectivamente 15 e 18 anos, sem terem tido oportunidade de se 
enquadrarem no sistema de ensino regular ou sem terem obtido qualquer certificação, 
por insucesso ou abandono precoce do ensino regular. Com organização curricular, 
metodologias e avaliação específicas, atribui diplomas e certificados equivalentes aos do 
ensino regular. 
 
Ensino pós – secundário – Corresponde aos Cursos de Especialização Tecnológica 
que constituem formações pós- secundárias não superiores, a desenvolver na mesma 
área, ou em áreas afins àquela em que o candidato obteve qualificação profissional de 
nível III. Confere qualificação profissional de nível IV. 
 
Ensino superior - Nível de ensino que compreende o ensino universitário e o ensino 
politécnico, ao qual têm acesso os indivíduos habilitados com um curso secundário e os 
indivíduos maiores de 25 anos que, não possuindo a referida habilitação, revelem 
qualificação para a sua frequência através de prestação de provas. 
 
Bacharelato  - Grau académico conferido por uma instituição de ensino superior após 
conclusão com aproveitamento de um curso de três anos, comprovando uma formação 
científica, académica e cultural adequada ao exercício de determinadas actividades 
profissionais. 

 
Licenciatura - Grau académico conferido por uma instituição de ensino superior 
universitário ou politécnico após conclusão com aproveitamento de um curso de quatro a 
seis anos, comprovando uma sólida formação científica, técnica e cultural que permita o 
aprofundamento de conhecimentos visando a especialização numa determinada área do 
saber e uma adequada intervenção profissional. 
 
Mestrado - Grau académico conferido por uma instituição de ensino superior após a 
frequência e aprovação de um curso de especialização, com a duração máxima de quatro 
semestres, e a elaboração, discussão e aprovação de uma dissertação original, 
comprovando um nível aprofundado de conhecimentos numa área científica específica e 
a capacidade para a prática de investigação. Têm acesso a este grau os indivíduos 
detentores do grau de licenciado com a classificação mínima de catorze valores ou, 
excepcionalmente, após apreciação curricular, licenciados com classificação inferior. 
 
Doutoramento - Grau académico conferido por uma instituição de ensino superior 
universitário após aprovação em discussão pública de uma tese original. Comprova a 
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realização de uma contribuição inovadora e original para o progresso do conhecimento e 
a aptidão para realizar trabalho científico independente 

 
Cursos de aprendizagem  - Os cursos de aprendizagem preparam os jovens e adultos, 
preferencialmente com idades compreendidas entre 15 e 25 anos, candidatos ao 1º 
emprego, sem a escolaridade básica (obrigatória), para o desempenho de profissões 
qualificadas, por forma a favorecer a entrada na vida activa. Estes cursos desenvolvem-se 
em alternância, entre um Centro de Formação Profissional e uma empresa, onde se 
realizam, respectivamente, a formação teórico-prática e a formação prática em contexto real 
de trabalho. Os cursos de Aprendizagem são homologados conjuntamente pelos Ministros 
da Segurança Social e do Trabalho e da Educação, sob proposta da Comissão Nacional de 
Aprendizagem. Conferem um certificado de formação profissional de nível I, II, III ou IV, bem 
como, a equivalência ao 6º, 9º ou 12º ano de escolaridade. 
 
Cursos de educação e formação profissional inicial (CEFPI) - Cursos de iniciação 
profissional ou de formação profissional inicial para jovens detentores de seis ou nove anos 
de escolaridade com idades superiores a 15 anos. A organização do curso é flexível e 
compreende formação escolar e formação profissional em contexto de trabalho. Confere 
qualificação profissional de nível II e atribuição de grau de equivalência ao 9º ano de 
escolaridade. 
 
Cursos de educação e formação - Os cursos de educação e formação destinam-se a 
jovens dos 15 aos 18 anos de idade, que não tenham concluído o 3º ciclo do ensino básico, 
em risco de abandono escolar precoce ou que entraram precocemente no mercado de 
trabalho sem qualificação profissional, e pretendam a obtenção quer do respectivo diploma 
quer de uma qualificação profissional. Os cursos proporcionam soluções flexíveis que 
asseguram uma progressão escolar, simultaneamente, com a aquisição de competências 
profissionais. Conferem um certificado de Formação Profissional de nível I ou II, bem como, 
a certificação escolar dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico.  
 
Cursos de educação e formação de adultos (Cursos EF A) - Oferta integrada de 
educação e formação, com certificação escolar e profissional; destina-se a indivíduos com 
idade igual ou superior a 18 anos, empregados ou desempregados, sem qualificação 
profissional, que não tenham concluído a escolaridade básica de 9 anos.  
No final do percurso formativo (uma componente de formação base articulada com uma 
componente de formação profissionalizante) é emitido um certificado de educação e 
formação de adultos: 
Básico 3 (B3) – equivalente ao 3º ciclo do ensino básico e ao nível II de qualificação 
profissional; 
Básico 2 (B2) – equivalente ao 2º ciclo do ensino básico e ao nível I de qualificação 
profissional; 
Básico 1 (B1) – equivalente ao 1º ciclo do ensino básico e ao nível I de qualificação 
profissional. 
 
Cursos de especialização tecnológica - Os cursos de especialização tecnológica 
preparam jovens e adultos, candidatos ao 1º emprego, para o desempenho de profissões 
qualificadas, por forma a favorecer a entrada na vida activa. Constituem formações pós-
secundárias não superiores, a desenvolver na mesma área, ou em áreas de formação afins 
àquela em que o candidato obteve qualificação profissional de nível III. Desenvolvem-se, 
essencialmente em áreas em que se regista um conjunto de factores potenciadores de 
transformações significativas, nos planos tecnológico e organizacional, consideradas 
estratégicas para a competitividade do tecido económico e empresarial. São reconhecidos 
por Despacho dos Ministros da Educação, da Segurança Social e do Trabalho e da tutela do 
sector de actividade económica em que se insere a formação. Conferem um diploma de 
especialização tecnológica (DET) e qualificação profissional de nível IV.  
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Sistema de aprendizagem - Sistema de formação profissional em alternância organizado 
no quadro de uma política activa de emprego com o objectivo fundamental de assegurar a 
transição dos jovens do sistema de ensino para o mundo do trabalho, no respeito pela sua 
vocação e capacidade. Os curricula integram componentes de formação geral, tecnológica e 
prática, esta última em contexto real, que compreende duas fases: uma fase de iniciação 
profissional, destinada aos jovens que concluíram o 6.º ano de escolaridade, uma fase de 
qualificação, para jovens que completaram a fase de iniciação profissional ou o 3.º ciclo do 
ensino básico. Esta formação inicial, em regime de alternância, tem como objectivo qualificar 
jovens dos 14 aos 24 anos com o 6.º, 9.º, 11.º anos de escolaridade. 
 
Reconhecimento, validação e certificação de competê ncias  - É um processo que dá 
oportunidade a todos os jovens e adultos, maiores de 18 anos, empregados e 
desempregados, sem a escolaridade básica de 9 anos, de verem reconhecidas, validadas e 
certificadas as competências e conhecimentos que, nos mais variados contextos, foram 
adquirindo ao longo da vida. A todos os que concluem o processo de reconhecimento, 
validação e certificação de competências é emitido um certificado, equivalente para todos os 
efeitos legais aos diplomas dos 3º, 2º e 1º ciclos do ensino básico. 
 
 
 
APRENDIZAGEM NÃO - FORMAL 
 
 
Aprendizagem não-formal – Formação que decorre normalmente em estruturas 
institucionais mais ou menos organizadas, podendo conferir certificação. Contudo, este tipo 
de certificação não é, normalmente reconhecido, pelas autoridades nacionais, não 
permitindo a progressão na sucessão hierárquica de níveis de educação e formação. 
 
No âmbito deste inquérito, a aprendizagem não-formal inclui a participação em cursos, 
acções de formação profissional contínua, seminários, conferências, palestras, congressos, 
workshops, etc., qualquer que seja a motivação, profissional, pessoal ou social. 
 
São actividades mais ou menos organizadas, que ocorrem numa envolvente institucional e 
nas quais existe uma interacção entre o aprendente e o professor/formador/instrutor/monitor. 
 
A interacção pode ser face a face (presencial) ou não: um 
professor/instrutor/monitor/formador não tem de estar fisicamente presente como acontece 
por exemplo numa na sala de aula. A interacção também acontece em processos de 
aprendizagem a distância, apesar de, em alguns casos, não ser imediata. 
 
Os termos professor/formador/instrutor/monitor referem-se a uma pessoa que actua como 
professor numa base regular ou em situações particulares (organizando o conteúdo, 
escolhendo os métodos e principalmente dirigindo o processo de aprendizagem). Podem ser 
profissionais (tais como o instrutor, o professor, o formador, um educador, um orador) ou 
não (tal como um mentor, colega, amigo, familiar, conhecido). 
 
Apresentam-se algumas situações de actividades de aprendizagem não-formal: 
 
- Frequentar um curso ou seminário com o objectivo de melhorar competências, 

conhecimentos e aptidões. Inclui cursos que atribuem certificados e cursos em que esse 
certificado não existe. Os cursos podem ser frequentados quer por motivos profissionais 
quer por motivos pessoais ou sociais. 

 
- Participar num seminário, curso, palestra para obter aconselhamento profissional e para 

iniciar uma carreira profissional, que não confere uma qualificação reconhecida. Inclui 
acções de formação que mostram e analisam o mercado de trabalho, as necessidades e 



Inquérito à Aprendizagem ao Longo da Vida                                                                  Manual do Entrevistador 

   13

possibilidades ao indivíduo e ajudam a escolher uma profissão e, também, medidas que 
melhoram as capacidades e competências nas instituições publicas e privadas. A 
formação é monitorizada, ocorre em grupo, a tempo completo, normalmente durante um 
período curto de tempo. 

 
- Frequentar um curso por correpondência, formação mediatizada ou outro tipo de 

aprendizagem a distância com o apoio de um monitor ou professor, para melhorar 
capacidades, conhecimentos ou competências. 

 
- Aulas particulares para melhorar as capacidades, conhecimentos e competências, 

especialmente como suplemento da educação formal. 
 
- Participação em formação profissional de base que não fornece qualquer qualificação 

reconhecida. Inclui acções de formação específicas para o desempenho de uma dada 
profissão (exemplo: trabalhar com metal). A formação é monitorizada por um 
formador/professor, a um grupo e, normalmente, realiza-se a tempo completo. 

 
- Acções de formação profissional contínua, oferecidos pelo empregador no local de 

trabalho ou em outra unidade pertencente ao empregador. 
 
- Participação em círculos de estudo. O circulo de estudos é definido como um pequeno 

grupo de pessoas que se encontram com regularidade durante um longo período de 
tempo, planeiam e organizam os seus estudos sob o aconselhamento e 
acompanhamento de um leader. 

 
- Frequência de curso ou outra actividade de aprendizagem monitorizada com objectivos 

recreativos e de lazer. 
 
 
Alguns exemplos de actividade de aprendizagem não f ormal 
 
- Curso de inglês no British Council; 
- Curso de francês na Aliance Française ; 
- Curso de espanhol (ou outra língua estrangeira); 
- Curso de informática na óptica do utilizador (Word, excel, etc) 
- Curso de mergulho; 
- Tirar a carta de condução; 
- Curso de arraiolos oferecido pela sociedade recreativa; 
- Curso de pintura do Gdine; 
- Explicações de matemática (outra disciplina); 
- Aulas privadas de música; 
- Acções de formação de entrevistadores; 
- Acções de formação de formadores; 
- Formação dos entrevistadores que vão participar neste inquérito; 
- Curso de Acess97 (frequentado por alguns trabalhadores do INE); 
- Acções de formação profissional contínua (em geral); 
- Curso de reciclagem, actualização, aperfeiçoamento; 
- Cursos de especialização profissional; 
- Lições de equitação; 
- Lições particulares de piano; 
- Cursos relacionados com actividades de tempos livres; 
- Curso de pintura na sociedade recreativa; 
- Seminário sobre “Gestão e marketing” numa escola de gestão; 
- Formação sobre vendas gerida pela empresa; 
- Aulas de inglês comercial com um professor privado; 
- Seminário sobre competências de liderança; 
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- Curso em técnicas de artesanato e artes manuais; 
- Curso por correspondência de contabilidade básica; 
- Seminário sobre cozinha; 
- Curso puericultura; 
- Curso de cuidados a idosos; 
- Curso de beleza; 
- Palestra sobre cuidados paliativos; 
- Cursos sobre bricolage (faça - você - mesmo); 
- Seminário para obtenção de carta de marinheiro/ski aquático; 
- Curso introdutório sobre como utilizar uma máquina pelo fornecedor; 
- Conferência sobre “O teatro na península Ibérica”; 
- Programas de intercâmbio e rotação de emprego; 
- Círculo de aprendizagem; 
- Programa de formação profissional na empresa; 
- Conferência “técnicas de argumentação, exposição”; 
- Cursos intensivos de verão; 
- Aulas de ginástica; 
- Acções S@ber+ (cursos/acções de formação que destinam-se às pessoas adultas que 

pretendem  adquirir, desenvolver ou reforçar as suas competências pessoais em áreas 
específicas, profissionais ou escolares, independentemente da habilitação escolar ou da 
qualificação profissional que possuem. São promovidas pela ANEFA); 

- Aulas de tango, valsa e outras danças; 
- Cursos de tecelagem (artesanato); 
- Cursos de bordados, costura, etc (artesanato); 
- Feng Shui – crença espiritual  
- Programas básicos de leitura, escrita, etc. para imigrantes  
- Educação na sociedade portuguesa, como regras e normas, comportamentos, leis; 
- Mediação ( em conflitos públicos, etc ); 
- Cursos de boas maneiras; 
- Diálogo inter-religiões ou inter-culturais; 
- Genealogia; 
- Astrologia; 
- Tecelagem (industrial); 
- Bordados e costura (industrial); 
- Técnicas anti-stress, de relaxamento, como lidar com o stress; 
- Cozinhar ( hoteis e restaurantes) – 811 
 
 
 
APRENDIZAGEM INFORMAL 
 
 
Aprendizagem informal - Aprendizagem que decorre das actividades da vida quotidiana 
relacionadas com o trabalho, a família, a vida social ou o lazer. Normalmente, tem lugar fora 
de estruturas institucionais, decorrendo num ambiente de aprendizagem que o aprendente 
(ou outra pessoa) pode organizar e estruturar livremente. Caracteriza-se por não conferir 
certificação. Apesar de a aprendizagem informal poder ser intencional ou acidental, apenas 
as actividades de aprendizagem informal intencionais serão consideradas no âmbito deste 
inquérito. 
 
 
Conceito associado 
 
Auto-aprendizagem  - Aprendizagem da iniciativa e conduzida pelo próprio aprendente/indivíduo 
sem intervenção directa de um professor / formador / monitor ou outro mediador. 
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EM RESUMO 
 
 

Educação Obrigatória
Secundário e superior
Equivalência escolar

Aprendizagem formal

Formação profissional contínua
Educação geral não-formal

Aprendizagem não-formal

Leccionada / Monitorizada

Auto-aprendizagem
Aprendizagem colectiva dentro de grupos
informais(amigos, colegas, família, etc.)

Aprendizagem informal

Não-leccionada / Não-monitorizada

Aprendizagem intencional Aprendizagem aleatória
ou não intencional

Actividades de aprendizagem

 
 
 

A intencionalidade está presente em qualquer uma das formas de aprendizagem. 
 
Contudo, apenas as aprendizagens formal e não-formal ocorrem num contexto institucional 
e organizado, sendo leccionadas / monitorizadas. Nas aprendizagens formal e não-formal 
existe sempre alguém que transmite os conhecimentos ao aprendente, seja professor, 
monitor, formador, congressista, enquanto que na aprendizagem informal não existe essa 
interacção. A aprendizagem informal é geralmente auto-aprendizagem. A auto-
aprendizagem  designa a aprendizagem da iniciativa e conduzida pelo próprio 
aprendente/indivíduo sem intervenção directa de um professor / formador / monitor ou outro 
mediador. 
 
A diferença fundamental entre a aprendizagem formal e não-formal é que, na primeira existe 
sempre a obtenção de um grau de ensino, de um certificado reconhecido ou certificação de 
equivalência escolar, enquanto que na aprendizagem não-formal não existe. A 
aprendizagem formal faz parte do sistema de educação e formação enquanto que a 
aprendizagem não-formal está fora desse sistema. 
 
 

Critérios para distinguir os diferentes tipos de ap rendizagem 
 

Critérios  Formal  Não-formal  Informal  
Intencional  � � � 
Institucionalizada / organizada � �  
Leccionada / Monitorizada � �  
Atribui qualificação reconhecida pelo Ministério da 
Educação 

�   

Faz parte de uma estrutura orientada de forma 
hierárquica  de educação e formação (níveis e graus de 
ensino ou equivalência escolar) 

�   
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2. CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Área de educação e formação – Refere-se ao conteúdo principal do curso, competências 
ou saberes, para os quais se pretende qualificar o aluno/formando, sem para este efeito, 
atribuir relevância ao nível formal ou complexidade das aprendizagens. 
 
A Classificação de Áreas de Educação e Formação agrupa programas educativos e de 
formação em função das semelhanças dos seus conteúdos. 
 
Esta classificação tem como objectivo principal permitir: 
- a nivel nacional, a identificação e codificação da oferta formativa com vista ao tratamento 

e análise estatística; 
- a nível internacional, a comparabilidade entre os dados estatísticos nacionais com os 

dos outros países. 
 
No âmbito do Inquérito à Aprendizagem ao Longo da Vida, a classificação é utilizada na 
codificação das áreas de educação e formação nas questões: 
 
- Q2 - área de estudo do nível de escolaridade mais elevado que completou 
- Q6 - área de estudo do nível de ensino que frequenta 
- Q8, Q13a, Q13b, Q17a, Q17b - Conteúdo ou tema principal das actividades de 
aprendizagem não-formal 
 
Em primeiro lugar, é apresentada a estrutura e a lógica geral da classificação, bem como, 
algumas especificidades de codificação.  
 
As áreas de educação e formação utilizadas no inquérito são apresentadas em seguida e, 
também, as regras de codificação e registo a ter em conta. As descrições dessas áreas 
apresentam-se em anexo e destinam-se a servir de linhas de orientação na afectação de 
cada programa a uma área. 
 
 
ESTRUTURA DA CLASSIFICAÇÃO E LÓGICA GERAL DE CODIFI CAÇÃO 
 
 
Estrutura das áreas de educação e formação 
 
Grandes Grupos  Áreas 

de estudo  
Áreas de educação e 
formação  

Programas / conteúdo  

   X    xx 
 
 
   xx 
 
 
 
 
   xx 
 
 
   xx 

   xxx  
 
 
   xxx 
 
   xxx 
 
 
   xxx 
   xxx 
 
   xxx 
 
   xxx 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 
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A classificação utiliza um código de 3 dígitos, num sistema hierárquico de classificação das 
áreas de educação e formação, em que o primeiro dígito indica o “grande grupo”, o segundo 
dígito o “sub grupo” (também designado por “área de estudo”) e o terceiro dígito para a “área 
de educação e formação”. 
 
A classificação original tem 9 “grandes grupos”, 25 “sub grupos” e cerca de 80 áreas de 
educação e formação. No âmbito do inquérito serão tratados os 9 grandes grupos, contudo 
nem todos os subgrupos e áreas de áreas de educação e formação serão contemplados. 
 
Lógica: Classificação em função do conteúdo da form ação 
 
A lógica subjacente à classificação das áreas de educação e formação é a do conteúdo da 
actividade de educação e/ou formação. Os programas de educação e formação são 
agrupados em função das semelhanças dos seus conteúdos. Estes grupos de programas 
são, de seguida, agrupados em áreas, em função das semelhanças dos saberes 
dispensados. É de notar que é o conteúdo principal dum programa que determina a sua 
afectação a uma área específica. 
A distinção entre as diversas áreas não tem em conta as motivações pessoais para a 
participação num programa (interesse pessoal, lazer, formação tendo em vista um emprego, 
etc.) nem, tão pouco, o sector de actividade inerente a determinada área de formação. 
 
Afectação independente do nível 
 
É de referir que a presente classificação não leva em conta o nível da educação ou 
formação dispensada; pelo contrário, ela é feita independentemente do mesmo, já que o 
principal critério de agregação é, como foi referido, o conteúdo da educação ou formação. 
Portanto uma área de educação e formação pode integrar programas de vários níveis de 
educação ou formação. 
 
 
QUESTÕES ESPECÍFICAS DE CODIFICAÇÃO: 
 
 
Programas interdisciplinares 
 
Por “Programas interdisciplinares” devem entender-se os programas que combinam 
normalmente duas áreas de educação e formação (ao nível do 3º dígito), que podem 
pertencer ou não à mesma área de estudo (ao nível do 2º dígito). Nestes casos deve ser 
utilizada a 'regra da maioria', ou seja, a afectação a uma área faz-se em função da 
matéria/assunto dominante. O critério para aferir sobre a matéria dominante é a carga 
horária em cada conteúdo, ou seja, o tempo despendido. 
 
 

Exemplo 1: Um programa de informática que inclua o ensino, de linguagens de 
programação, que pertencem a "481 Ciências Informáticas", e de utilização de programas 
de processamento de dados, que pertence a "482 Informática na óptica do utilizador", deve 
ser classificado de acordo com a matéria dominante, isto é, em qual é maior a carga horária. 
 
Exemplo 2: Um programa de arquitectura e construção que inclua o ensino de matérias de 
ordenamento urbano, que pertencem a "581 Arquitectura e urbanismo", bem como a 
construção de estradas, que pertence a "582 Construção civil" deve ser classificado de 
acordo com a matéria dominante, isto é, em qual é maior o tempo despendido. 
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Exemplo 3: Um programa que inclui maioritariamente matérias que pertencem à área das 
ciências informáticas deve ser classificado em "481 Ciências Informáticas", mesmo quando 
uma parte da formação diga respeito à engenharia informática ("520 Engenharia e técnicas 
afins"). 
 
 
Exemplo 4: Um programa que inclui essencialmente conteúdos na área das ciências sociais 
deve ser classificado em "310 Ciências sociais e do comportamento" mesmo que um certo 
montante de ensino seja sobre reciclagem que se encontra dentro da protecção ambiental 
(850). 
 
 
Os dois primeiros exemplos reflectem a situação em que as duas áreas de educação e 
formação envolvidas pertencem à mesma área de estudo, enquanto nos exemplo 3 e 4 as 
duas áreas de educação e formação pertencem a duas áreas de estudo diferentes. 
Qualquer que seja o caso utiliza-se o critério da matéria dominante, associado ao tempo 
despendido. 
 
 
Programas transversais 
 
Os “Programas transversais” são os programas de educação ou formação cujo conteúdo 
tem a ver com matérias de pelo menos três áreas de educação e formação, normalmente 
áreas mais restritas pertencentes à mesma grande área de estudos e onde nenhuma das 
áreas de educação ou formação é claramente dominante. 
 
Exemplo: Um programa sobre comércio que inclua matérias como economia (310), 
marketing (340) e direito comercial (380), em que nenhuma delas é claramente dominante, 
pode ser classificado em “300 Ciências sociais e do comportamento”. 
 
 
- Programas transversais ao nível do 3º ciclo do en sino básico 
Os programas gerais ao nível do 3º ciclo do ensino básico que cobrem um domínio alargado 
de matérias tais como línguas, literatura, ciências sociais, matemática, artes, educação 
física, etc. devem ser classificados em “000 - programas gerais”. 
 
 
Casos particulares que não seguem a regra da matéri a dominante 
 
A) Formação de professores e formadores 
 
Todos os programas de formação de professores e formadores estão classificados na 
categoria “100 formação de professores/formadores e ciências da educação”, mesmo 
quando o conteúdo principal incida sobre uma matéria particular. A única excepção é a 
formação de treinadores desportivos que é classificada em “810 Serviços pessoais”. 
 
B) Programas de formação profissional 
 
Sempre que estejamos perante um programa de carácter vocacional ou profissional , 
este deve ser classificado na respectiva área de educação e formação profissional, mesmo 
que o tempo despendido em outras matérias seja superior. Esta situação verifica-se ao nível 
do 3º ciclo do ensino básico e ao nível do ensino secundário, em que existem programas de 
formação profissional longos (2-3 anos) que conduzem a uma certificação profissional, por 
exemplo, em electricidade e electrónica. Embora, por vezes, a carga horária consagrada a 
matérias complementares (matemática, informática, física…) seja maior do que a atribuída à 



Inquérito à Aprendizagem ao Longo da Vida                                                                  Manual do Entrevistador 

   19

componente profissional propriamente dita, estes programas devem ser classificados na 
área da formação profissional (“520 Engenharia e técnicas afins” que inclui a electricidade e 
electrónica). 
 
 
NOMENCLATURA DE ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
Quadro resumo – adaptado ao inquérito 
 
As áreas de educação e formação, consideradas no âmbito do inquérito, são apresentadas 
no quadro seguinte. Em seguida são descritas as regras especificas de codificação e registo 
a ter em conta. A descrição do conteúdo de cada uma das áreas de educação e formação, 
que permitirá a afectação dos programas educactivos e de formação às diferentes áreas, é 
apresentada em anexo. É de referir, mais uma vez, que é o conteúdo principal de um 
programa (ou de um conjunto de programas) de educação e formação que condiciona a sua 
afectação a uma determinada área de educação e formação. 
 
 

Código a 
registar 

Grandes Grupos  Áreas de estudo Áreas de educação e  formação 

000 0 Programas 
gerais 

00 Programas gerais 
 

000 Programas gerais 
 

100 1 Formação de 
professores/formadores 
e ciências da educação 

10 Formação de 
professores/formadores 
e ciências da educação 

100 Formação de professores/ 
formadores e ciências da 
educação  
 

200 
 
 
210 
 
220 
222 
223 
229 

2 Humanidades, línguas, 
letras e artes 

20 Humanidades, línguas, 
letras e artes 

 
21 Artes 
 
22 Humanidades  

200 Humanidades, línguas, letras e 
artes 
 
210 Artes  
 
220 Humanidades  
222 Línguas e literaturas estrangeiras 
223 Língua e literatura materna 
229 Outras Humanidades 

(Religião, teologia, filosofia, ética, 
história e arqueologia) 

300 
 
 
310 
 
 
320 
 

3 Ciências Sociais,   
comércio e direito 

30 Ciências Sociais, 
comércio e direito 

 
31 Ciências sociais e do 

comportamento 
 
32  Informação e jornalismo 
 

300 Ciências Sociais, comércio e 
direito 

 
310 Ciências sociais e do 

comportamento 
 
320 Informação e jornalismo 
 

340 
 
380 

 34  Ciências empresariais 
 
38  Direito 

340  Ciências empresariais 
 

380 Direito 
 

400 
 
 
420 
 
440 
 
460 
 
 
480 
481 
482 
 

4 Ciências, Matemática e 
Informática 

40 Ciências Matemática e 
Informática 
 
42 Ciências da vida 
 
44   Ciências físicas 
 
46 Matemática e 

estatística 
 
48    Informática 
 
 
 

400 Ciências, Matemática e Informática 
 
 
420 Ciências da vida 
 
440  Ciências físicas 
 
460 Matemática e estatística 
 
 
480 Informática  
481 Ciências informáticas 
482   Informática na óptica do utilizador 
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Código a 
registar 

Grandes Grupos  Áreas de estudo Áreas de educação e  formação 

500 
 
 
 
520 
 
 
540 
 
541 
542 
 
543 
 
544 
 
580 
581 
582 

5 Engenharia, indústrias 
transformadoras e 
construção 
 

50 Engenharia, indústrias 
transformadoras e 
construção 

 
52 Engenharia e técnicas 

afins 
 

54 Indústrias 
transformadoras 
 

 
 
 
 
 
 
58 Arquitectura e 

construção 
 

500 Engenharia, indústrias 
transformadoras e construção 
 
 
520 Engenharia e técnicas afins 
 
 
540 Indústrias transformadoras 
 
541 Indústrias alimentares  
542 Têxtil, vestuário 

 calçado e couro 
543 Materiais (madeira, cortiça, papel, 

plástico, vidro e outros) 
544 Indústrias extractivas  

580 Arquitectura e construção 
581 Arquitectura e urbanismo 
582 Construção civil 

600 6 Agricultura, 
silvicultura, pescas e 
ciências veterinárias 

60 Agricultura, silvicultura, 
pescas e ciências 
veterinárias 

 

600 Agricultura, silvicultura, pescas e 
ciências veterinárias 
 

700 
 
720 
 
760 

7 Saúde e serviço social 
 

70 Saúde e Serviço Social 
 
72 Saúde 
 
76  Serviço Social 

700 Saúde e Serviço Social 
 
720 Saúde  
 
760 Serviço social 

 
800 
 
810 
 
840 
 
850 
 
 
860 
 
862 
 
869 
 

8 Serviços  80 Serviços 
 
81 Serviços pessoais  

 
84  Serviços de transporte 
 
85 Protecção do ambiente 

e saneamento 
 
86 Serviços de segurança 
 
 
 
 
 

800 Serviços 
 
810 Serviços pessoais 
 
840 Serviços de Transporte 
 
850  Protecção do ambiente e 

saneamento 
 
860 Serviços de segurança 
 
861 Segurança e higiene do trabalho 
 
869 Protecção de Pessoas, 

propriedade e defesa militar 
 
900 

 
9 Desconhecido ou 
   não especificado 

 
90 Desconhecido ou 

não especificado 

 
900 Desconhecido ou 

não especificado 

 
 
Regras de codificação e registo 
 
A regra de codificação da área de estudo é de que esta deve ser codificada ao nível mais 
detalhado da nomenclatura e apenas uma vez, procurando utilizar-se na maioria dos casos 
o critério da matéria dominante, quer dentro da mesma área de estudo quer fora. 
 
Assim sendo, os códigos 200, 300, 400, 500, 700 e 800 (1 dígito), dado que contemplam 
desagregações mais detalhadas (a 2 e 3 dígitos), apenas poderão ser utilizados nos casos 
em que não for possivel codificar a níveis mais detalhados (casos em que o programa de 
estudos é tão abrangente que não é possível identificar um conteúdo principal com o detalhe 
pretendido). 
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O mesmo para os códigos a dois dígitos que contemplam desagregações mais detalhadas 
(a 3 dígitos). 
 
Por exemplo: 
 

 
 
A grande área “200 Humanidades, Línguas, Letras e Artes” inclui as seguintes áreas de 
estudo:  
 210 Artes 
 220 Humanidades 
 
por sua vez a área de estudo “220 Humanidades” inclui as áreas de educação e formação: 
 222 Línguas e literaturas estrangeiras 
 223 Língua e literatura materna 
 229 Outras humanidades 
 
Se os inquiridos têm 'Línguas Estrangeiras' como sendo a sua área de estudo, deve ser 
escolhido o código 222 (nível mais detalhado) e não os códigos 220 ou 200. 
 
Se o entrevistador codificar o programa educativo ou de formação em “200 Humanidades, 
Línguas, Letras e Artes” na aplicação informática, surge uma janela com as seguintes 
opções: 
 210 Artes 
 220 Humanidades 
   222 Línguas e literaturas estrangeiras 
   223 Língua e literatura materna 

 229 Outras humanidades 
 
onde lhe é solicitado que classifique a área de estudo ou formação a um nível mais 
detalhado. 
O mesmo sucede se codificar em “220 Humanidades”. 
Neste exemplo, os códigos 200 e 220 apenas deverão ser utilizados se não for possivel 
desagregar a um nível mais detalhado. 
 
 
Um outro exemplo deste procedimento:  
 
 

 

210
Artes

222
Línguas e Literaturas Estrangeiras

223
Lingua e Literatura Materna

229
Outras Humanidades

(religião, história, arqueologia e filosofia)

220
Humanidades

200
Humanidades, Línguas, Letras e Artes

420
Ciências da Vida

440
Ciências Físicas

460
Matemática e Estatística

481
Ciências Informáticas

482
Informática na Óptica do Utilizador

480
Informática

400
Ciência, Matemática e Informática
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A área “400 Ciências, matemática e informática” inclui as seguintes áreas de educação e 
formação: 
 420 Ciências da vida 
 440 Ciências físicas 
 460 Matemática e estatística 
 480 Informática 
 481 Ciências informáticas 
 482 Informática na óptica do utilizador 
Se o entrevistado tem como área de estudo matérias ligadas à informática, é necessário 
especificar se estas dizem respeito às “481 Ciências informáticas” ou à “482 Informática na 
óptica do utilizador”, uma vez que estas são o nível mais desagregado dentro da área de 
educação e formação “480 Informática”. 
 
Relativamente à área de estudo “500 Engenharia, indústrias transformadoras e construção” 
inclui as seguintes áreas de educação e formação: 
 
 520 Engenharia e técnicas afins 
 540 Indústrias transformadoras 

 541 Indústrias alimentares 
 542 Têxtil, vestuário, cálçado e couro 
 543 Materiais (madeira, cortiça, papel, plástivo, vidro e outros) 
 544 Indústrias extractivas 

 580 Arquitectura e construção 
 581 Arquitectura e urbanismo 
 582 Construção civil 
 

Se o entrevistado tem como área de estudo matérias ligadas à construção, é necessário 
especificar se estas dizem maioritariamente respeito à “581 Arquitectura e urbanismo” ou à 
“582 Construção civil”, uma vez que estas são o nível mais desagregado dentro da área de 
educação e formação “580 Arquitectura e construção”. 
 
O procedimento é idêntico para as restantes áreas. 
 
 
Programas não classificados numa área de formação  
 
Os programas, cuja informação disponível não nos permite a sua classificação numa das 
áreas de educação e formação descritas, são classificados em ”900 Desconhecido ou não 
especificado”. 
No entanto esta classificação deve ser utilizada, como último recurso, quando esgotadas as 
possibilidades de obter as informações necessárias à classificação numa área específica. 
 
 
Tabelas auxiliares da codificação das áreas de educ ação e formação 
 
Para auxiliar a codificação das áreas de educação e formação pelo entrevistador foram 
criadas tabelas auxiliares para a codificação, nomeadamente tabelas de cursos / conteúdos 
de cursos e de palavras-chave. 
 
Contudo, o entrevistador terá, sempre, de conhecer a classificação e os respectivos critérios 
de codificação. 
 
No que se refere às áreas de estudo no âmbito do nível de escolaridade completo e da 
aprendizagem formal, o entrevistador disporá de uma tabela de cursos / conteúdos de 
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cursos associados a cada nível de ensino. Assim sendo, bastará seleccionar o 
curso/conteúdo principal do curso, para que a área de estudo seja codificada.  
Caso não encontre o curso ou conteúdo do curso na tabela, poderá aceder à tabela de 
áreas de educação e formação. 
Nesta, procederá à codificação do curso, utilizando os seus conhecimentos da respectiva 
classificação e a informação dada pelo entrevistado quanto ao conteúdo e caraga horária do 
respectivo curso. 
 
No que se refere à aprendizagem não-formal, o entrevistador disporá de uma tabela de 
palavras-chave que poderá percorrer até encontrar a descrição do conteúdo principal da 
actividade de aprendizagem não-formal referida pelo indivíduo. 
Caso não consiga classificar seleccionando a palavra-chave, poderá aceder à tabela de 
áreas de educação e formação já mencionada. 
 
Em todo o caso, devemos salientar o papel do entrevistador na obtenção junto do indivíduo 
da informação que lhe permitirá quer seleccionar o curso ou palavra-chave correcta ou 
proceder directamente à classificação na tabela de áreas de educação e formação. 
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CAPÍTULO III 
 
NOTAS EXPLICATIVAS  
 
 
 

 
 
Nível de escolaridade completo - Refere-se ao nível ou grau de ensino mais elevado que 
o indivíduo concluiu, em termos de níveis e graus do sistema formal de ensino, isto é, do 
ensino básico, secundário e superior, e obteve o respectivo certificado ou diploma. 
 
Na Questão q85 do Inquérito ao emprego, ao indivíduo é questionado: 

          Códigos 1 a 10 
 Nenhum  ....................................................................................... 1 
 Básico - 1º ciclo ............................................................................ 2 
 Básico - 2º ciclo ............................................................................ 3 
 Básico - 3º ciclo ............................................................................ 4 
 Secundário geral (prosseguimento de estudos) ............................ 5 
 Secundário - via profissionalizante (profissional / técnica) ............ 6 
 Superior politécnico ...................................................................... 7 
 Superior universitário - licenciatura ............................................... 8 
 Superior universitário - mestrado .................................................. 9 
 Superior universitário - doutoramento ......................................... 10 
 
Sobre esse nível de escolaridade, ser-lhe-à questionado qual o tipo de curso e a área de 
educação e formação correspondente. 
 
O entrevistador, ao iniciar o módulo, irá mencionar o nível de escolaridade que o 
entrevistado indicou na questão q85 do IE. Após o que iniciará as questões do módulo. 
 
 
QUESTÃO 1 
HAT_MOD 
O curso que completou foi orientado para o prossegu imento de estudos ou 
para a inserção na vida profissional? 
 
Curso de carácter geral do ensino básico (prosseguimento de estudos) 1|__| ☛ HATFIELD=000� Q3 - 
LLLSTAT 
Curso de carácter vocacional ou profissional (inserção na vida profissional) 2|__| ☛ Q2 - HATFIELD 

Não sabe/Não responde*     9 ❏ ☛ Q2 - HATFIELD 
    9 ❏ ☛ Q2 - HATFIELD 
 
1. Âmbito 
 
A esta questão respondem todos os indivíduos com 15 ou mais anos que na questão q85 do 
Inquérito ao Emprego tenham indicado como nível de escolaridade completo um dos ciclos 
do ensino básico, isto é, códigos 2, 3 ou 4. 
 

                                                           
* Opção do Blaise que pode ser acedida através de um botão, não aparecendo no ecrã. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE COMPLETO  

q85. Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou? 
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2. Conceitos 
 
Tipo de curso  – Refere à orientação do curso. Neste âmbito, os cursos repartem-se em: 
- Cursos destinados ao prosseguimento de estudos, designados por cursos gerais; 
- Cursos que apresentam uma componente de formação vocacional, designados por 

cursos vocacionais; e 
- Cursos que se destinam à inserção imediata no mercado de trabalho, designados por 

cursos profissionais. 
 
Curso geral do ensino básico  – Curso que oferece no ensino formal um conjunto muito 
alargado de condições para a apropriação de conhecimentos básicos humanísticos, 
científicos, artísticos, e de desenvolvimento pessoal nos aspectos físico, intelectual e social, 
normalmente sob a forma de conjuntos de disciplinas e actividades extracurriculares.  
 
Educação e formação profissional - Instrução fornecida através do sistema de educação 
para fornecer aos indivíduos as competências para as tarefas relacionadas com o emprego. 
 
Educação e formação vocacional - Os planos de estudos contemplam uma vertente 
profissionalizante combinada com a de formação geral sendo esta predominante. 
 
 
3. Descrição da variável e codificação 
 
O objectivo da questão é o de identificar qual o tipo de curso que o indivíduo completou, ou 
seja, um curso de carácter geral ou um curso de carácter vocacional ou profissional. 
 
 
 
QUESTÃO 2 
Variável HATFIELD 
Em que área de estudo?                                                                                    |__|__|__| 
 

 ☛ passe à Q3 – LLLSTAT 
 
1. Âmbito 
 
Esta questão é dirigida a todos os indivíduos com 15 ou mais anos e que na questão 85 do 
Inquérito ao Emprego indicaram que completaram algum nível de escolaridade (isto é, cuja 
opção de resposta na referida questão foi de 2 a 10). 
 
4. Conceitos 
 
- Área de educação e formação 
 
2. Nomenclaturas 
 
- Classificação de Áreas de Educação e Formação  
 
3. Descrição da variável e codificação 
 
A área de educação e formação será codificada no campo pelo entrevistador, de acordo 
com a nomenclatura de áreas de educação e formação. 
 
Como já vimos, o objectivo desta nomenclatura é o de proceder à codificação do conteúdo 
principal ou matérias predominantes leccionadas num curso ou num programa educativo ou 
de formação. 
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A lógica de codificação é aquela apresentada no capítulo II. 
 
Para auxiliar a codificação, a cada nível de escolaridade completo, foram associadas 
listagens de cursos / conteúdos de cursos, nas quais o entrevistador poderá seleccionar o 
curso e a codificação será efectuada automaticamente pela aplicação. 
 
Estas listagens obedecem aos cursos actualmente em vigor. Contudo, nesta questão, estão 
a ser inquiridas formações muito variadas que foram sendo acumuladas pela população ao 
longo do tempo, podendo eventualmente existir cursos e conteúdos que não estão 
contemplados nas listagens. 
 
Caso não encontre o curso na listagem, seleccionando “outro curso”, passará à listagem de 
áreas de educação e formação. Nesta, irá codificar a área de estudo de acordo com as 
indicações dadas pelo entrevistado e a lógica da classificação. 
 
De referir a importância de se selecionar a área de estudo no contacto directo com o 
entrevistado. O entrevistador, conhecendo a lógica da classificação, poderá reformular a 
questão de forma a obter o conteúdo principal da formação do indivíduo, possibilitando a 
respectiva codificação. 
Excepcionalmente, se após várias tentativas de obtenção da informação necessária para 
proceder à codificação da formação indicada pelo indivíduo numa área de educação e 
formação, o entrevistador não conseguir identificar a respectiva área a que se refere, poderá 
escolher o código “900 Desconhecido ou não especificado”.  
Neste caso, ser-lhe-à solicitado que descreva a designação ou conteúdo principal do curso o 
mais detalhadamente possivel. 
 
3.1 Questões específicas de codificação da variável  
 
A codificação é efectuada automaticamente pela aplicação informática, com o código “000 
Programas gerais”, sempre que na Q1 seja registada a opção 1 – “Cursos de caracter geral 
do ensino básico. 
 
Nos restantes casos, será apresentada no ecrã a listagem de cursos relativa ao nível de 
ensino completo que o entrevistado indicou na questão q85 do IE, da seguinte forma: 
 
a) Se na questão 85 do IE, o indivíduo respondeu “Básico – 1º ciclo” ou “Básico – 2º ciclo” 

(opções 2 e 3, respectivamente) e na Q1 indicou a opção 2 “Curso de carácter 
vocacional ou profissional”, a aplicação apresentará uma listagem de cursos / conteúdos 
de cursos, associada a estes níveis de ensino, da seguinte forma: 

 
Indique p.f. qual foi o curso que completou: 
 
Ver Anexo III_1  (listagem – oferta formativa do 1º e 2º ciclos do ensino básico) 
 
 
b) Se na questão 85 do IE, o indivíduo respondeu “Básico – 3º ciclo” (opção 4) e na Q1 

indicou a opção 2 “Curso de carácter vocacional ou profissional”, a aplicação 
apresentará uma listagem de cursos / conteúdos de cursos, associada a este nível de 
ensino, de forma idêntica: 

 
Indique p.f. qual foi o curso que completou: 
 
Ver Anexo III_2  (listagem – oferta formativa do 3º ciclo do ensino básico) 
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Nos casos a) e b), acima mencionados, embora conste na listagem a opção “Programas 
gerais – Cursos Gerais ”, esta não está activa. 
 
c) Se nas situações (a) e (b), acima, Q1 = 9 (Não sabe / não responde), passa também às 

listagens de cursos, com a particularidade de nos Anexos III_1 e III_2, poder aceder à 
opção “Programas gerais – Cursos Gerais”; 

 
d) Se na questão 85 do IE, o indivíduo respondeu “Secundário geral” (opção 5), a listagem 

apresentará a listagem de àreas de estudo, associadas a este nível de ensino: 
 
Qual a área de estudo? 
 
 Programas gerais 000|__| 
 Artes 210|__| 
 Humanidades 220|__| 
 Ciências sociais, comércio e direito  300|__| 
 Ciências, matemática e informática 400|__| 
 Outra área 999|__|   
 
 
e) Se na questão 85 do IE, o indivíduo respondeu “Secundário – via profissionalizante” 

(opção 6), a listagem apresentará a listagem de cursos / conteúdos:  
 
Indique p.f. qual foi o curso que completou: 
 
Ver Anexo III_3 (listagem – oferta formativa do ensino secundário profissional) 
 
f) Se na questão 85 do IE, o indivíduo respondeu “Superior politécnico” ou “Superior 

universitário – licenciatura” (opções 7 e 8, respectivamente), tem-se: 
 
Indique p.f. qual foi o curso que completou: 
 
Ver Anexo III_4 ( listagem – oferta formativa do ensino superior – Bacharelato e licenciatura) 
 
 
g) Se na questão 85 do IE, o indivíduo respondeu “Superior universitário – mestrado” ou 

“Superior universitário – doutoramento” (opções 9 e 10, respectivamente), a listagem 
apresentará a listagem de àreas de estudo, associadas a este nível de ensino: 

 
Indique p.f. qual foi o curso que completou: 
 
Ver Anexo III_5 ( listagem – oferta formativa ensino superior – Mestrados e Doutoramentos) 
 
 
 
Caso o curso não conste das listagens apresentadas, a opção “outro curso” permitirá aceder 
à listagem de áreas de educação e formação, Ver Anexo III.7 O entrevistador deverá 
proceder à classificação do curso na respectiva área, socorrendo-se para o efeito do manual 
para classificação (Anexo II). 
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QUESTÃO 3 
Variável  LLLSTAT  
Nos últimos 12 meses frequentou ou está a frequenta r algum nível de ensino ou curso com 
equivalência escolar? 
 Sim  .................................................................................................  1 ❏ ☛ LLLLEVEL 
 Não  ................................................................................................  2 ❏ ☛ LLLCOURATT 
 Não sabe/Não responde .................................................................  9 ❏ ☛ LLLCOURATT 
 
 
1. Âmbito 
 
A esta questão respondem todos os indivíduos com 15 ou mais anos. 
 
2. Conceitos 
 
- Aprendizagem formal 
- Sistema de educação e formação 
- Curso 
 
3. Descrição da variável e codificação 
 
Esta variável refere-se apenas às actividades de aprendizagem formal. Abrange todos os 
indivíduos que, em algum momento, nos últimos 12 meses, frequentaram ou estão a 
frequentar: 
- um nível de ensino ou curso no âmbito do sistema educativo e formativo do Ministério da 

Educação, ou 
- um curso com equivalência escolar aos níveis de ensino do sistema educativo e 

formativo do Ministério da educação. 
 
Por frequência de um nível de ensino ou cursos com equivalência escolar, entendem-se os 
estudos homologados pelo Ministério da Educação e cuja finalização com sucesso é 
comprovada com um diploma ou certificado académico válido e reconhecido, e que permite, 
na maioria, dos casos aceder a níveis de estudo superiores nesse mesmo sistema. (ver 
conceitos e organograma do sistema educativo e formativo). 
 
3.1 Questões específicas de codificação 
 
Se o entrevistado está matriculado como estudante num nível de ensino ou formando num 
programa educativo ou curso enquadrado no sistema educativo e formativo ou com 
equivalência a níveis de ensino a resposta é “Sim“ (código 1). 
 

Se um estudante/formando frequentar um curso ou programa de maior duração, mas não 
o tiver frequentado na globalidade ou em parte nas últimas semanas, devido a um 
acidente ou porque esteve de férias, mas estando matriculado nesse ano de 
escolaridade/curso/programa e tendo a intenção de continuar para o completar, 
considera-se como resposta “Sim“ (código 1). 

 
Se um estudante ainda está à espera de saber se entrou num curso (por exemplo na 
Universidade ou outra instituição do género), mesmo que tenha quase a certeza que vai 
entrar, a resposta é “Não” (código 2), contudo se já está inscrito, mesmo que as aulas 
ainda não se iniciaram, a resposta é “Sim” (código 1). 

APRENDIZAGEM FORMAL 
no âmbito do sistema de educação e formação  
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Relativamente aos indivíduos que, nos últimos 12 meses, estiveram apenas em 
"formação no local de trabalho" ou que alternaram a "formação no local de trabalho" com 
a aprendizagem na escola ou outro estabelecimento de educação e ensino, no âmbito de 
cursos de aprendizagem, a resposta é igualmente “Sim“ (código 1), uma vez que estão 
matriculados num programa que confere uma qualificação com equivalência ao sistema 
educativo. 

 
Exemplo 1: Um indivíduo que frequenta o curso de aprendizagem de “Soldador”, com 
formação prática numa empresa para além da formação teórica, cuja conclusão atribui uma 
equivalência ao 9º ano e qualificação Profissional de nível II, deve indicar que “Sim”; 
 
Exemplo 2: Um indivíduo que frequentou o curso de aprendizagem de “Electricidade”, com 
formação prática numa empresa para além da formação teórica, cuja conclusão atribui uma 
equivalência ao 12º ano e qualificação Profissional de nível III, deve indicar que “Sim”; 
 

Se o indivíduo indicar que “Sim” deve responder à questão seguinte Q4, indicando qual o 
nível de ensino que frequenta ou o nível ao qual lhe é atribuida equivalência escolar. 

 
4. Combinação com o corpo principal do Inquérito ao  Emprego 
 
Se nas questões 85 e 86 do IE o indivíduo indicou que completou algum nível de ensino 
numa data pertencente ao período de referência (últimos 12 meses), então obrigatoriamente 
a resposta a esta questão Q3 é “Sim”. O mesmo se verifica se nas questões 94 e 95 do IE 
indicar que estava a estudar ou a frequentar um curso de formação profissional com 
equivalência ao ensino (opções [1,9]), nas últimas 4 semanas (que pertencem ao período de 
referência do módulo). 
 
 
QUESTÃO 4 
Variável LLLLEVEL 
Qual o nível de ensino? 
 Básico - 1º ciclo .............................................................   1 ❏ ☛ Q7 - LLLCOURATT_1 

  Básico - 2º ciclo  ...........................................................   2 ❏ ☛ Q7 - LLLCOURATT_1 
  Básico - 3º ciclo .............................................................   3 ❏ ☛ Q5 – LLLMOD 

  Secundário ...................................................................   4 ❏ ☛ Q5 - LLLMOD 
 Pós - Secundário (cursos de especialização tecnológica) ..  5 ❏ ☛ Q5-LLLMOD=3�Q6 - 
LLLFIELD 

  Superior - bacharelato ...................................................   6 ❏ ☛ Q6 - LLLFIELD  
  Superior - licenciatura  ...................................................   7 ❏ ☛ Q6 - LLLFIELD 

  Superior - pós-graduação (que não confere grau).............   8 ❏ ☛ Q6 - LLLFIELD 
  Superior - mestrado  ......................................................   9 ❏ ☛ Q6 - LLLFIELD 
  Superior - doutoramento  ...............................................  10 ❏ ☛ Q6 - LLLFIELD 

  Não sabe/Não responde*  ..............................................  99 ❏ ☛ Q6 - LLLFIELD 
 
1. Âmbito 
 
Respondem todos os indivíduos que na questão Q3 responderam “Sim” (código 1). 
 
2. Conceitos 
- Ensino básico -1º ciclo, 2 º ciclo e 3º ciclo 
- Ensino secundário 
- Ensino pós-secundário 
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- Ensino superior – bacharelato, licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramento 
 
3. Descrição da variável e codificação 
 
O nível de ensino refere-se ao “programa educativo” considerado na questão Q3. Este é 
codificado de acordo com os níveis e graus de ensino do sistema educativo e formativo do 
Ministério da Educação. 
 
Para os indivíduos que frequentam cursos com equivalência escolar a um determinado nível 
de ensino devem indicar a frequência do nível de ensino a que confere a equivalência 
escolar. 
 
Se o respondente frequentou mais do que um programa educativo, nos ultimos 12 meses, 
deve dar informação sobre o programa educativo mais recente. 
 
4. Ligação com o corpo principal do Inquérito ao Em prego 
 
Se nas questões 85 e 86 do IE o indivíduo indicou que completou algum nível de ensino 
numa data pertencente ao nosso período de referência, ou se nas questões 94 e 95 indicou 
que estava a estudar ou a frequentar um curso de formação profissional  com equivalência 
ao ensino (opções [1,9]), nas semanas de referência do IE (que pertencem ao período de 
referência do IALV), então a resposta a esta questão (Q4) corresponde a um nível de ensino 
igual ou superior à indicada na questão 85 ou igual ao indicado na questão 95 do IE. 
 
Ou seja, o nível de ensino indicado nesta questão deverá corresponder: 
✔ a um nível igual ou superior ao que foi indicado na questão 85, quando o indivíduo 
concluiu algum nível de ensino numa data coincidente com os últimos 12 meses;  
 
✔ àquele que foi indicado na questão 95, quando o indivíduo indicou que estava a estudar 
ou a receber alguma formação profissional no âmbito do sistema educativo e formativo, nas 
últimas 4 semanas. 
 
 
QUESTÃO 5 
Variável LLLMOD 
Qual o tipo de curso: geral, vocacional ou profissi onal? 
 Cursos gerais ..........................................................................  1 ❏ ☛ Q6 - LLLFIELD 
 Inclui:  
 Cursos gerais do ensino básico e secundário 
 Cursos gerais do ensino recorrente 
 Processo de reconhecimento, validação e certificação de competências 
 Cursos vocacionais .................................................................  2 ❏ ☛ Q6 - LLLFIELD 
 Inclui:  
 Cursos do ensino artístico especializado (básico e secundário) 
 Cursos tecnológicos do ensino secundário 
 Cursos profissionais ................................................................ 3 ❏ ☛ Q6 - LLLFIELD 
 Inclui:  
 Cursos das escolas profissionais 
 Cursos de aprendizagem 
 Cursos de educação e formação profissional inicial (IEFP e 9º ano +1) 
 Cursos de educação e formação de adultos 
 Cursos profissionais do ensino recorrente 
 10º ano profissionalizante 
 
 Não sabe/Não responde*  ......................................................  9 ❏ ☛ Q6 – LLLFIELD 
                                                           
* Opção do Blaise que pode ser acedida através de um botão, não aparecendo no ecrã. 
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1. Âmbito 
 
A esta questão respondem todos os indivíduos com 15 ou mais anos que na questão 
anterior (Q4) indicaram as opções 3 ou 4, isto é, ensino básico 3º ciclo ou ensino 
secundário. 
 
2. Conceitos 
 
- Tipo de curso 
- Educação e formação profissional 
- Educação e formação vocacional 
 
3. Descrição da variável e codificação 
 
Nesta questão pretende-se obter informação sobre o tipo de curso, isto é, sobre se: 
 
- o curso é geral, ou seja, orientado para o prosseguimento de estudos e portanto atribui 

uma formação geral; 
- o curso é vocacional, ou seja, se para além de uma componente predominante de 

formação geral, contempla ainda uma vertente profissionalizante; 
- o curso é profissional, ou seja, direcionado para a vida activa, formação 

predominantemente de carácter profissional. 
 
A distinção entre cursos profissionais e vocacionais é da existência de uma componente 
geral com maior predominância nos cursos vocacionais. 
 
Os exemplos abaixo de cada opção de resposta contemplam os cursos actualmente 
existentes em cada um dos tipos. 
 
 
 
QUESTÃO 6 
Variável LLLFIELD 
Em que área de estudo?                                                                                    |__|__|__| 
 

☛ passe à Q7 - LLLCOURATT_1 
 

 
1. Âmbito 
 
Respondem todos os indivíduos com 15 ou mais anos, cuja resposta, na questão Q4 está 
contida no intervalo [3, 10], ou seja, indicaram a frequência de um nível igual ou superior ao 
3º ciclo do ensino básico. 
 
2. Conceitos 
 
- Área de educação e formação 
 
3. Nomenclaturas 
 
- Classificação de Áreas de Educação e Formação 
 
4. Descrição da variável e codificação 
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A área de estudo refere-se ao programa educativo a que o indivíduo fez referencia na 
questão anterior (Q4). 
 
Tal como na questão Q4, se o entrevistado esteve matriculado em vários programas 
educativos durante o período de referência (últimos 12 meses), deve dar informação sobre o 
programa educativo mais recente. 
 
Aplicam-se a esta questão, os mesmos comentários feitos à questão Q2. Da mesma forma, 
o entrevistador disporá de uma listagem auxiliar de cursos / conteúdos de cursos, de acordo 
com o nível de ensino indicado pelo indivíduo na questão Q4. 
 
Caso não consiga encontrar o curso pretendido nessa listagem, indicando “outro curso” 
passa para a listagem das principais áreas de educação e formação, na qual, utilizando os 
conhecimentos sobre a lógica de codificação e informação dada pelo indivíduo, procederá à 
codificação. 
 
4. Questões específicas de codificação 
 
a) Se na questão Q4, o indivíduo respondeu “Básico – 3º ciclo” (opção 3): 
 
- e na questão Q5 indicou “Cursos gerais” (opção 1), esta questão (Q6) será codificada 

automaticamente; 
 
- e na Q5 indicou “ Cursos vocacionais” (opção 2) ou “Cursos profissionais” (opção3), 

surge uma listagem de cursos, sendo solicitado que: 
 
Indique p.f. qual o curso: 
 
 Ver Anexo III_2 (Oferta formativa do 3º ciclo do ensino básico ou equivalente) 
 
 
e na Q5 indicou “Não sabe / Não responde” (Opção 9), passa também a essa listagem de 
cursos, com a particularidade de no Anexo III_2, poder aceder à opção “Programas gerais – 
Cursos Gerais”; 
 
b) Se na questão Q4, o indivíduo respondeu “Secundário” (opção 4): 
 
- e na Q5  indicou  “Cursos gerais” (opção 1), surge a seguinte listagem: 
 
Qual a área de estudo? 
 
 Artes 210|__| 
 Humanidades 220|__| 
 Económico-social 300|__| 
 Ciêntífico-natural 400|__| 
 
 
-  e na Q5 indicou “Cursos vocacionais” ou “Cursos profissionais” (opções 2 e 3, 
respectivamente), surge uma listagem de cursos, sendo solicitado que: 
Indique p.f. qual o curso: 
 
Ver Anexo III_3 (Oferta formativa do ensino secundário ou equivalente) 
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e na Q5 indicou “Não sabe/ Não responde” (opção 9), passa também a essa listagem de 
cursos, com a particularidade de no Anexo III_3, poder aceder às opções: “Artes – Cursos 
Gerais”, “Humanidades – Cursos Gerais”, “Económico-social – Cursos Gerais”, “Científico-
natural – Cursos Gerais”; 
 
c) Se na Q4 o indivíduo respondeu “Pós-secundário” (opção 5) tem-se: 
 
Indique p.f. qual o curso: 
 
Ver Anexo III_6 (Oferta formativa do ensino pós - secundário ou equivalente) 
 
 
d) Se na Q4 o indivíduo respondeu “Superior – bacharelato”, “Superior – licenciatura” ou 
“Superior – pós-graduação” (opções 6, 7 e 8, respectivamente) tem-se: 
 
Indique p.f. qual o curso: 
 
Ver Anexo III_4 (Oferta formativa do ensino superior – Bacharelatos e licenciaturas) 
 
 
e) Se na Q4 o indivíduo repondeu “Superior – mestrado” ou “Superior – doutoramento” 
(opções 9 e 10, respectivamente), tem-se:   
 
Indique p.f. qual o curso: 
 
Ver Anexo III_5 (Oferta formativa do ensino superior – Mestrados e Doutoramentos). 
 
 
 
Sempre que o entrevistador não encontrar o curso nas listagens auxiliares, procede à 
codificação da área de educação e formação, acedendo à respectiva listagem através da 
opção “outro curso”. 
 



Inquérito à Aprendizagem ao Longo da Vida                                                                  Manual do Entrevistador 

   34 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
QUESTÃO 7 
Variável LLLCOURATT_1 
Nos últimos 12 meses frequentou e/ou está a frequen tar algum curso, seminário, 
conferência, explicações ou outro tipo de actividad e de aprendizagem, fora do sistema 
de educação e formação? Pense, por favor, em activi dades do tipo: tirar a carta de 
condução, aulas de música, curso de línguas, explic ações de matemática, acções de 
formação na empresa em programação informática, cur sos ligados a hobbies como 
fotografia, modelismo, mergulho, pintura, tapetes d e Arraiolos, etc.. 
 
 Sim ...............................................................................  1 ❏ ☛ Q8 - LLLCOURFIELDA 
 Não ...............................................................................  2 ❏ ☛ Q23 – LLLINFORATT 
 Não sabe/Não responde* ..............................................  9 ❏ ☛ Q23 - LLLINFORATT 
 
 
 
1. Âmbito 
 
Respondem todos os indivíduos com 15 ou mais anos. 
 
2. Conceitos 
 
Conferência - Encontro ou reunião, por vezes com duração de vários dias, sobre um 
determinado tema ou vários temas relacionados entre si, em que os vários oradores 
apresentam as suas perspectivas. Pode incluir actividades suplementares como seminários, 
debates e discussões em grupo. As recomendações e conclusões são reportados em 
sessões plenárias. 
 
Curso - Conjunto organizado de actividades de aprendizagem definidas e planeadas 
segundo um programa de estudos, oferecido por instituições educativas ou outras e 
sancionadas para fins de certificação e/ou promoção. 
 
Explicações  - Séries de experiências suplementares de aprendizagem planeadas de 
assuntos ou matérias ministradas por peritos ou instituições, seleccionadas com o objectivo 
de aprofundar conhecimentos ou aptidões, para aprender mais intensamente, frequentadas 
por um ou muito poucos indivíduos. 
 
Palestra – Intervenção oral sobre um determinado tema proferida por um indivíduo perante 
uma audiência. 
 
Seminário - Processo pedagógico que se dirige a um grupo restrito de indivíduos e cujo 
objectivo é a exploração colectiva de um tema ou objecto de estudo. 
 
 
3. Descrição da variável e codificação 
 

APRENDIZAGEM NÃO FORMAL 
Participação em cursos, acções de formação profissional na empresa, 
seminários, conferências, cursos por correspondência, etc. que não conferem 
equivalência a níveis de ensino no âmbito do sistema de educação e formação 
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Esta variável abrange todas as actividades de aprendizagem organizadas fora do sistema 
educativo e formativo do Ministério da Educação, não conferindo equivalência escolar a um 
nível ou grau de ensino. 
 
São actividades de aprendizagem monitorizada presencialmente ou à distância, podendo ou 
não conferir certificação quer de participação quer de conclusão. 
 
O termo aprendizagem monitorizada presencialmente ou a distância tem como significado a 
existência de um professor, monitor, congressista, seminarista ou outro, que sendo 
responsável pela transmissão dos conhecimentos, pode ou não estar fisicamente presente 
no momento da aprendizagem. 
 
Uma actividade de aprendizagem não-formal é definida como sendo organizada como um 
curso, uma conferência ou seminário nos quais o entrevistado se inscreveu e participou. A 
participação poderá ser por um pequeno período de tempo ou por um período de tempo 
mais alargado com algumas pequenas pausas. 
 
Normalmente a participação em actividades de aprendizagem não-formal implica a 
realização de uma inscrição para cada actividade. Significando que se o indivíduo frequenta 
uma série de cursos (módulos), cada módulo será considerado uma actividade separada se 
ao indivíduo for possível a participação em cada um deles de forma independente e existe a 
obrigação de se registar em cada um deles para poder participar. Se pelo contrário, apenas 
se podem frequentar todos os módulos como um todo e apenas há lugar a uma única 
inscrição para a série completa de módulos, estes são considerados como uma única 
actividade. 
 
Uma actividade de aprendizagem não-formal pode exceder o período de referência, 
iniciando-se antes e terminando depois, ou seja antes e após os 12 meses anteriores à 
entrevista. 
 
Deverão ser consideradas todas as actividades nas quais, em algum momento do período 
de referência, o indivíduo participou. 
 
 
4. Ligação com o corpo principal do Inquérito ao Em prego 
 
Se nas questões q88 e q89 do IE, indicou que completou mais alguma formação com vista à 
preparação para uma actividade profissional, numa data pertencente ao período de 
referência (últimos 12 meses), então tem de indicar que realizaou pelo menos uma 
actividade de aprendizagem não-formal. O mesmo se verifica se, nas questões q94 e q95 do 
IE, indicar que estava a receber “outra formação profissional” (opção 10), nas últimas 4 
semanas (que pertencem ao período de referência do módulo). 
 
 
QUESTÃO 8 
Variável LLLCOURFIELDA 
Considerando a actividade que concluiu há menos tem po ou que ainda frequenta, 
diga-me, por favor, qual foi ela?                                                             |__|__|__| 
 

☛ Passe à Q9 – LLLCOURLENA 
 

 
1. Âmbito 
 
Respondem todos os indivíduos que na questão Q7 indicaram a opção 1 “Sim”. 
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Sempre que o indivíduo efectuou mais do que uma actividade de aprendizagem não-formal, 
esta questão incide sobre a última (mais recente) actividade de aprendizagem não-formal na 
qual o indivíduo participou ou em que ainda participa, desde que, a tenha iniciado no 
período de referência. 
 
2. Conceitos 
 
- Área de educação e formação  
 
3. Nomenclaturas 
 
- Classificação de Áreas de Educação e Formação  
 
4. Descrição da variável e codificação 
 
O objectivo é a codificação da área de educação e formação da actividade de aprendizagem 
não-formal mais recente, se o indivíduo, no período de referência, tiver frequentado mais do 
que uma actividade. 
 
Entende-se por actividade mais recente (no período de referência), a última actividade em 
que o indivíduo participou, em algum momento, durante o período de referência do inquérito 
(últimos 12 meses). 
 
Casos específicos: 
 
- A actividade excede o período de referência, logo o indivíduo poderá estar a frequentar a 

mais recente e ainda não a ter finalizado, desde que a tenha iniciado dentro do período 
de referência. 

 
- Se o indivíduo está a frequentar mais do que uma actividade ao mesmo 

tempo/simultaneamente, aquela que começou mais tarde deve ser considerada a mais 
recente. 

 
Nesta questão, pretende-se que seja indicada a área de estudos correspondente à 
actividade mais recente. 
Neste sentido, em primeiro lugar, ao entrevistador é solicitado que descreva a actividade / o 
conteúdo da actividade em que o indivíduo participou, após o que lhe é solicitada a 
codificação da mesma. Para tal o entrevistador disporá de uma listagem de palavras - chave 
que o auxiliará na codificação da  área de educação e formação. 
A selecção da palavra chave deverá ser efectuada de acordo com a lógica de codificação da 
classificação de áreas de educação e formação, pelo conteúdo/assunto principal da 
actividade de aprendizagem.  
Caso não encontre o conteúdo/assunto/tema da actividade, poderá aceder à listagem de 
áreas de educação e formação, escolhendo a opção “desconhecido, não especificado ou 
não sabe”, e proceder à respectiva codificação. 
 
De referir que os cursos frequentados por razões pessoais que não são possíveis de afectar 
a códigos especificos devem ser codificados como Programas Gerais (000); por exemplo: 
- “Como ser uma pessoa segura de si” 
- cursos de desenvolvimento pessoal 
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QUESTÃO 9 
LLLCOURLENA 
Quantas horas despendeu nessa actividade, nos últim os 12 meses? Considere apenas 
as horas de formação, excluindo o tempo passado nos  percursos e em trabalhos de 
casa. 
 
 N.º total de horas        1 |__|__|__|__| ☛ Q10 - LLLCOURPURPA 
 
Caso não seja possível indicar o n.º total de horas deve pedir ao entrevistado que indique p.f.:  
 
 Durante quantos meses ou semanas participou nessa actividade nos últimos 12 meses?  

                    2 |__|__| meses     ou      3 |__|__| semanas 

 Quantos dias em média por semana participou nessa actividade?     4 |__| 

 Quantas horas em média por dia?       5 |__|__| 
 
 Dá um total de |__|__|__|__| horas, parece-lhe correcto?         
 Sim ................  6  ❏ ☛ Q10 - 
LLLCOURPURPA 
 Não ...............  7  ❏ ☛ Q9 - LLLCOURLENA 
Não sabe/Não responde* …………………..  9 ❏ ☛ Q10 – LLLCOURPURPA 
 
 
1. Descrição da variável e codificação 
 
Nesta questão pretende-se obter a duração total da actividade de aprendizagem, indicada 
na Q8. Apenas o tempo gasto no período de referência deve ser incluído, embora a 
actividade possa ter tido início antes ou terminar depois. 
 
A duração é recolhida em número de horas leccionadas ou monitorizadas, isto é, apenas as 
horas de instrução/formação devem ser incluídas no tempo total gasto em aprendizagem; o 
tempo despendido em percursos (por exemplo nos transportes) e a fazer os trabalhos de 
casa devem ser excluídos. 
 
Existem duas hipóteses de resposta: 
 
- O indivíduo indica o nº total de horas que gastou na actividade durante o período de 

referência dos 12 meses, e passa para a questão seguinte; 
 
- Ou, em alternativa, para as actividades de maior duração, o indivíduo, indica durante 

quantas semanas ou meses participou nessa actividade, indicando de seguida, quantos 
dias em média por semana e quantas horas em média por dia. Neste caso, é-lhe pedida 
a confirmação do n.º total de horas calculado. 

 
 
 
QUESTÃO 10 
LLLCOURPURPA  
Qual a razão principal que o levou a frequentar ou a participar nessa actividade? 
 
Razões profissionais ................................................................................. 1 ❏ ☛ Q11 - LLLCOURWORHA 
Razões pessoais/sociais  .......................................................................... 2 ❏ ☛ Q11 - LLLCOURWORHA 

Não sabe /Não responde*   .................................................................. 9 ❏ ☛ Q11 - LLLCOURWORHA 
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1. Descrição da variável e codificação 
 
Ao indivíduo é solicitado que indique, relativamente à actividade mencionada na questão 8, 
qual o motivo principal que o levou a participar nessa actividade. 
 
A informação é classificada de acordo com as seguintes categorias: 
- Principalmente razões profissionais 
- Principalmente razões pessoais/sociais 
 
Aplicam-se as seguintes definições:  
 
Razões profissionais - O indivíduo participa numa actividade com o objectivo de obter 
conhecimentos e/ou apreender novas aptidões ou competências para o emprego actual ou 
futuro, aumentar a remuneração, melhorar as oportunidade de emprego e/ou carreira na 
àrea ou em outra, e em geral melhorar as suas oportunidades de progressão e promoção. 
 
Razões pessoais/sociais - O indivíduo participa numa actividade com o objectivo de 
desenvolver as competências exigidas para atingir objectivos pessoais, da comunidade, 
domésticos, sociais ou de lazer. 
 
 
 
QUESTÃO 11 
LLLCOURWORHA 
Essa actividade que frequentou ou participou decorr eu durante as horas de trabalho 
remunerado? Considere horas de trabalho remunerado o período de tempo ocorrido 
durante o horário de trabalho que normalmente faz, ou fora, mas mediante um 
pagamento extra ou redução do horário de trabalho. 
 
  Apenas durante as horas de trabalho remunerado ........................ 1 ❏ ☛ Q12 - LLLCOURATT_2 
  A maior parte durante as horas de trabalho remunerado  ............. 2 ❏ ☛ Q12 - LLLCOURATT_2 
  A maior parte fora das horas de trabalho remunerado  ................. 3 ❏ ☛ Q12 - LLLCOURATT_2 
  Apenas fora das horas de trabalho remunerado ............................ 4 ❏ ☛ Q12 - LLLCOURATT_2 
  Não estava a trabalhar na altura  ................................................... 5 ❏ ☛ Q12 - LLLCOURATT_2 

  Não sabe /Não responde*  .............................................................. 9 ❏ ☛ Q12 - LLLCOURATT_2 

 
1. Descrição da variável e codificação 
 
O objectivo desta questão é o de informar sobre o apoio do empregador (caso exista) 
relativamente à actividade de aprendizagem e em que grau existe uma substituição de 
trabalho por formação. 
 
Assim, “durante as horas de trabalho remunerado” contempla as seguintes situações: 
 
✔ uma actividade de aprendizagem não-formal realizada pelo indivíduo durante o horário de 
trabalho que normalmente faz, isto é, as horas de trabalho são substituídas por formação. 
 
✔ horas de trabalho são substituídas por uma actividade de aprendizagem, mesmo que 
essa actividade decorra fora do horário normal de trabalho, ou seja existe substituição de 
trabalho pela actividade de aprendizagem. 
Exemplo: O indivíduo frequenta um curso de informática, fora do horário normal de trabalho, 
às 2 as e 4as feiras à noite, contudo está dispensado de trabalhar nos dias seguintes de 
manhã; 
 
✔ uma actividade de aprendizagem não-formal realizada pelo indivíduo noutro período 
diferente do que habitualmente trabalha, mediante um pagamento extra, monetário ou não. 
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Exemplo: O indivíduo frequenta um curso de língua inglesa, fora do horário normal de 
trabalho, mediante um incentivo financeiro ou pagamento de horas extraordinárias. 
 
Se o indivíduo tiver despendido igual tempo numa determinada actividade, ou seja durante e 
fora do horário normal de trabalho (horas pagas), pode-se utilizar a resposta obtida na 
questão Q10 para decidir qual a opção a assinalar em Q11. Assim, se ele indicou em Q10 
que realizou a actividade “Por razões profissionais” então deve ser escolhida a opção “a 
maior parte durante as horas de trabalho remunerado”, se pelo contrário indicou “Por razões 
pessoais/sociais” deve ser assinalada a opção “a maior parte fora das horas de trabalho 
remunerado”. 
 
De referir ainda que no âmbito desta questão: 
- Os empregados por conta própria devem ser tratados como empregados; 
 
- Os trabalhadores familiares não remunerados (aqueles trabalhadores que têm um 

‘emprego por conta própria’, num estabelecimento orientado para o mercado, dirigido por 
um familiar que vive no mesmo alojamento), que não podem ser vistos como sócios, 
trabalhadores voluntários e outros, mas que trabalham sem serem remunerados, devem 
ser codificados na opção 4 “Apenas fora das horas de horário remunerado”, uma vez 
que não existem horas remuneradas. 

 
- Se o indivíduo frequentar um curso longo (dentro do período de referência) e não tenha 

um emprego durante todo o tempo do curso, haverá dois períodos do curso: aquele em 
que o indivíduo está a trabalhar e aquele em que o indivíduo não está a trabalhar. A 
resposta e codificação deve reflectir essa situação no maior período do curso (outra vez 
dentro do periodo de referência). 

 
Recomenda-se que na formulação da questão use uma frase que reflita e explique “durante 
as horas de trabalho remunerado, que na prática significa uma substituição de trabalho por 
formação recebida. 
 
2. Questões específicas de codificação 
 
Se o indivíduo hesitou sobre qual a razão principal que o levou a participar na actividade, 
quando responde a esta questão surge uma mensagem de aviso. Assim, tem-se: 
- se a resposta for “Apenas durante as horas de trabalho remunerado” (opção 1) ou “A 

maior parte durante as horas de trabalho remunerado” (opção 2), a mensagem é: 
“Confirma que foi por razões profissionais?” 

- se a resposta for “A maior parte fora das horas de trabalho remunerado” (opção 3) ou 
“Apenas fora das horas de trabalho remunerado” (opção 4) ou “Não estava a trabalhar 
na altura” (opção 5), a mensagem é: “Confirma que foi por razões pessoais/sociais?” 

- se o indivíduo está desempregado e indicou que nunca esteve empregado, ou se esteve 
foi numa data anterior aos últimos 12 meses (questões q70 e q76 do IE), só pode 
responder nesta questão à opção 5 “Não estava a trabalhar na altura” 

 
 
 
QUESTÃO12 
LLLCOURATT_2 
Recorda-se, se nos últimos 12 meses, frequentou mai s algum curso, recebeu 
explicações ou participou em algum seminário, congr esso, acções de formação na 
empresa ou em outra actividade do género da que aca bou de descrever? 
 Sim ... 1 ❏ Quantas mais actividades? 2 |__|__| ☛ Q13a – LLLCOURFIELDB_1 V Q13b – LLLCOURFIELDB_2 
 Não ... 3 ❏ ☛ Q23 - LLLINFORATT 

 Não sabe/Não responde*  ..................................................... 9 ❏ ☛ Q23 – LLLINFORATT 
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1. Descrição da variável e codificação 
 
 
O objectivo da variável é o de informar se, para além da actividade já descrita (a mais 
recente “a última concluída ou que ainda frequenta”), o indivíduo participou em mais 
actividades de aprendizagem não-formal, no período de referência. 
 
Caso tenha participado (opção 1 - sim), ser-lhe-á questionado quantas foram essas 
actividades.  
 
a) Caso o indivíduo indique que participou em mais 1 actividade (ao todo no período de 

referência participou em duas actividades de aprendizagem não-formal), ser-lhe-à 
questionada a mesma informação a que já respondeu a propósito da actividade mais 
recente (identificada na Q8), isto é: 

 
- a identificação da actividade através da área de educação e formação - Q13a; 
- a duração - Q14; 
- a razão principal da participação - Q15 
- se frequentou durante as horas de trabalho remunerado - Q16. 
 
b) Caso o indivíduo indique que participou em mais 2 actividades (ao todo no período de 

referência participou em três actividades de aprendizagem não-formal), o indivíduo 
responde à questão Q13b, iniciando o preenchimento da informação referente à 
actividade mais recente: 

- a identificação da actividade através da área de educação e formação - Q13b; 
- a duração - Q14; 
- a razão principal da participação - Q15 
- se frequentou durante as horas de trabalho remunerado - Q16. 
 
A mesma informação ser-lhe-à questionada relativamente à outra actividade (3ª menos 
recente) nas questões Q17a, Q18, Q19 e Q20. 
 
c)  Caso o indivíduo, nesta questão, indique 3 ou mais actividades, (ao todo no período de 

referência participou em mais de três actividades de aprendizagem não-formal), apenas 
será solicitada informação para as restantes duas mais recentes. Tal como em b), o 
entrevistador inicia o preenchimento da informação referente à actividade mais recente: 

- a identificação da actividade através da área de educação e formação - Q13b; 
- a duração - Q14; 
- a razão principal da participação - Q15 
- se frequentou durante as horas de trabalho remunerado - Q16  
 
A mesma informação ser-lhe-à questionada relativamente à outra actividade (3ª menos 
recente) nas questões Q17b, Q18, Q19 e Q20. 
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QUESTÃO 21 
LLLCOURLEN 
Recorda-se que, embora só tenha descrito três activ idades, indicou-me que nos últimos 12 
meses participou ao todo em |__| actividades. 
 
Para as três actividades de aprendizagem que me des creveu, indicou um total de |__|__|__|__| 
horas. 
 
Pensando nas restantes actividades em que participo u nos últimos 12 meses, mas que não me 
descreveu, diga-me, por favor, quantas horas supõe que despendeu nas mesmas, 
considerando apenas o tempo despendido nesse períod o?  
 
 1 |__|__|__|__|  horas ☛ Q23 - LLLINFORATT 
   Não sabe /Não responde*  ............................................  9 ❏  ☛ Q23 - LLLINFORATT 

 
 
 
1. Âmbito 
 
Respondem os indivíduos que no período de referência participaram em mais de 3 
actividades de aprendizagem não-formal. Ou seja, os indivíduos que na Q12 responderam 3 
ou mais actividades. 
 
 
2. Descrição da variável e codificação 
 
Nesta questão é solicitada, para além da duração das 3 actividades descritas, qual foi a 
duração das restantes actividades de aprendizagem em que o indivíduo participou no 
período de referência. 
 
O tempo total é capturado em nº total de horas leccionadas que o indivíduo participou em 
todas as actividades que desenvolveu, como cursos, seminários, congressos…., só devendo 
ser considerado o nº horas assistidas no período de referência, mesmo que a duração de 
certa actividade tenha excedido o mesmo. 
 
Apenas as horas de instrução devem ser incluídas no tempo total gasto em aprendizagem, o 
que quer dizer que o tempo passado nos percursos (por exemplo nos transportes) e a fazer 
os trabalhos de casa, bem como o tempo referente a períodos que o indivíduo faltou por 
exemplo a um curso, não devem ser considerados. 
 
Para as actividades que excedem o período de referência apenas o tempo despendido 
durante esse período deve ser incluído. 
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QUESTÃO 22 
LLLINFORATT 
Diga-me, por favor, se para além dos cursos e activ idades já mencionados, nos últimos 12 
meses utilizou ou recorreu a algum dos seguintes me ios de aprendizagem, incluindo auto-
aprendizagem, com o objectivo de melhorar os seus c onhecimentos, qualificações e 
competências? 
 
A) Leu material impresso, como livros técnicos, jornais ou revistas especializadas? 
 Sim  ......................................................................................................   1 ❏ ☛ alínea B 
 Não  .....................................................................................................   2 ❏ ☛ alínea B 
 Não sabe /Não responde .....................................................................   9 ❏ ☛ alínea B 
 
B) Fez pesquisas na Internet (utilização da WEB, pesquisas on-line)? 
 Sim  ......................................................................................................   1 ❏ ☛ alínea C 
 Não  .....................................................................................................   2 ❏ ☛ alínea C 
 Não sabe /Não responde .....................................................................   9 ❏ ☛ alínea C 
 
C) Utilizou CD-Rom (Computador off-line) ou outro material educativo de difusão como Radio, TV, 

cassetes de audio e de vídeo? 
 Sim  ......................................................................................................   1 ❏ ☛ alínea D 
 Não  .....................................................................................................   2 ❏ ☛ alínea D 
 Não sabe /Não responde .....................................................................   9 ❏ ☛ alínea D 
 
D) Visitou locais destinados à transmissão de conteúdos educativos como bibliotecas, casas de 

cultura, centros de aprendizagem, museus, exposições, etc., com o objectivo de melhorar os seus 
conhecimentos, qualificações e competências? 

 Sim  ......................................................................................................   1 ❏ ☛ alínea E 
 Não  .....................................................................................................   2 ❏ ☛ alínea E 
 Não sabe /Não responde .....................................................................   9 ❏ ☛ alínea E 
 
E) Participou em actividades cívicas e/ou de voluntariado da iniciativa de associações culturais ou 

desportivas, colectividades, clubes recreativos, paróquias, sindicatos, ONGs, etc., com esse 
mesmo objectivo? 

 Sim  ......................................................................................................   1 ❏ ☛ alínea F 
 Não  .....................................................................................................   2 ❏ ☛ alínea F 
 Não sabe /Não responde .....................................................................   9 ❏ ☛ alínea F 
 
F) Participou em actividades de tempos livres como coleccionismo, fotografia, modelismo, 

modalidade desportiva, artística, etc.? 
 Sim  ......................................................................................................   1 ❏ ☛ alínea G 
 Não  .....................................................................................................   2 ❏ ☛ alínea G 
 Não sabe /Não responde .....................................................................   9 ❏ ☛ alínea G 
 
G) Pediu intencionalmente ajuda e/ou esclarecimentos a familiares, amigos e colegas, com o 

objectivo de melhorar os seus conhecimentos, aptidões e competências? 
 Sim  ......................................................................................................   1 ❏ ☛ Fim Do Questionário 
 Não  .....................................................................................................   2 ❏ ☛ Fim Do Questionário 

 Não sabe /Não responde .....................................................................   9 ❏ ☛ Fim Do Questionário 

 
1. Âmbito 
 
Respondem todos os indivíduos com 15 ou mais anos. 
 

APRENDIZAGEM INFORMAL 
Actividades de aprendizagem que tenham sido intencionais da sua parte no 
sentido de melhorar os seus conhecimentos, competências e aptidões, que não 
envolvam um professor, monitor, orientador ou equivalente, não fazendo 
parte de nenhuma actividade leccionada ou programa de estudos.  
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2. Conceitos 
 
- aprendizagem informal 
 
3. Descrição da variável e codificação 
 
Ao respondente é perguntado se utilizou ou não cada um dos seguintes meios de 
aprendizagem não leccionada/monitorizada (incluindo a autoaprendizagem) com o objectivo 
de melhorar os seus conhecimentos e competências, nos últimos 12 meses, e que não 
foram no âmbito de uma actividade monitorizada/leccionada ou no âmbito de um programa 
de estudos. 
 
É suposto estar “para além da educação institucionalizada” o que significa que a actividade 
é desenvolvida apenas pelo respondente e que não há professor, escola ou instituição 
directamente envolvida nesta aprendizagem. Em essência é auto-aprendizagem. 
 
Não existe qualquer limite inferior para a duração, o respondente decide se usou o método 
independentemente da sua duração. 
 
Comum aos métodos propostos está o facto de não serem organizados e de não serem 
monitorizados por uma instituição fornecedora da formação. O entrevistado organiza ele 
próprio a aprendizagem. 
 
Todos os meios devem ser referidos ao entrevistado, um a um, devendo este indicar para 
cada um deles se os utilizou (código 1) ou não (código 2), independentemente da frequência 
e da duração. A resposta deve assim ser codificada para cada um dos meios. 
 
A diferença entre os métodos “B” e “C”, é que embora o computador possa ser utilizado em 
ambos, o método “B” implica a utilização da Internet enquanto no método “C” tal não se 
pode verificar (computador Off-line). 
 
A seguir apresentamos alguns exemplos de actividades de aprendizagem informal, fazendo-
se desde já a ressalva, de que estas podem envolver um ou mais métodos: 
 
- Exemplo 1: Preparação para maternidade e paternidade lendo livros, usando a internet, 

vendo televisão. Neste exemplo o entrevistado utilizou os métodos “A”, “B” e “C”; 
 
 
- Exemplo 2: Implementar um novo software informático através da leitura de literatura 

profissional. Neste exemplo o entrevistado utilizou o método “A”; 
 
- Exemplo 3: Aprender uma língua através de material educativo transmitido ou gravado 

(ouvindo cassetes por exemplo) e exercitando. Neste exemplo o entrevistado utilizou o 
método “C”; 

 
- Exemplo 4: Aprender uma língua através da internet sem a presença de um formador. 

Neste exemplo o entrevistado utilizou o método “B”; 
 
- Exemplo 5: Aprender electrónica lendo livros técnicos e através da utilização de CD-

ROM. Neste exemplo o entrevistado utilizou os métodos “A” e “C”; 
 
- Exemplo 6: Curso por correspondência de costura sem ou com encontros muito 

esporádicos (caso contrário seria formação não-formal). Neste exemplo o entrevistado 
utilizou o método “C”; 
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- Exemplo 7: Visita a uma biblioteca com o intuito de consultar bibliografia sobre 
informática. Neste caso estamos na presença do método  “D”; 

 
- Exemplo 8: Pesquisa na Internet de informação sobre jardinagem e bricolage. O 

indivíduo recorreu ao método de auto-aprendizagem “B”; 
 
- Exemplo 9: Ida à FIL – Ceramex com o intuito de obter informação sobre técnicas 

ceramistas. Neste exemplo o entrevistado utilizou o método “D”; 
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CAPÍTULO IV 
 
REALIZAÇÃO DO INQUÉRITO  
 

 

1. Recolha de Informação 

 

O inquérito à Aprendizagem ao Longo da Vida realiza-se imediatamente a seguir ao 
Inquérito ao Emprego, a todos os indivíduos do agregado familiar com 15 ou mais anos. 
 
Ao contrário do que acontece no Inquérito ao Emprego, não são admitidas entrevistas proxy, 
ou seja, outro indivíduo residente na U.A. não pode dar respostas referentes ao Próprio, 
excepto no que respeita às questões relativas ao Nível de Escolaridade e à Aprendizagem 
Formal. 
 
As entrevistas proxy poderão dar resultados aceitáveis no que se refere à participação na 
aprendizagem formal, e são utilizadas no IE para responder às questões da sobre educação 
e formação.  
Relativamente à participação em actividades de aprendizagem fora do âmbito do sistema de 
educação e formação, as entrevistas proxy apresentam problemas mais graves em termos 
de qualidade das respostas.  
 
Neste inquérito, as entrevistas proxy não serão aceites para responder às questões sobre 
aprendizagem não-formal e informal, o que significa que sempre que o próprio não responda 
ao inquérito, estas questões (Q7 à Q22) serão consideradas não-resposta. 
 
Ao entrevistador é solicitado que, sempre que o próprio não estiver presente no momento 
em que ocorre a entrevista do Inquérito ao Emprego ou que este não tenha disponibilidade 
nesse momento, proceda ao agendamento da entrevista. As insistências deverão, em 
primeiro lugar ser efectuadas através de uma nova visita à U.A. e, em segundo lugar, por 
entrevista telefónica. 
 
Perante isto várias possibilidades se colocam relativamente aos procedimentos a tomar. 
 
 

2. PROCEDIMENTOS NA ENTREVISTA 
 
1ª Visita:  o Próprio não se encontra na U.A.  
 
Procedimento:  O entrevistador recorre a outro indivíduo do agregado para responder pelo 
Próprio ao módulo, devendo apenas realizar as questões relativas ao Nível de Escolaridade 
e à Aprendizagem Formal, isto é, questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, imediatamente a seguir a 
terminar o Inquérito ao Emprego. As restantes questões do módulo referentes à 
Aprendizagem Não - Formal e Aprendizagem Informal, apenas podem ser feitas ao Próprio. 
 
Neste sentido, o entrevistador deve questionar qual a melhor altura para realizar o resto da 
entrevista directamente ao Próprio, procurando marcar um momento não muito distante do 
actual, combinando qual o dia e a hora1 (ver 2ª Visita).  
                                                           
1 No limite, a marcação não pode exceder o período estabelecido para a recolha, ou seja até duas 
semanas após a semana de referência do Inquérito ao Emprego. 
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Se na mesma U.A. for necessário entrevistar directamente vários indivíduos, o entrevistador 
deve procurar marcar uma altura comum (por exemplo à noite, ao fim de semana…), por 
forma a reduzir o número de visitas.  
 
O mesmo acontece se o entrevistador tiver que se deslocar novamente àquela secção ou às 
suas imediações para realizar outras entrevistas, devendo sugerir essa altura para 
entrevistar o Próprio, por forma a serem evitadas deslocações desnecessárias. 
 
Podem surgir situações em que é impossível entrevistar o Próprio através de visita à U.A., 
podendo nestes casos o entrevistador recorrer ao telefone para realizar a entrevista. Se a 
opção possível for o contacto telefónico, deve questionar qual/quais o(s) número(s) de 
telefone2, registando-os no programa informático, bem como qual a altura mais aconselhada 
para lhe telefonar3.  
Existe um campo na aplicação referente à “melhor opção de contactar o Próprio”, no qual o 
entrevistador deve indicar qual é: “1 Visita à U.A.” ou “2 Por telefone”.  
 
Saliente-se que, a primeira opção para entrevistar o Próprio deve ser sempre que possível a 
entrevista directa. 
 
 
Pode também acontecer que, embora o Próprio esteja na U.A. não possa responder ao 
módulo nessa altura, o entrevistador deve igualmente proceder da forma atrás descrita, 
procurando  contudo evitar estas situações convencendo o Próprio a responder logo ao 
módulo. 
 
 
2ª Visita:  é possível entrevistar o Próprio através de  nova v isita à U.A.   
 
Procedimento:  O entrevistador no dia e hora combinados volta à U.A. com o objectivo de 
entrevistar o Próprio.  
 
Antes de passar às questões relativas à Aprendizagem Não Formal e Aprendizagem 
Informal, deve pedir ao Próprio que responda a uma série de perguntas, cujas respostas 
tinham sido anteriormente obtidas por proxy4, realizando novamente essas questões. São 
elas: 
 
» Q4 IE – Qual a data de nascimento? 
» Q85 IE – Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou? 
» Q86 IE – Em que data terminou o  nível indicado? 
» Q88 IE – Para além do nível indicado, completou mais alguma formação com vista à 
preparação para uma actividade profissional? 
» Q89 IE – Em que data terminou essa formação? 
» Q94 IE – Estava a estudar ou a receber formação profissional (mesmo que de nível 
superior) na semana de … a … ou nas 3 semanas anteriores? 
» Q95 IE – Em que nível de ensino? 

                                                                                                                                                                                     
 
2 Os telefones possíveis para contactar o próprio, podem ser: telefone do alojamento, telefone do 
trabalho/outro e telemóvel. 
 
3 Se não existir qualquer indicação por parte do indivíduo, o entrevistador pode sugerir telefonar nos 
dias de semana à noite ou ao fim de semana, horários que a experiência indica como sendo os 
melhores para entrevistar o Próprio, para além dos custos das chamadas serem mais reduzidos. 
4 O entrevistador na aplicação não tem acesso a essa informação dada por outro indivíduo do 
agregado. 
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» Q1 ALV – O curso que completou foi orientado para o prosseguimento de estudos ou para 
a inserção na vida profissional? 
» Q2 ALV – Em que área de estudo? 
» Q3 ALV – Nos últimos 12 meses frequentou ou está a frequentar algum nível de ensino ou 
curso com equivalência escolar? 
» Q4 ALV – Qual o nível de ensino? 
» Q5 ALV – Qual o tipo de curso. Geral, vocacional ou profissional? 
» Q6 ALV – Em que área de estudo? 
 
As respostas dadas pelo Próprio são igualmente inscritas na base de dados, ficando as 
respostas obtidas por proxy também registadas, visando não a substituição, mas permitir 
posterior estudo, no âmbito do projecto de progressivo “combate às proxies”. 
 
Após esta confirmação de informação, o entrevistador prossegue a entrevista, da questão 7 
à 22. Finalizando as questões relativas ao módulo, o entrevistador deve ainda inquirir um 
conjunto de respostas obtidas por proxy no Inquérito ao Emprego (ver Parte final da 
entrevista ). 
 
Se por algum motivo quando o entrevistador faz esta segunda visita à U.A.,  o Próprio mais 
uma vez não se encontra, deve optar por questionar qual/quais o(s) número(s) de telefone, 
registando-os no programa informático, bem como qual a altura mais aconselhada para lhe 
telefonar.  
 
1º Telefonema:  é necessário realizar a entrevista ao Próprio por t elefone 
 
O entrevistador ao telefonar pode defrontar-se com várias situações: 
 

a) O próprio é receptivo a responder ao questionário; 
b) O próprio indica que não é a melhor altura para responder ao questionário; 
c) O próprio começa a responder ao questionário mas é necessário interromper a 
entrevista; 
d) O próprio recusa-se a responder ao questionário; 
e) Ninguém atende, sinal regular impedido, atendedor de chamadas, nº errado… 

 
 
Procedimento:  situação a)  
 
Antes de passar às questões relativas à Aprendizagem Não Formal e Aprendizagem 
Informal, deve pedir ao Próprio que responda a uma série de perguntas, cujas respostas 
tinham sido anteriormente obtidas por proxy5, realizando novamente essas questões. São 
elas: 
 
» Q4 IE – Qual a data de nascimento? 
» Q85 IE – Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou? 
» Q86 IE – Em que data terminou o  nível indicado? 
» Q88 IE – Para além do nível indicado, completou mais alguma formação com vista à 
preparação para uma actividade profissional? 
» Q89 IE – Em que data terminou essa formação? 
» Q94 IE – Estava a estudar ou a receber formação profissional (mesmo que de nível 
superior) na semana de … a … ou nas 3 semanas anteriores? 
» Q95 IE – Em que nível de ensino? 
» Q1 ALV – O curso que completou foi orientado para o prosseguimento de estudos ou para 
a inserção na vida profissional? 

                                                           
5 O entrevistador na aplicação não tem acesso a essa informação dada por outro indivíduo do 
agregado. 
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» Q2 ALV – Em que área de estudo? 
» Q3 ALV – Nos últimos 12 meses frequentou ou está a frequentar algum nível de ensino ou 
curso com equivalência escolar? 
» Q4 ALV – Qual o nível de ensino? 
» Q5 ALV – Qual o tipo de curso. Geral, vocacional ou profissional? 
» Q6 ALV – Em que área de estudo? 
 
Também neste caso, as respostas dadas pelo Próprio são igualmente inscritas na base de 
dados, ficando as respostas obtidas por proxy também registadas. 
 
Após esta confirmação de informação, o entrevistador prossegue a entrevista, da questão 7 
à 22. Finalizando as questões relativas ao módulo, o entrevistador deve pedir a confirmação 
de um conjunto de respostas obtidas por proxy no Inquérito ao Emprego (ver Parte final da 
entrevista ). 
 
Procedimento:  situação b)  
 
Por ser inoportuno a realização da entrevista, é necessário planear novo contacto telefónico. 
Assim o entrevistador deve questionar quando deve fazê-lo, registando a altura, sugeridos 
pelo Próprio. O entrevistador deve escolher o código 4 correspondente a  “Outra situação”; 
 
Procedimento:  situação c)  
 
Pode acontecer que o Próprio comece a responder ao questionário, mas por algum motivo 
seja necessário interromper a entrevista, nesse caso o entrevistador deve atribuir o código 
“2 O Próprio atendeu mas foi necessário interromper a entrevista”, questionando o Próprio 
quando será possível prosseguir com a entrevista, registando a altura, sugeridos pelo 
mesmo6. 
 
Procedimento:  situação d)   
 
Podem verificar-se dois tipos de recusa, uma recusa inicial, bem como uma recusa a meio 
da entrevista; nestes casos o entrevistador deve atribuir o código respectivo: “3 O Próprio 
recusou-se”. Em ambas as situações o entrevistador deve reportar ao seu supervisor estas 
situações, devendo este proceder a um posterior contacto. Se se trata de uma “recusa a 
meio da entrevista” o procedimento é o idêntico ao da situação a) até ao momento em que o 
Próprio se recusa responder. 
 
Procedimento:  situação e) 
 
É previsível que surjam situações em que ninguém atende, sinal impedido, o número está 
errado, etc.; nestes casos o entrevistador deve atribuir o código correspondente: “4 Não 
atende, sinal impedido, atendedor de chamadas” e “5 Outra situação (nº errado)”.  O 
entrevistador nestas situações, deve realizar várias tentativas a outras horas do dia 
(exceptuando o caso de nº de telefone errado), reportando ao seu supervisor sempre que 
não consiga realizar o telefonema, devendo este averiguar qual a razão desse impedimento, 
através de contacto directo com o agregado existente nessa U.A.. 
 
 
Parte final da entrevista: 
 

                                                           
6 Se o Próprio não der uma indicação precisa, o entrevistador pode sugerir a altura que lhe voltará a 
ligar, procurando não marcar um momento muito distante do actual. 
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Após a realização da questão 22 relativa à Aprendizagem Informal, o entrevistador deve 
ainda confirmar um conjunto de respostas relativas ao Próprio e que foram dadas por outro 
indivíduo, aquando da realização do Inquérito ao Emprego. São elas: 
 
» Q14 IE – Na semana de …a…efectuou um trabalho remunerado por conta própria ou de 
outrem, mesmo que tenha sido ocasional ou de apenas 1 hora? 
» Q15 IE – Na semana de …a…efectuou um trabalho não remunerado, para uma pessoa de 
família ou com vista a auto-abastecimento? 
» Q16 IE – Não obstante não ter feito um trabalho remunerado, tem algum emprego ou 
negócio de que esteve ausente na semana de …a…? 
» Q17 IE – Procurou activamente emprego/trabalho na semana de …a…ou nas 3 semanas 
anteriores, mesmo que fosse a tempo parcial, ocasional ou para se estabelecer por conta 
própria? 
» Q20 IE – Se tivesse encontrado um emprego na semana de …a…poderia ter começado a 
trabalhar imediatamente ou pelo menos dentro das 2 semanas seguintes? 
» Q22 IE – Na semana de …a…como classifica a sua situação em termos de ocupação? 
» Q28 IE – Indique a profissão principal que exerce: 
» Q30 IE – Indique a situação na profissão principal: 
» Q32 IE – Com que tipo de contrato trabalha? 
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3. CONTROLO DAS VISITAS E ENTREVISTAS TELEFÓNICAS  
 
 
Existe um ficheiro na aplicação que permite ao entrevistador, por um lado controlar e gerir 
as entrevistas a realizar por visita ou por telefone, e por outro possibilitar a obtenção de 
relatórios com informação sobre o resultado das diligências que fez por aquela via, 
permitindo uma maior eficácia no controlo da taxa de resposta. 
 
O IE e o IALV vão ser executados através de um SETUP em MANIPULA. Quando 
executado abre o IE, terminando este surge uma janela onde o entrevistador indica qual a 
U.A. onde está a trabalhar, passando ao ficheiro de gestão de entrevistas do IALV. 
 
 
» Ano do inquérito 
» Trimestre do inquérito 
» Semana do inquérito 
» Secção da amostra 
» Número do alojamento 
» Situação do alojamento: 
 

1- Residência principal-Entrevista conseguida 
2- Residência principal-Temporariamente ausente 
3- Residência principal-Recusa 
4- Residência secundária 
5- Alojamento vago 
6- Alojamento inlocalizável 
7- Alojamento demolido 
8- Outros 

 
» Nº de famílias na U.A. 
» Nº de Indivíduos na 1º família 
» Nome do 1º Indivíduo 
 
» Situação residencial face ao trimestre anterior: 
 

1- Reside com o agregado 
2- Entrou no agregado ou nasceu 
3- Saiu do agregado ou faleceu 
4- Primeira entrevista do agregado 

 
» Idade7 
 
» “Está no ficheiro de gestão das entrevistas. Vai indicar a seguir em que contacto/visita 
está. Para prosseguir escreva qualquer coisa.” 
 
» Em que contacto/visita está?_____ 
     1ª família/1ºindivíduo 
 
» Resultado da abordagem directa após o IE: 
 
1- O Próprio está presente e pode responder ao inquérito8  
2- O Próprio está presente mas não pode no momento responder ao inquérito9 

                                                           
7 Se for inferior a 15 anos, sai e passa ao indivíduo seguinte. 
8 Passa à questão 1 do IALV: “Na questão sobre qual o nível de escolaridade mais elevado que 
completou, indicou______________”. 
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3- O Próprio está presente mas recusa-se responder ao inquérito10 
4- O Próprio está ausente no momento 
 
» se escolher as opções 2 e 4, surge mensagem: “Vai passar à parte do questionário que 
pode ser respondida por outro indivíduo (Nível de escolaridade completo e Educação 
Formal), mas antes vai fazer a marcação da entrevista ao Próprio.” 
 
» Melhor forma de contactar o Próprio na próxima vez: 
 
1- Visita à U.A.11 
2- Por telefone12 
 
» Telefones possíveis:13 
 
 De casa: _______________ 
 Do trabalho/outro: _______________ 
 Telemóvel: _______________ 
 
» Tipo de Marcação: 
 
1- Qualquer altura do dia (pode escolher o dia)13 
2- De manhã (pode escolher o dia e a hora) 13 
3- À tarde (pode escolher o dia e a hora) 13 
4- À noite (pode escolher o dia e a hora) 13 
5- Durante a semana13 
6- Ao fim de semana13 
 
» Data da Marcação da próxima visita:____________ 
 
» Hora da Marcação da próxima visita:14 ____________ 
 
 
O entrevistador pode aceder aos registos das entrevistas através do menu FORMS – 
BROWSE, abrindo a janela DATA BASE BROWSER. Pode facilmente visualizar a data da 
última marcação feita em cada U.A., escolhendo em “Key type” a opção “Marcar”, surgindo 
as marcações existentes com os seguintes campos: 
 
marcacoes_data  marcacoes_hora  Próprio Idade 
    
    
 
O entrevistador clicando em “select” entra na U.A. respectiva, no campo “Situação do 
alojamento”, fazendo “End” salta para “Em que contacto/visita está?”. Se deixar estar “1” vê 
a marcação que fez anteriormente, se indicar “2” e fizer “End” vai para a data da presente 
visita ou telefonema: 
 
» Data desta visita ou telefonema:_____________ 
» Hora desta visita ou telefonema:15_____________ 

                                                                                                                                                                                     
9 Passa à “Melhor forma de contactar o Próprio na próxima vez”. 
10 Avisa o supervisor, para este sempre que possível fazer posterior contacto. 
11 Passa ao “Tipo de Marcação”. 
12 Passa aos “Telefones possíveis”. 
13 Passa à “Data da Marcação” ou à “Hora da marcação”. 
14 Após a marcação da entrevista ao Próprio, o indivíduo que respondeu por este ao IE, pode 
responder ao IALV das questões 1 a 6. 
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» Resultado da Visita: 
 
1- Entrevista conseguida – o Próprio respondeu a todo o questionário16 
2- O Próprio não se encontrava na altura marcada17 
3- Recusa18 
4- Outra situação17 
 
 
» Resultado da abordagem telefónica: 
 
1- O Próprio atendeu e respondeu ao inquérito16 
2- O Próprio atendeu mas foi necessário interromper a entrevista17 
3- O Próprio recusou-se18 
4- Não atende, sinal impedido, atendedor de chamadas19 
5- Outra situação (nº errado)18 
 
 
O entrevistador deve diariamente aceder ao ficheiro a fim de saber quais as visitas e 
chamadas telefónicas que tem que realizar, podendo directamente entrar na entrevista 
respeitante ao IALV.  
 

                                                                                                                                                                                     
15 Λ Se esse contacto é por visita passa a “Resultado da visita”, se for por telefonema passa a 
“Resultado da abordagem telefónica”. 
16 ΛSe for escolhida a opção 1, passa à questão : “Qual a data de nascimento?”. 
17 ΛSe forem escolhidas as opções 2 e 4, é necessário fazer nova marcação de entrevista, passa à 
“Melhor forma de contactar o Próprio na próxima vez”. 
18 ΛAvisa o supervisor, para este sempre que possível fazer posterior contacto. 
19 Λ volta a atentar noutra altura. 


