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INTRODUÇÃO 

O presente módulo insere-se no plano de módulos ad-hoc estipulado a nível comunitário, de 

execução conjunta com o Inquérito ao Emprego (IE) no 2º trimestre de cada ano.  

No 2º trimestre de 2008 realizar-se-á o módulo “Situação dos migrantes e seus descendentes 

directos no mercado de trabalho”.  

A realização deste módulo justifica-se pela necessidade de dispor de um conjunto de dados 

harmonizado e comparável sobre a situação no mercado de trabalho dos migrantes e seus 

descendentes directos, de modo a acompanhar os progressos na consecução dos objectivos 

comuns da Estratégia Europeia para o Emprego e do processo de inclusão social.  

A falta de acesso ao emprego foi identificada pela Comissão como a maior barreira à 

integração dos migrantes e, por conseguinte, como prioridade nas políticas nacionais de 

integração.  

 

2. OBJECTIVOS  

O objectivo do módulo é recolher informação que permita a caracterização da situação no 

mercado de trabalho dos migrantes e dos seus descendentes directos. Pretende-se ainda a 

identificação dos factores que dificultam a integração ou adaptação dos migrantes e 

respectivos descendentes no mercado de trabalho. 

 

3. POPULAÇÃO – ALVO 

O módulo é dirigido aos indivíduos com idade compreendida entre os 15 e os 74 anos de idade. 

 

4. ASPECTOS GERAIS  

A recolha de informação obedece aos mesmos critérios que os estipulados para o IE.  

As questões do módulo 2008 encontram-se inseridas no final do IE, no final do questionário do 

indivíduo. 

A sequência das questões não exige nenhum esforço adicional por parte do entrevistador, uma 

vez que o percurso do questionário é feito de forma automática pelo programa de inquirição 

com base nas respostas dadas tanto no inquérito principal como no módulo. Na aplicação de 

recolha de informação, as questões pertencentes ao módulo estão identificadas pela letra T 

seguidas de um número sequencial (T1, T2, etc.).   
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5. NOTAS EXPLICATIVAS   

CRITÉRIO GERAL DE RESPOSTA AO MÓDULO 

Só respondem ao módulo os indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 74 

anos de idade  (ambos inclusive).  

Em cada uma das respostas, a elegibilidade é determinada de forma automática pelo programa 

de inquirição. Assim, o percurso do questionário é feito de forma automática pelo programa de 

inquirição com base nas respostas dadas tanto no inquérito principal como no módulo. 

De uma forma genérica, as regras de preenchimento são idênticas às do inquérito principal.  

A idade, a condição perante o trabalho, a nacionalidade  (cidadania legal do indivíduo no 

momento de observação, questão q10) e a naturalidade  (país de nascimento, questão q13) 

são variáveis fundamentais obtidas no inquérito principal. 

 

T1a – É Português por nascimento ou adquiriu a nacionalidade Portuguesa? 

Códigos 1 a 2  

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade de nacionalidade portuguesa  (q10 = 010).  

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade e q10). 

OBJECTIVO 

Sendo aplicável apenas a indivíduos de nacionalidade portuguesa, pretende-se averiguar se a 

nacionalidade foi adquirida, condição que estabelece elegibilidade de resposta a T1b. 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 –  Português por nascimento 

2 –  Aquisição de nacionalidade Portuguesa 

  (ou seja, o inquirido passou por um processo de naturalização) 

Função RF/DK 
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T1b – Em que ano adquiriu a nacionalidade Portuguesa? 

Anos: 1900 a 2008 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade, nacionalidade portuguesa  (q10 = 010) e que 

adquiriram a nacionalidade portuguesa (T1a = 2).  

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade e q10) e na resposta anterior do módulo (T1a). 

OBJECTIVO 

Obter uma medida aproximada do tempo de duração da nacionalidade portuguesa do 

indivíduo, quando adquirida.  

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Ano em que o indivíduo adquiriu legalmente a nacionalidade portuguesa. 

Função RF/DK - o inquirido pode saber que a nacionalidade foi adquirida mas não saber 

quando, nomeadamente no caso de ser um ind. proxy a responder. 

 

T2 cod – Em que país nasceu o seu pai? 

Código de países Cod. ISO ALPHA 2, 2005, 3 dígitos.  

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade 

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal. 

OBJECTIVO 

Pretende-se averiguar se os indivíduos, independentemente da sua nacionalidade, têm 

ascendentes de naturalidade estrangeira (nascidos no estrangeiro), isto é, se são 

descendentes directos de migrantes. 
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CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Segue as regras de preenchimento do inquérito principal.  

Código 999 para país desconhecido mas pai nascido no estrangeiro – o inquirido pode 

saber que o pai nasceu no estrangeiro mas não saber qual o País, situação que também pode 

ocorrer se não for o próprio a responder. 

Refere-se ao pai “legal”, ou seja, no caso de adopção a resposta deve referir-se ao pai 

adoptivo. 

 

T2 – Em que país nasceu o seu pai? 

Campo de texto 

Descritivo do país de nascimento do pai.  

Segue as regras de preenchimento do inquérito principal. 

 

T3 cod – Em que país nasceu a sua mãe? 

Código de países Cod. ISO ALPHA 2, 2005, 3 dígitos.  

QUEM RESPONDE 

Idêntico a T2 cod. 

OBJECTIVO 

Idêntico a T2 cod. 

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Segue as regras de preenchimento do inquérito principal.  

Código 999 para país desconhecido mas mãe nascida no estrangeiro  – o inquirido pode 

saber que a mãe nasceu no estrangeiro mas não saber qual o País, situação que também pode 

ocorrer se não for o próprio a responder. 

Refere-se à mãe “legal”, ou seja, no caso de adopção a resposta deve referir-se à mãe adoptiva. 
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T3 – Em que país nasceu a sua mãe? 

Campo de texto 

Descritivo do país de nascimento da mãe.  

Segue as regras de preenchimento do inquérito principal 

 

T4 – Considerando todos os períodos de residência, qual o número total de anos 

de residência em Portugal?   

Anos: 01 a 97 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade e naturalidade estrangeira  (indivíduos nascidos no 

estrangeiro, q13 ≠≠≠≠ 010).  

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade e q13). 

OBJECTIVO 

Obter uma medida aproximada da totalidade de anos que o individuo reside em Portugal.  

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

A resposta a questão idêntica no questionário principal apenas se refere ao último período de 

residência, sendo o âmbito desta questão (neste módulo) alargada ao conjunto dos períodos 

de residência.  

Apenas interrupções superiores a 1 ano devem ser consideradas s aídas, não sendo 

contabilizadas no total de anos de residência em Portugal .  

Pequenas estadias de férias ou visita a familiares não devem ser consideradas como 

interrupções de residência.  

Para períodos até 1 ano de residência deve codificar-se 01, e ntre 1 a 2 anos, 02, etc. 
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EXEMPLOS 

∗ Um indivíduo nascido no estrangeiro e que residiu em Portugal por 6 meses, voltou ao 

seu país por um período de 2 anos e regressou a Portugal há 2 anos – a duração total 

dos períodos de residência é de 2,5 anos, deve codificar-se em 03 

∗ Um indivíduo nascido no estrangeiro e que residiu em Portugal por 6 meses, voltou ao 

seu país por um período de 9 meses e regressou a Portugal há 5 anos – a duração total 

dos períodos de residência é de 6 anos e 3 meses (não se considera o período de 9 

meses como saída , logo entra no total), deve codificar-se em 07 

 

T5 – Qual foi a principal razão para a sua última migração para Portugal? 

Códigos 1 a 8 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade e naturalidade estrangeira  (indivíduos nascidos no 

estrangeiro, q13 ≠≠≠≠ 010) e entrada em Portugal com 15 ou mais anos de idade.  

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade e cálculo com q12 e q13). 

OBJECTIVO 

O objectivo é identificar diferentes tipos de migrantes: para emprego, reunião familiar, etc.. 

Irá permitir analisar a estrutura e composição da população migrante de acordo com as razões 

de migração. 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 – Trabalho, sem ter encontrado emprego antes da migração  

2 – Trabalho, emprego encontrado antes da migração (diferente da seguinte) 

3 – Trabalho, transferência dentro da mesma empresa 

4 – Acompanhamento da família/ reunificação familiar 

5 – Constituição de família 

6 – Estudo 

7 – Protecção internacional/Pedido de asilo 

8 – Outra 

Função RF/DK 
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Deverá ser exibido cartão auxiliar com as opções de resposta 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Apenas se pretende resposta referente à última (mais recente ) migração para Portugal. 

Apenas se pretende a principal razão , já que podem ter sido várias. 

O que se pretende é a razão real  e não legal. 

1 –  Trabalho, sem ter encontrado emprego antes  da migração  

Indivíduos que vieram para Portugal à procura de um emprego 

Incluem-se os que vieram à procura de trabalho com a intenção de “montar” um 

negócio próprio 

2 –  Trabalho, emprego encontrado antes  da migração (sem ser por transferência 

dentro da mesma empresa ) 

Indivíduos que vieram para Portugal e que já tinham um emprego (em Portugal), 

sem ser por transferência dentro da empresa onde já trabalhavam 

3 –  Trabalho, transferência dentro da mesma empresa 

Indivíduos que vieram para Portugal e que, por transferência dentro da empresa, 

onde já trabalhavam, tinham já um emprego (em Portugal)  

Os códigos 1, 2 e 3, embora a razão principal seja o trabalho, referem-se a situações diferentes 

que podem influenciar a integração. 

4 –  Acompanhamento da família/ reunificação familiar 

5 –  Constituição de família 

Casamento 

6 –  Estudo 

Inclui formação profissional e estágios 

 

7 –  Protecção internacional/Pedido de asilo 

8 –  Outra 

Migração voluntária, como por exemplo reformados que migram por razões de 

saúde, de clima, procura de melhores condições de vida ou de saúde, habitação, 

etc.. 
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T6a – A sua actual autorização de residência, permanência ou visto tem uma 

duração limitada? 

Códigos 1 a 2 

ATENÇÃO 

QUESTÃO DE RESPOSTA FACULTATIVA 

Informação a prestar antes de colocar a questão 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade e nacionalidade estrangeira  (q10 ≠≠≠≠ 010).  

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade e q10).  

Só o próprio pode responder e a resposta é de carácter facultativo. 

OBJECTIVO 

Obter informação sobre o carácter da duração relativa ao estatuto legal de residência 

(autorização de residência, permanência ou visto).  

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 – Sim 

2 – Não 

Função RF/DK  

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

No caso de migrantes provenientes de outros estados membros em que as autorizações são, 

na sua maioria, de duração ilimitada deve codificar-se em “2”. 
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T6b – Qual a duração da sua actual autorização de residência, permanência ou 

visto? 

Códigos 1 a 8 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade, de nacionalidade estrangeira  (q10 ≠≠≠≠ 010) e cuja 

actual autorização de residência, permanência ou visto tem uma duração limitada (T6a=1).  

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade e q10) e no módulo (T6a). 

OBJECTIVO 

Obter informação sobre a duração relativa ao estatuto legal de residência (autorização de 

residência, permanência ou visto).  

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 - Inferior a 1 ano 

2 - 1 ano 

3 - 2 anos 

4 - 3 anos 

5 - 4 anos  

6 - 5 anos  

7 - duração limitada superior a 5 anos 

8 - duração desconhecida 

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Inclui todos os tipos de autorização e a totalidade da duração de autorização, não apenas a 

que “ainda falta”.  

Em caso de sucessivas autorizações deve reportar-se apenas à última.  
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T7a – A sua autorização de residência, permanência, ou visto dificulta de alguma 

forma o acesso legal ao mercado de trabalho? 

Códigos 1 a 2 

ATENÇÃO 

QUESTÃO DE RESPOSTA FACULTATIVA 

Informação a prestar antes de colocar a questão 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade, nacionalidade estrangeira  (q10 ≠≠≠≠ 010) e na semana 

de referência do IE… 

∗ Trabalharam ou;  

∗ Não trabalharam mas tinham um emprego ou;  

∗ Procuraram emprego ou; 

∗ Não procuraram emprego mas estão em situação de espera a diligências realizadas ou;  

∗ Não procuraram emprego, não estão em situação de espera a diligências realizadas 

mas pretendem ter um emprego 

[q14 =1 ou q15 =1 ou q16 =1 ou q17 =1 ou (q17 =2 e q100=1) ou (q1 7=2 e q100=2 e q18=1)] 

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade, q10, q14, q15, q16, q17, q18 e q100). 

Só o próprio pode responder e a resposta é de carácter facultativo. 

OBJECTIVO 

Observar a existência de “barreiras” à integração no mercado de trabalho relacionadas com o 

estatuto legal de residência (autorização de residência, permanência ou visto).  

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 - Sim 

2 - Não 

Função RF/DK  
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T7b – Porque razão a sua autorização de residência, permanência ou visto 

dificulta o acesso legal ao mercado de trabalho? 

Códigos 1 a 6 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade, de nacionalidade estrangeira  (q10 ≠≠≠≠ 010) e 

considera que a autorização de residência, permanência, ou visto dificulta de alguma forma o 

seu acesso legal ao mercado de trabalho (T7a=1).  

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade e q10) e no módulo (T7a). 

OBJECTIVO 

Identificar o tipo de “barreiras” à integração no mercado de trabalho relacionadas com o 

estatuto legal de residência (autorização de residência, permanência ou visto). 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 - Porque não tem permissão ao trabalho por conta própria  

2 - Porque tem acesso restrito ao trabalho por conta própria 

3 - Porque tem acesso restrito a emprego em certos sectores de actividade ou profissões  

4 - Combinação de 1 e 3 

5 - Combinação de 2 e 3  

6 - Porque tem outras restrições legais ao acesso 

 

Deverá ser exibido cartão auxiliar com as opções de resposta 
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T8 – Solicitou em Portugal o reconhecimento ou equivalência de habilitações 

escolares obtidas no estrangeiro? 

(para as habilitações máximas do indivíduo) 

Códigos 1 a 5 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade, país de naturalidade diferente de Portugal (q13 ≠≠≠≠ 

010), e na semana de referência do IE… 

∗ Trabalharam ou;  

∗ Não trabalharam mas tinham um emprego ou;  

∗ Procuraram emprego ou; 

∗ Não procuraram emprego mas estão em situação de espera a diligências realizadas ou;  

∗ Não procuraram emprego, não estão em situação de espera a diligências realizadas 

mas pretendem ter um emprego 

[q14 =1 ou q15 =1 ou q16 =1 ou q17 =1 ou (q17 =2 e q100=1) ou (q17=2 e q100=2 e q18=1)] 

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade, q13, q14, q15, q16, q17, q18 e q100). 

OBJECTIVO 

Saber se os migrantes tentaram obter equivalência das suas habilitações/qualificações e se 

foram bem sucedidos (dado que a falta de reconhecimento das habilitações/qualificações pode 

constituir um obstáculo a uma “correcta” integração no mercado de trabalho). 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 - Sim, completou o processo e obteve reconhecimento e /ou equivalência 

2 - Sim, mas ainda não completou o processo ou não obteve reconhecimento e/ou equivalência 

3 - Não, não é necessário porque as habilitações foram obtidas em Portugal 

4 - Não, não é necessário por motivo diferente do anterior 

5 - Não, por outros motivos 

Função RF/DK 

 

Deverá ser exibido cartão auxiliar com as opções de resposta 
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CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Inclui as qualificações educacionais e as qualificações profissionais previstas no código ISCED.  

1 - Sim, completou o processo e obteve reconhecimento e /ou equivalência 

solicitou e obteve 

2 - Sim, mas ainda  não completou o processo ou não obteve reconhecimento e/ou equivalência 

solicitou e não obteve ou ainda não obteve 

3 - Não, não é necessário porque as habilitações foram obtidas em Portugal 

4 - Não, não é necessário  por motivo diferente do anterior 

por exemplo, não precisam da equivalência das habilitações para o emprego que 

têm ou desejam ter 

5 - Não, por outros motivos 

por exemplo, o indivíduo desconhece a possibilidade de o fazer, acha que é muito 

complicado ou caro ou demasiado demorado 

 

T9 – Sente necessidade de melhorar os conhecimentos de língua portuguesa para 

obter um emprego que considere adequado? 

Códigos 1 a 2 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade, país de naturalidade  diferente de Portugal (q13 ≠≠≠≠ 

010), e na semana de referência do IE… 

∗ Trabalharam ou;  

∗ Não trabalharam mas tinham um emprego ou;  

∗ Procuraram emprego ou; 

∗ Não procuraram emprego mas estão em situação de espera a diligências realizadas ou;  

∗ Não procuraram emprego, não estão em situação de espera a diligências realizadas 

mas pretendem ter um emprego 

[q14 =1 ou q15 =1 ou q16 =1 ou q17 =1 ou (q17 =2 e q100=1) ou (q17=2 e q100=2 e q18=1)] 

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade, q13, q14, q15, q16, q17, q18 e q100). 

OBJECTIVO 

As dificuldades relacionadas com a linguagem do país anfitrião podem constituir uma barreira à 

integração no mercado de trabalho. As respostas a esta questão permitirão obter a impressão 

do respondente sobre se tais dificuldades constituem um obstáculo a uma integração 

apropriada no mercado de trabalho. 
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OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 - Sim 

2 - Não 

Função blaise RF/DK   

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Reporta-se ao momento actual.  

Considera-se como “emprego adequado” um emprego que o indivíduo poderia ter caso, mais 

adequado às suas qualificações, caso o domínio da língua portuguesa não fosse um obstáculo. 

Portanto a questão deve focar-se sobre a “necessidade” de melhorar e não o nível. 

Na opção 2 consideram-se: 

∗ Os indivíduos com bons conhecimentos da língua portuguesa; 

∗ Os indivíduos que, embora não possuam um bom nível de domínio/conhecimento da 

língua portuguesa, não consideram que isso seja um problema porque têm um 

emprego adequado ou porque tais conhecimentos são irrelevantes para obter um 

emprego adequado. 

Face ao carácter da pergunta, que apela à avaliação da necessidade sentida pelo indivíduo 

(resposta subjectiva), só o próprio poderá responder. 

T10 – Qual a principal ajuda recebida em Portugal para encontrar o actual 

emprego ou para ter criado uma empresa própria? 

Códigos 1 a 6 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade e na semana de referência do IE… 

∗ Trabalharam ou 

∗ Não trabalharam mas tinham um emprego 

(q14 =1 ou q15 =1 ou q16 =1) 

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade, q14, q15 e q16). 

OBJECTIVO 

Averiguar qual a principal ajuda para encontrar o actual emprego, entre as opções definidas no 

módulo, para cada inquirido. 
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OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 - Familiares e amigos  

2 - Centro de emprego 

3 - Agências de emprego privadas (empresas privadas) 

4 - Associações de imigrantes ou de apoio a imigrantes 

5 - Outra 

6 - Nenhuma ajuda recebida 

Função blaise RF/DK 

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Os códigos 1 a 5 referem-se a “ajudas” providenciadas por pessoas ou organizações em 

Portugal. Inclui ainda as que receberam tal ajuda ainda antes de entrar em Portugal - caso por 

exemplo dos indivíduos que antes de virem para Portugal já tinham um emprego. 

O código 6 inclui as situações em que os migrantes receberam ajuda mas por pessoas ou 

organizações do país de origem, ou que não receberam qualquer tipo de ajuda. 

 

T11a – Nos dois anos posteriores à sua ultima chegada a Portugal, utilizou algum 

tipo de serviço ou instituição para uma melhor integração no mercado de 

trabalho? 

Códigos 1 a 3 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade, país de naturalidade  diferente de Portugal (q13 ≠≠≠≠ 

010), que chegaram a Portugal nos últimos 10 anos e que chegaram com idade igual ou 

superior a 15 anos de idade. 

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade, q12 e q13). 

OBJECTIVO 

Averiguar, para cada inquirido, se utilizou algum tipo de serviço ou instituição para uma melhor 

integração no mercado de trabalho, nos dois anos posteriores à sua ultima chegada.  

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 - Sim 
2 - Não, por não ter direito 
3 - Não, por outro motivo 
Função blaise RF/DK 
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T11b – Que tipo de serviço ou instituição utilizou, nos dois anos posteriores à 

sua última chegada a Portugal, para uma melhor integração no mercado de 

trabalho? 

Códigos 1 a 7 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 74 anos de idade , país de naturalidade diferente de Portugal, que 

chegaram a Portugal nos últimos 10 anos  e que chegaram com idade igual ou superior a 

15 anos de idade  e utilizaram algum tipo de serviço ou instituição, nos dois anos posteriores à 

sua última chegada a Portugal, para uma melhor integração no mercado de trabalho. 

O percurso é determinado de forma automática com base nas respostas dadas no inquérito 

principal (idade, q12 e q13) e no próprio módulo (T11a=1). 

OBJECTIVO 

Identificar o tipo de serviço ou instituição utilizado pelas populações migrantes que tenha 

contribuído para uma melhor integração no mercado de trabalho.  

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1 - Contacto com uma instituição para orientação, aconselhamento ou assistência na procura de emprego 

2 - Participação em formação profissional ou outro tipo de programas orientados para o mercado de trabalho 

3 - Participação em formação linguística/ cursos de língua portuguesa  

4 - Combinação de 1 e 2  

5 - Combinação de 1 e 3  

6 - Combinação de 2 e 3  

7 - Combinação de 1, 2 e 3 

 

Deverá ser exibido cartão auxiliar com as opções de resposta 

 

 

 

 

FIM DE PREENCHIMENTO 
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6. ANEXOS 

QUESTIONÁRIO DO MÓDULO 

Nota explicativa: as «caixas» do questionário relativas aos filtros indicam as condições de elegibilidade para resposta às questões seguintes.

2008
Situação dos migrantes e seus 

descendentes directos no mercado de 
trabalho

QUESTIONÁRIO

Instrumento de notação do Sistema Estatístico Nacional, de 

resposta obrigatória. Registado no INE sob o n.º 9826, válido até 31 

de Dezembro de 2008.

   INQUÉRITO AO EMPREGO

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS

MÓDULO AD-HOC
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T5 Qual foi a principal razão para a sua última migração

FILTRO 1 para Portugal?

Trabalho, sem ter encontrado emprego

Caso contrário    Fim antes da migração 1
Trabalho, emprego encontrado antes da

migração (diferente da seguinte) 2

FILTRO 2 Trabalho, transferência dentro da mesma

Se indivíduo com nacionalidade empresa 3
portuguesa T1a Acompanhamento da família / reunificação

Caso contrário T2 familiar 4

Constituição de família 5

T1a É Português por nascimento ou adquiriu a Estudo 6

nacionalidade portuguesa? Protecção internacional / Pedido de asilo 7

Português por nascimento 1 T2 Outra 8

Adquiriu a nacionalidade portuguesa 2 Não responde 98

Não responde 8 T2 Não sabe 99

Não sabe 9 T2

T1b Em que ano adquiriu a nacionalidade portuguesa? FILTRO 5

9998 Não responde Se indivíduo com nacionalidade estrangeira
9999 Não sabe e é o próprio a responder T6a

Caso contrário Filtro 6

T2 Em que país nasceu o seu pai?

999 País desconhecido, mas pai nascido no estrangeiro

9998 Não responde A resposta às questões T6a, T6b, T7a e T7b é
9999 Não sabe facultativa, sendo os entrevistados avisados

Cód. país ISO ALPHA 2, 2005 (3 dígitos) antecipadamente.
T3 Em que país nasceu a sua mãe?

999 País desconhecido, mas pai nascido no estrangeiro T6a A sua actual autorização de residência, permanência 

9998 Não responde ou visto tem uma duração limitada?

9999 Não sabe Sim 1
Cód. país ISO ALPHA 2, 2005 (3 dígitos) Não 2 Filtro 6

Não responde 8 Filtro 6

FILTRO 3 Não sabe 9 Filtro 6

Se indivíduo com naturalidade
estrangeira T4 T6b Qual a duração da sua actual autorização de residência,

Caso contrário Filtro 5 permanência ou visto?

Inferior a 1 ano 1

T4 Considerando todos os períodos de residência, 1 ano 2

qual o número total de anos de residência em Portugal? 2 anos 3

98 Não responde 3 anos 4
99 Não sabe 4 anos 5

01..97 5 anos 6

Duração limitada superior a 5 anos 7

FILTRO 4 Duração desconhecida 8

Se indivíduo com naturalidade estrangeira
e chegada a Portugal com 15 ou mais anos

de idade T5 FILTRO 6

Caso contrário Filtro 5 Se indivíduo com nacionalidade estrangeira 
e se, na semana de referência:

- trabalhou ou tinha um emprego, ou

- procurou emprego, ou

- não tendo procurado emprego estava em 

situação de espera a diligências realizadas, ou

- não tendo procurado emprego, nem estando 

em situação de espera a diligências realizadas,

pretendia um emprego

e é o próprio a responder T7a

Caso contrário Filtro 7

(c
ar

tã
o 

au
xi

lia
r)

Se   (15 < = idade < = 74)                  Filtro 2

NOTA

  1900..2008

 

 

 



INE/DES/DM 
Inquérito ao Emprego – Módulo ad-hoc 2008  
“Situação dos migrantes e seus descendentes directos no mercado de trabalho” Manual do Entrevistador                      

23 
 

T7a A sua autorização de residência, permanência ou visto

dificulta de alguma forma o acesso legal ao mercado FILTRO 8
de trabalho? Se indivíduo, na semana de referência

Sim 1 trabalhou ou tinha um emprego T10

Não 2 Filtro 7 Caso contrário Filtro 9

Não responde 8 Filtro 7

Não sabe 9 Filtro 7 T10 Qual a principal ajuda recebida em Portugal para

encontrar o actual emprego ou para ter criado uma

T7b Por que razão  a sua autorização de residência, empresa própria?

permanência ou visto dificulta o acesso legal ao Familiares ou amigos 1
mercado de trabalho Centro de emprego 2

Porque não tem permissão para trabalhar Agências de emprego privadas (empresas

por conta própria 1 privadas) 3

Porque tem acesso restrito ao trabalho Associações de imigrantes ou de apoio a 
por conta própria 2 imigrantes 4

Porque tem acesso restrito a empregos Outra 5

em certos sectores de actividade ou Nenhuma ajuda recebida 6

profissões 3 Não responde 8

Sim, combinação de 1 e 3 4 Não sabe 9

Sim, combinação de 2 e 3 5

Porque tem outras restrições legais
ao acesso 6 FILTRO 9

Se indivíduo com naturalidade estrangeira
e chegada a Portugal nos últimos 10 anos com 

FILTRO 7 15 ou mais anos de idade T11a

Se indivíduo com naturalidade estrangeira Caso contrário Fim
e se, na semana de referência:

- trabalhou ou tinha um emprego, ou T11a Nos dois anos posteriores à sua última chegada a 

- procurou emprego, ou Portugal, utilizou algum tipo de serviço ou instituição

- não tendo procurado emprego estava em para uma melhor integração no mercado de trabalho?

situação de espera a diligências realizadas, ou Sim 1

- não tendo procurado emprego, nem estando Não, por não ter direito 2 Fim

em situação de espera a diligências realizadas, Não, por outro motivo 3 Fim

pretendia um emprego T8 Não responde 8 Fim

Caso contrário Filtro 8 Não sabe 9 Fim

T8 Solicitou em Portugal o reconhecimento ou T11b Que tipo de serviço ou instituição utilizou

equivalência de habilitações escolares obtidas no para uma melhor i ntegração no mercado de trabalho?

estrangeiro? (para as habilitações máximas)

Sim, completou o processo e obteve Contacto com uma instituição para orientação,
reconhecimento  e/ou equivalência 1 aconselhamento ou assistência na procura

Sim, mas ainda não completou o processo de emprego 1
ou não obteve reconhecimento e/ou Participação em formação profissional ou 
equivalência 2 outro tipo de programas orientados para

Não, não é necessário porque as habilitações o mercado de trabalho 2

foram obtidas em Portugal 3 Participação em formação linguística / curso

Não, não é necessário por motivo diferente de língua portuguesa 3

do anterior 4 Combinação de 1 e 2 4

Não, por outros motivos 5 Combinação de 1 e 3 5

Não responde 8 Combinação de 2 e 3 6

Não sabe 9 Combinação de 1, 2 e 3 7

T9 Sente necessidade de melhorar os conhecimentos 

de língua portuguesa para obter um emprego que

considere adequado?

Sim 1

Não 2

Não responde 8

Não sabe 9

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO

ca
rt

ão
 a

ux
ili

ar

ca
rt

ão
 a

ux
ili

ar

ca
rt

ão
 a

ux
ili

ar
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Cartões auxiliares 
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Qual foi a principal razão para a sua última migraç ão para 

Portugal? 

 

1 – Trabalho, sem ter encontrado emprego antes da m igração  

2 – Trabalho, emprego encontrado antes da migração  

3 – Trabalho, transferência dentro da mesma empresa  

4 – Acompanhamento da família/ reunificação familia r 

5 – Constituição de família 

6 – Estudo 

7 – Protecção internacional/Pedido de asilo 

8 – Outra 

 

Porque razão a sua autorização de residência, perma nência 
ou visto dificulta o acesso legal ao mercado de tra balho? 

 

1 - Porque não tem permissão ao trabalho por conta própria  

2 - Porque tem acesso restrito ao trabalho por cont a própria 

3 - Porque tem acesso restrito a emprego em certos sectores 

de actividade ou profissões  

4 - Combinação de 1 e 3 

5 - Combinação de 2 e 3  

6 - Porque tem outras restrições legais ao acesso  

 
                        Cartão Auxiliar 
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Solicitou em Portugal o reconhecimento ou equivalên cia de 

habilitações escolares obtidas no estrangeiro? 

1 - Sim, completou o processo e obteve reconhecimen to e /ou 

equivalência 

2 - Sim, mas ainda não completou o processo ou não obteve 

reconhecimento e/ou equivalência 

3 - Não, não é necessário porque as habilitações fo ram 

obtidas em Portugal 

4 - Não, não é necessário por motivo diferente do a nterior 

5 - Não, por outros motivos 

Que tipo de serviço ou instituição utilizou para um a melhor 

integração no mercado de trabalho? 

1. Contacto com uma instituição para orientação, 

aconselhamento ou assistência na procura de emprego  

2. Participação em formação profissional ou outro t ipo de 

programas orientados para o mercado de trabalho  

3. Participação em formação linguística / curso de língua 

portuguesa 

4. Combinação de 1 e 2 

5. Combinação de 1 e 3 

6. Combinação de 2 e 3 

7. Combinação de 1, 2 e 3  

 

 
                        Cartão Auxiliar 
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