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1. INTRODUÇÃO 
  

À semelhança do ano anterior e de acordo com o plano de módulos ad-hoc 

aprovado pelo  EUROSTAT, no 2º trimestre de 2001 o Inquérito ao Emprego será 

acrescido de um conjunto de questões denominado “Caracterização do Horário e 

da Duração de Trabalho”. 

 

 
2. OBJECTIVOS   

 
Composto por 10 questões, este módulo tem como propósito a obtenção de 

informação mais detalhada que permita avaliar e medir as novas formas e dinâmicas 

do mercado de trabalho em matéria da organização, contrato, horário e duração da 

actividade. 

 

 
3. ASPECTOS GERAIS 
 

O módulo é dirigido aos trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores 

por conta própria e refere-se apenas à actividade principal. 

 
Dado o tema estar em perfeita sintonia com o do Inquérito ao Emprego, as 

questões do módulo foram intercaladas com as já existentes no questionário 

principal, por forma a manter uma sequência lógica, quer de assuntos, quer de 

períodos de referência. 

 
A colocação das questões aos inquiridos não exige nenhum cuidado específico 

por parte dos entrevistadores, uma vez que a selecção dos indivíduos a serem 

questionados é feita de forma automática pelo programa de inquirição com base 

nas respostas dadas às questões sobre a condição perante o trabalho (q14, q15 e 

q16) e situação na profissão (q30). 

    

As questões pertencentes ao módulo estão identificadas por um D seguido do 

número atribuído às mesmas, por exemplo: D1, D2, etc.. 
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4. QUESTIONÁRIO: NOTAS EXPLICATIVAS 
 

 

 
D1. Na sua actividade principal, quem define a organização e o horário de      

trabalho? 

 
 

Códigos 1 a 2 

 
 

Questão aplicada aos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria. 

 
 
1. “O próprio” 
 

Situações de trabalho cujo contrato ou acordo apenas fixa o tipo de 

produto/serviço a ser providenciado, sendo o próprio trabalhador a 

determinar o seu financiamento, a sequência e distribuição temporal das 

operações, o horário, o equipamento/material fundamental à realização do 

trabalho/serviço. 

 
A escolha desta opção de resposta exige que ambas as condições 

(determinação das tarefas e horário) sejam cumpridas. 

 
 
 
2. “A empresa/organização” 

 
Situações de trabalho onde, por norma, estão fixadas e determinadas 

contratualmente ou por convenção colectiva as tarefas e a carga horária. Os 

indivíduos trabalham sob autoridade e direcção do empregador (relação de  

subordinação), como é, de uma maneira geral, o caso dos trabalhadores por 

conta de outrem. 
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D2. Habitualmente trabalha para uma só empresa/organização/cliente ou para 

vários? 

 
 

Códigos 1 a 2 

 
Questão aplicada aos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria. 

 
O objectivo é o de saber se a actividade principal é desenvolvida normalmente para 

uma só organização ou para várias. 

 
 
 
 
 

 
D3. O seu contrato de trabalho na semana de ... a ... : 
 

 

Códigos 1 a 3 

 
Questão aplicada aos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria. 

 
 
Se trabalhador por conta própria  e prestar/fornecer serviços ou produtos para 

várias entidades, a resposta a esta questão deve reportar-se ao contrato ou acordo 

celebrado com a empresa/organização para a qual trabalhou na semana de 

referência. Caso tenha havido vários contratos, a resposta deve reportar-se àquele 

que o indivíduo considere mais importante. 

 

Se trabalhador por conta de outrem com contrato permanente, registe código 3; 

se contrato não permanente, registe código 1 ou 2. 
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1. “Termina quando a execução da tarefa, produto ou serviço estiver     
concluída” 

 
Se trabalhador por conta própria, o contrato ou acordo inerente ao trabalho 

que executa está relacionado com o produto ou serviço prestado; termina 

após a sua conclusão. Nalguns casos a unidade produtiva/fornecedora pode 

mesmo deixar de existir.  

 
 
Se trabalhador por conta de outrem, o emprego deixa de existir após 

conclusão da função/trabalho para o qual foi contratado. Esta situação está, 

geralmente, associada aos contratos a termo incerto – quando o contrato 

de trabalho dure por todo o tempo necessário à substituição do trabalhador 

ausente ou à conclusão da actividade, tarefa, obra cuja execução justifica a 

sua celebração. 

 

 
2. Termina numa data específica ou após determinado período de tempo  
 

Se trabalhador por conta própria, refere-se às situações em que fica 

acordado entre as partes que o trabalho é de duração limitada.  

 

Se trabalhador por conta de outrem, refere-se aos contratos a termo certo 

– quando no contrato conste expressamente a estipulação do prazo de 

duração do contrato e a indicação do seu termo.  

São aqui incluídos os estagiários e os aprendizes em formação e os 

trabalhadores sazonais. 

 
 
 
3. “Continua a existir para além da conclusão da tarefa, produto ou serviço” 
 

Se trabalhador por conta própria, refere-se aos contratos cujo fim não está 

relacionado com a prestação de um serviço/produto, nem com um 

determinado período de tempo ou data específica. 
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Se trabalhador por conta outrem, refere-se aos contratos sem termo, ou 

seja, não existem critérios objectivos que ponham fim ao emprego ou 

contrato de trabalho.   

 

 

 

 
D4. Quantas horas suplementares fez na semana de ... a ...? 

 
 

Nº de horas suplementares 

 
Questão aplicada apenas aos trabalhadores por conta de outrem. 

 

Contabilizar todas as horas suplementares, independentemente de terem sido 

remuneradas ou não.  

 

Por horas suplementares entende-se todas as horas efectuadas para além da 

duração normal de trabalho. As horas suplementares são contadas em função das 

horas efectivamente trabalhadas e não em função das somas por elas pagas.  

 

Exclui o tempo de trabalho para além do período normal prestado por trabalhadores 

com isenção de horário em dia normal de trabalho e o trabalho prestado para 

compensar suspensões de actividade de duração não superior a 48 horas seguidas 

ou interpoladas por um dia de descanso ou feriado, quando haja acordo entre 

entidade empregadora e os trabalhadores; exclui, igualmente, as horas 

suplementares que podem ser utilizadas, posteriormente, para reduzir a carga 

horária do período normal de trabalho (como é o caso dos horários flexíveis). 

 

Esta questão antecede a já existente no corpo principal do inquérito (q50), relativa 

às horas extraordinárias remuneradas. 
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D5. Caracterização do tipo de turno: 
 

 

Códigos 1 a 5 

 
Questão aplicada apenas aos trabalhadores por conta de outrem que responderam 

na q51A “Trabalha em regime de turnos?” a opção 2 “O trabalho está organizado 

em turnos e rodo habitualmente entre eles”. 

 
A finalidade é a de determinar a rotatividade dos trabalhadores no sistema de 

turnos em que está organizado o seu trabalho. 

 
 
 

1. “Turnos contínuos (manhã, tarde, noite e fim-de-semana)” 
 

O trabalho realizado pelo indivíduo é executado ininterruptamente, 24 sobre 

24 horas, sendo constituídas para o efeito equipas de trabalhadores que 

alternam o seu horário por 3 períodos distintos (manhã, tarde, noite) e 

trabalham aos fins-de-semana. 

 
 

2. “Turnos semi-contínuos (manhã, tarde e noite)” 
 

O trabalho realizado pelo indivíduo é executado ininterruptamente, 24 sobre 

24 horas, durante os dias úteis da semana (não trabalham aos fins-de-

semana), sendo constituídas para o efeito equipas de trabalhadores que 

alternam o seu horário por 3 períodos distintos (manhã, tarde e noite). 

 
 

3. “Turnos diurnos (manhã e tarde)” 
 

O trabalho realizado pelo indivíduo é executado durante os dias úteis da 

semana (não trabalham aos fins-de-semana) e ocupa apenas parte do dia.  
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Como tal, existem somente dois turnos diurnos, nos quais o trabalhador 

roda. 

 

4. “Às vezes faz o turno da noite, às vezes faz o turno do dia” 
 

O trabalho está organizado em dois turnos. A rotatividade do trabalhador 

faz-se entre o turno diurno e o turno nocturno.  

 
 

5. “Outro tipo” 
 

São aqui registadas todas as situações que não cumpram na íntegra as 

condições anteriores.  

 

Por exemplo: um indivíduo que exerça um  trabalho que está organizado em 

4 turnos, mas que, habitualmente, rode apenas por dois deles, é classificado 

nesta opção de resposta. 

 
 
 
 

 
D6. Que tipo de horário tem na sua actividade principal? 
 
 

Códigos 1 a 6 

 

Questão aplicada apenas aos trabalhadores por conta de outrem. 

 
Diferencia os vários tipos de horário e autonomia dos trabalhadores face aos 

mesmos. 

 
 

1. “Horário diário de entrada e de saída fixo” 
 
O início e término do trabalho diário estão fixados. Deve ser aqui incluído o 

caso dos professores. 
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2. “Total de horas definido contratualmente em termos semanais, mensais, 
etc. (gerido pelo empregador)” 
 
No contrato ou acordo de trabalho está, apenas, estabelecido o número total 

de horas que o trabalhador tem de cumprir durante a duração do mesmo. O 

modo como essas horas são distribuídas (diariamente, semanalmente, etc.) é  

decidido pelo empregador, consoante as necessidades e exigências do 

trabalho.   

 
 

3. “Horário flexível (gerido pelo próprio)” 
 

O horário flexível compreende, normalmente, blocos fixos de permanência 

obrigatória, não esgotando, contudo, as horas diárias que o trabalhador tem 

de cumprir. Deste modo, é dada ao trabalhador a possibilidade de gerir as 

horas não compreendidas nos blocos fixos.  

 

Caso não seja cumprido o período normal de trabalho, os saldos negativos 

devem ser compensados pelo alargamento da prestação de trabalho a 

efectuar no período de funcionamento da organização/empresa. Os saldos 

positivos podem ser utilizados, por exemplo,  para diminuir a carga horária 

do trabalho diário. 

 
 
 

4. “Horário estabelecido por mútuo acordo” 
 

O horário de trabalho é fixado por acordo mútuo (individual) entre 

empregador e empregado. Neste caso, o horário não é determinado por 

acordos colectivos, sectoriais ou de forma global para a empresa.  

 

Por exemplo: as situações em que o indivíduo apresenta-se ao trabalho 

apenas quando chamado. 
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5. “É o próprio a estabelecer o horário de trabalho (não existem limites 

formais)” 
 

Não existem limites formais em termos de contrato ou acordo de trabalho 

com o empregador, sendo o próprio a gerir o seu horário. 

 
 
6. “Outro tipo” 

 
Todas as situações não contempladas nas opções de resposta anteriores. 

 

 

 

 
D7. Utilização das horas acumuladas: 
 
 

Códigos 1 a 2 

 
Questão aplicada apenas aos trabalhadores por conta de outrem com horário 

flexível. 

 

 
1. “Podem ser utilizadas para gozar dias ou semanas de folga” 

 
Ao trabalhador é-lhe permitido acumular horas suplementares que podem 

ser convertidas em dias ou semanas de folga, para além de as poder utilizar 

para reduzir o período diário normal de trabalho.   

 

 

2. “Apenas podem ser utilizadas para reduzir o horário diário de trabalho” 
 

As horas suplementares não podem ser utilizadas para gozo de dias ou 

semanas de folga. Os saldos positivos só podem ser convertidos em horas 

diárias de trabalho a menos. 
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D8. Tipo de contrato em termos de horas de trabalho: 
 

 

Códigos 1 a 3 

 

Questão aplicada apenas aos trabalhadores por conta de outrem. 

 
Esta questão tem por objectivo apurar as situações menos comuns definidas 

contratualmente.  

 
 

1. “Garantia de um número mínimo de horas de trabalho” 
 

Num contrato ou acordo de trabalho deste tipo há a garantia de um 

número mínimo de horas de trabalho por semana ou por mês. No 

entanto, por necessidades laborais, as horas efectivamente trabalhadas 

podem   ser   superiores  às  estipuladas,  não  sendo   pagas  como  horas  

extraordinárias. 

 
 

 
2. “Apresenta-se ao trabalho apenas quando chamado” 

 
São contratos atípicos de trabalho. O indivíduo é chamado somente 

quando há necessidade. Pode ser escalonado para trabalhar durante 

vários dias ou semanas, mas não tem uma regularidade estabelecida, uma 

vez que não há garantia de trabalho. Por exemplo: entrevistador do INE. 

 
Dependendo do acordo ou contrato de trabalho estabelecido com o 

empregador, estes trabalhadores têm que se apresentar ao serviço sempre 

que solicitados ou arranjar um substituto, ou podem ter a possibilidade 

de não responder à chamada. 

 
Não incluir as situações de prevenção, que normalmente implicam um 

contrato de trabalho normal. 
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3. “Outro tipo” 

 
Abarca a generalidade dos contratos de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
D9. Por que razão trabalha por turnos? 
 

 

Códigos 1 a 2 

 

Questão colocada aos trabalhadores por conta de outrem que trabalham por turnos. 

 
Trata-se de aferir se os indivíduos trabalham dessa forma por opção própria. 

 
 
 
 
 

 

 
D10. Por que razão tem este tipo de horário? 
 

 

Códigos 1 a 2 

 

Questão colocada aos trabalhadores por conta de outrem com os seguintes tipos de 

horários: “Horário flexível”, “Total de horas definido contratualmente”, “Mínimo 

de horas definido contratualmente”, “Apresenta-se ao trabalho apenas quando 

chamado”. 

 
Trata-se de aferir se os indivíduos trabalham dessa forma por opção própria. 


