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1. INTRODUÇÃO 

 

O módulo Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho insere-se no plano de módulos ad hoc para o 

período 2007-2009, estipulado a nível comunitário (Regulamento (CE) Nº. 384/2005), e de execução 

conjunta com o Inquérito ao Emprego (IE) no 2º trimestre de cada ano. Este módulo está definido no 

Regulamento (CE) Nº. 207/2008 de 5 de Março de 2008. 

 

 

2. OBJECTIVOS 

 

As numerosas orientações e tomadas de posição da União Europeia evidenciam preocupações relevantes 

no intuito de contrariar o abandono escolar e desemprego juvenil. A realização deste módulo justifica-se 

pela necessidade de dispor de um conjunto de dados harmonizado e comparável que permita avaliar e 

conhecer em que moldes o processo de transição entre a vida escolar e a vida activa se efectua.  

 

Em particular, pretende analisar-se as características do primeiro trabalho significativo (com uma duração 

superior a três meses) dos indivíduos com idade compreendida entre os 15 e os 34 anos, perceber que 

factores afectam a sua entrada no mercado de trabalho e as correlações entre o nível de escolaridade, a 

área de formação e o mercado de trabalho. 

 

O módulo ad hoc do IE Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho procura responder, entre outras, a 

dois grandes grupos de questões:  

 

1. Como se efectua a entrada dos jovens na vida activa: 

•  Qual o tempo que medeia entre a última saída do ensino formal e o primeiro trabalho 

significativo (com duração superior a 3 meses)? 

• Qual a proporção de indivíduos que trabalhou enquanto estudou?  

• Essa experiência profissional contribuiu para encontrar o primeiro trabalho significativo (com 

duração superior a 3 meses) mais depressa? 

• Quanto tempo os jovens despendem a procurar trabalho e que métodos mais utilizam? 

• O primeiro trabalho significativo (com duração superior a três meses) ajusta-se às qualificações 

obtidas na escola?  

• Há diferenças regionais no processo de entrada dos jovens no mercado de trabalho? 

 

2. Que factores determinam a entrada dos jovens no mercado de trabalho: 

• Como é que o nível de escolaridade condiciona a procura de trabalho?  

• Em que formação estão envolvidos os jovens depois de deixarem o ensino formal?  

• Qual o impacto da ascendência social (nível de educação, por exemplo) no início da vida activa? 
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3. POPULAÇÃO – ALVO 

 

O módulo é dirigido a todos indivíduos com idade compreendida entre os 15 e os 34 anos que na semana 

de referência pertençam ao agregado doméstico. 

 

 

4. ASPECTOS GERAIS 

 

A recolha de informação obedece aos mesmos critérios estipulados para o indivíduo. No entanto, reforça-

se o apelo no sentido de se evitar Proxies. 

 

As questões do módulo encontram-se inseridas no final do questionário do indivíduo do IE, com o intuito 

de individualizar as questões prementes sobre a entrada no mercado de trabalho para os jovens com 

idade compreendida entre os 15 e os 34 anos.  

 

Na aplicação informática de recolha, as questões pertencentes ao módulo estão identificadas pela letra E 

seguidas de um número sequencial (E1, E2, etc.). 

 

Respondem ao módulo todos os indivíduos que pertençam ao agregado doméstico com idade 

compreendida entre 15 e 34 anos. Esta condição é filtrada automaticamente pela aplicação de recolha e 

decorre de informação proveniente do IE. Em algumas situações há outros filtros específicos definidos 

automaticamente na aplicação informática de recolha dos dados. 

 

Para efeitos deste questionário, considera-se o primeiro trabalho significativo após deixar pela última vez 

o ensino formal o primeiro trabalho que o indivíduo teve com uma duração superior a três meses. 

 

Em todas as questões estão consideradas as opções de reposta Recusa e Não Sabe, a utilizar apenas em 

situações excepcionais, em que não seja de todo possível, após insistências, obter a informação. 

 

Por ser um esforço adicional para os respondentes e entrevistador mas, tendo em consideração a 

importância e pertinência do tema, apela-se a que o entrevistador perante o respondente promova um 

enquadramento adequado à existência deste módulo e, assim, incentive o respondente para a 

importância da sua prestação na concretização positiva dos objectivos deste módulo. 

 

O módulo Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho subdivide-se em 4 grupos: 

1. EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO  

2. TRANSIÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO 

3. PRIMEIRO TRABALHO (MAIS DE 3 MESES)  

4. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 
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5. QUESTIONÁRIO – NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Grupo 1 – EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 

O questionário principal do IE já inclui variáveis sobre o nível de escolaridade dos indivíduos, pelo que 

parte dessa informação é posteriormente recuperada pelo módulo ad hoc 2009 do IE, com o objectivo de 

analisar a relação entre a educação recebida e a entrada no mercado de trabalho. 

 

E1. Em que mês e ano deixou pela última vez de frequentar o ensino ou formação com 

equivalência escolar? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade que completaram algum nível de escolaridade e que, no 

momento da inquirição, não frequentam qualquer actividade de educação formal (filtro automático que 

decorre do IE). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

Ano (1975..2009)Mês (1..12)  

Campo de digitação para o mês (2 dígitos) e o ano (4 dígitos). 

 

APRENDIZAGEM FORMAL: educação ou formação ministradas em instituições de educação ou formação, em 
que a aprendizagem é organizada, avaliada e certificada sob a responsabilidade de profissionais 
qualificados. Constitui uma sucessão hierárquica de educação ou formação, na qual a conclusão de um 
dado nível permite a progressão para níveis superiores.  
 

Geralmente, a educação formal inicia-se entre os 5 anos e os 7 anos e decorre, normalmente, até aos 

20/25 anos. Este tipo de educação resulta numa qualificação reconhecida pelo sistema de educação.  

 

OBJECTIVO 

Esta variável serve de referência e filtro para as variáveis relativas ao primeiro trabalho significativo, 

razão pela qual se devem evitar as não respostas nesta questão. Pretende contabilizar-se o tempo que 

medeia entre a última “saída da escola” e a obtenção do primeiro trabalho significativo (com duração 

superior a três meses). A data da saída da educação formal pela última vez é, assim, considerada como 

ponto de referência da transição da escola para o trabalho. 

 

NOTAS 

1. A data a considerar para o mês e ano em deixaram pela última vez de frequentar o ensino ou 

formação com equivalência escolar não implica a conclusão de um determinado nível de escolaridade (ou 

seja, o individuo pode ter deixado o ano lectivo no início ou a meio); 
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2. Por outro lado, a resposta a esta questão é independente da intenção por parte dos respondentes de 

voltarem a frequentar um nível de ensino, de “regressarem à escola”; 

 

3. No caso de os respondentes não se lembrarem do mês em que deixaram pela última vez de 

frequentar o ensino ou formação com equivalência escolar deverão insistir para obter informação relativa 

ao ano. 

 

 

Grupo 2 – TRANSIÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO 

Este grupo de questões respeita ao impacto das várias experiências tidas no mundo do trabalho na 

transição da escola para a vida activa, assim como à identificação das interrupções dos estudos e, 

eventualmente do seu prolongamento. 

 

E2a. Teve (tem) algum trabalho, com duração igual ou superior a 1 mês, durante o tempo em 

que frequentou (frequenta) o ensino ou formação com equivalência escolar? 

  

QUEM RESPONDE 

Todos os indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. SIM 

2. NÃO 

3. NUNCA FREQUENTOU A “ESCOLA” (ENSINO OU FORMAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA ESCOLAR) 

 

OBJECTIVO 

Pretende averiguar se os indivíduos tiveram alguma experiência de trabalho enquanto frequentaram ou 

frequentam o ensino formal, e apurar a influência que essa experiência profissional possa ter na inserção 

no mercado de trabalho. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Trabalho, neste caso, significa trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro com uma duração 

mínima de 1 mês, independentemente de ter sido ou não realizado no período de férias escolares. 

Deve ter-se em conta todo o período em que o respondente estudou e não somente o último; 

 

NOTA 

1. A duração deste trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro é medida em: trabalho de pelo 

menos um mês, em média, por ano. Pode ser expresso aproximadamente em pelo menos 4 semanas a 

tempo inteiro, 8 semanas em tempo parcial ou 150 horas num período de um ano. 
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E2b. Esse(s) trabalho(s) era(m)? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade que tenham tido algum trabalho com vista à obtenção de 

remuneração/lucro, com duração igual ou superior a 1 mês, durante o tempo em que frequentaram 

(frequentam) o ensino ou formação com equivalência escolar (E2a = 1). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. INTEGRADO (S) NO PLANO DE ESTUDOS 

No caso de a aprendizagem em ambiente de trabalho ser parte integrante do curriculum do curso que os 

indivíduos frequentaram/frequentam, através de estágios, por exemplo. Veja-se o caso das modalidades 

de ensino de dupla certificação (com certificação escolar e profissional). 

 

2. FORA DO PLANO DE ESTUDOS 

Considera-se os trabalhos desenvolvidos fora do curriculum do curso que os indivíduos 

frequentaram/frequentam. Por exemplo, trabalhos realizados durante as férias escolares. 

 

3. AMBOS (INTEGRADO NO PLANO DE ESTUDOS E FORA DO PLANO DE ESTUDOS)  

Trabalho, ou trabalhos (no caso de ter sido mais do que um) desenvolvidos no âmbito das duas opções 

anteriores, dentro e fora do plano de estudos. 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL: Formação que visa a inserção dos jovens na vida activa, complementando e 
aperfeiçoando as suas competências socioprofissionais, através de um estágio em contexto real de 
trabalho. 
 

OBJECTIVO 

Conhecer o enquadramento do trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro que os indivíduos 

têm ou tiveram com duração igual ou superior a 1 mês. Serve para distinguir o trabalho que é feito ou 

não como parte integrante de um plano de estudos. 

 

NOTAS 

1. Trabalhos efectuados durante as férias escolares deverão ser codificadas na hipótese de resposta 2 

(fora do plano de estudos); 

 

2. Terem trabalhado como parte do programa de estudos inclui trabalhos enquanto estagiários e 

aprendizes. 
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E2c. Interrompeu alguma vez, em pelo menos um ano lectivo, os seus estudos? 

 

QUEM RESPONDE 

Todos os indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. SIM 

2. NÃO 

 

OBJECTIVO 

Conhecer se o respondente teve ou não um percurso escolar linear. 

 

NOTAS 

1. O tempo mínimo de interrupção dos estudos deve ser equivalente a, pelo menos, um ano lectivo; 

 

2. Curtas ausências como férias, suspensões, faltas por doenças, que não ultrapasem um ano lectivo, não 

são consideradas como interrupção. 

 

E2d. Teve algum trabalho, com duração igual ou superior a um mês, durante essa (s) 

interrupção (ões)? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade que interromperam em pelo menos um ano lectivo os seus 

estudos (E2c = 1). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. SIM 

2. NÃO 

 

OBJECTIVO 

Saber se o entrevistado teve experiências profissionais durante as interrupções escolares. 

 

NOTA 

1. Para este efeito considera-se apenas trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro com 

duração igual ou superior a um mês durante essa(s) interrupção(ões).  
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Grupo 3 – 1º TRABALHO (MAIS DE TRÊS MESES) 

Com este grupo de questões pretende avaliar-se as características relativas ao primeiro trabalho 

significativo (com uma duração superior a três meses) após a última saída do ensino formal, bem como a 

forma como a transição entre a vida escolar escolar e a vida activa se processa: factores que afectam a 

entrada dos indivíduos no mercado de trabalho; tempo que demoram nessa transição; precariedade 

associada a esse primeiro trabalho (temporário ou não), etc. 

 

E3a.  Após ter deixado pela última vez o ensino ou formação com equivalência escolar, teve 

algum trabalho com uma duração superior a três meses?  

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade e que tenham deixado de frequentar o ensino formal. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. SIM 

2. NÃO 

 

OBJECTIVO 

Saber se os respondentes que já abandonaram o ensino formal têm/tiveram algum trabalho com uma 

duração superior a três meses. 

 

NOTAS 

1. Respondem Sim à questão (opção 1) os indivíduos que tiveram pelo menos um trabalho com vista à 

obtenção de remuneração/lucro com duração superior a três meses depois de terem deixado pela última 

vez o ensino formal; 

 

2. Esse trabalho poderá, porém, ter sido iniciado antes da última vez que deixaram o ensino formal (ou 

seja, se esse trabalho foi o primeiro trabalho que tiveram após deixarem a escola, o qual teve uma 

duração superior a três meses, mas tenha tido início antes de deixarem a escola pela última vez, deverá 

ser igualmente considerado); 

 

3. O primeiro trabalho de mais de três meses pode ser como trabalhador por conta de outrem, como 

trabalhador por conta própria ou como trabalhador familiar; 

 

4. A duração do trabalho deve contar como a duração deste para o mesmo empregador, 

independentemente de qualquer mudança de funções ou de características desse trabalho. 
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E3b. O 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após deixar pela última vez o ensino ou 

formação com equivalência escolar, é o seu actual? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade que após terem deixado pela última vez o ensino ou formação 

com equivalência escolar, tiveram algum trabalho com uma duração superior a três meses (E3a=1). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. SIM 

2. NÃO 

 

OBJECTIVO 

É uma pergunta de controlo. Caso o actual trabalho seja o primeiro trabalho significativo do indivíduo a 

informação acerca das características do mesmo são recuperadas de perguntas similares já respondidas 

no IE. 

 

E3c. Em que mês e ano iniciou o 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após deixar pela 

última vez o ensino ou formação com equivalência escolar? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade cujo primeiro trabalho de mais de 3 meses que tiveram após 

terem deixado pela última vez o ensino ou formação com equivalência escolar não é o seu actual 

(E3b=2). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

Ano (1975..2009)Mês (1..12)           

Campo de digitação para o mês (2 dígitos) e o ano (4 dígitos). 

 

OBJECTIVO 

Detectar o tempo que decorre entre a saída do ensino formal e o acesso ao primeiro trabalho 

considerado significativo que terá que ter uma duração superior a três meses. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Ter tido um trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro com duração superior a três meses 

após a última saída do ensino formal e este não ser o actual trabalho. 
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NOTA 

Esse trabalho poderá, porém, ter sido iniciado antes da última vez que deixaram o ensino formal (desde 
que tenha sido o primeiro trabalho que tiveram após deixarem a escola). Neste caso, a data indicada 
poderá ser inferior à data da última saída do ensino formal.  
 

E4. Durante quantos meses ou anos desenvolveu esse 1º trabalho de mais de 3 meses que 

teve após deixar pela última vez o ensino ou formação com equivalência escolar?   

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade cujo primeiro trabalho de mais de 3 meses que tiveram após 

terem deixado pela última vez o ensino ou formação com equivalência escolar não é o seu actual 

(E3b=2). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

ou

Meses Anos  

Campo de digitação para os meses (2 dígitos) ou os anos (2 dígitos).  

 

Apenas é preenchido um dos campos se o respondente refere um número inteiro de meses ou de anos. 

Se, eventualmente, fizer referência a anos e a meses, essa informação poderá ser registada nos campos 

respectivos ou colocá-la apenas no campo dos meses fazendo a reespectiva soma. Se o indivíduo fizer 

referência a períodos de meio mês deverá considerar para este efeito um mês inteiro (por exemplo, se o 

respondente indicar quatro meses e meio, deverá registar cinco meses). 

 

OBJECTIVO 

Percepcionar as questões relativas à precariedade e à mobilidade no mercado de trabalho. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Ter tido um trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro com duração superior a três meses 

após a última saída do ensino formal e este não ser o actual trabalho. 

 

E5. Indique a profissão exercida nesse 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após deixar, 

pela última vez o ensino ou formação com equivalência escolar: 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduo dos 15 aos 34 anos de idade cujo primeiro trabalho de mais de 3 meses que tiveram após 

terem deixado pela última vez o ensino ou formação com equivalência escolar não é o seu actual 

(E3b=2). 
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OPÇÕES DE RESPOSTA 

CNP-94 (3 dígitos)  

Campo de texto para registo da profissão; campo numérico onde aparece o código da CNP – 3 dígitos. 

 

Tal como no IE a codificação da CNP efectua-se a 3 dígitos (esta codificação é feita a nível interno). 

 

Pretende obter-se uma descrição precisa da profissão ou do ofício do indivíduo; se este tiver tido mais do 

que uma profissão, aqui deve ser considerada a profissão que exerceu na actividade principal.  

 

Interessa saber quais eram as funções habituais (frequentes) do indivíduo no exercício dessa profissão. 

Deverá registar-se pormenorizadamente a profissão do indivíduo. Se fazia várias coisas, estas devem ser 

descritas do modo mais completo possível. O entrevistador deve resumir a descrição feita pelo indivíduo, 

tentando ser o mais preciso e conciso possível.  

 

Os conceitos em que se baseia a concepção da CNP-94 estão relacionados com o conjunto de tarefas a 

executar e respectivas exigências bem como as competências/conhecimentos exigidos. 

 

Na codificação das profissões deverão ser levadas em linha de conta algumas questões importantes: 

• Quais as funções exercidas, habituais e principais?  

• Qual a situação na profissão? 

• Quais as habilitações literárias? 

• Necessita de conhecimentos/técnicas específicas para executar as tarefas? 

• Utiliza máquinas? Que tipo de máquinas? O trabalho é em série?  

• Qual o salário auferido? 

 

Ao mesmo tempo, há necessidade de ter em atenção determinadas regras: 

• Quando o indivíduo exerce mais do que uma profissão e não for possível discriminar qual a 

principal, deve ser considerada a que corresponde à categoria mais elevada.  

• Os indivíduos que trabalham por conta própria como isolados deverão ser classificados na 

profissão principal. Exemplo: taxista, pedreiro. 

 

OBJECTIVO 

Pretende-se saber a profissão exercida no primeiro trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro 

com duração superior a 3 meses que os indivíduos desenvolveram após a última saída do ensino formal.  

 

CRITÉRIOS GERAIS DE RESPOSTA 

Ter tido um trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro com duração superior a três meses 

após a última saída do ensino formal e este não ser o actual trabalho. 
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E6a. Indique a situação na profissão desse 1º trabalho de mais de 3 meses após deixar pela 

última vez o ensino ou formação com equivalência escolar: 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade cujo primeiro trabalho de mais de 3 meses que tiveram após 

terem deixado pela última vez o ensino ou formação com equivalência escolar não é o seu actual 

trabalho (E3b=2). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. TRABALHAVA POR CONTA DE OUTREM  

Considera-se que uma pessoa trabalhou por conta de outrem se trabalhou para um empregador público 

ou privado recebendo em troca uma remuneração, seja em honorários, salários, emolumentos, 

gratificações, remunerações à peça ou pagamentos em natureza. 

 

Inclui: 

� Estagiários e aprendizes em formação e os membros das forças armadas. 

� Os sócio-gerentes que trabalham na empresa e recebem um salário fixo. 

 

2. TRABALHAVA POR CONTA PRÓPRIA 

Considera-se trabalhador por conta própria a pessoa que trabalha no seu próprio negócio, gabinete 

profissional ou exploração agrícola tendo em vista um ganho. São aqui incluídos os indivíduos cuja 

actividade é agricultura ou pesca de subsistência. 

 

No que respeita a algumas situações marginais, a distinção entre trabalhador por conta de outrem e 

trabalhador por conta própria sem empregados faz-se mediante a determinação de quem definiu as 

condições de prestação da tarefa (quando é executada e quanto custa): 

  

• Se for o próprio indivíduo, é considerado trabalhador por conta própria como isolado; 

• Se for o empregador, é considerado trabalhador por conta de outrem. 

 

Os aspectos legais não são considerados, ou seja, não interessa se passa recibos verdes ou se desconta 

para a Segurança Social. 

 

3. TRABALHAVA PARA UMA PESSOA DE FAMÍLIA SEM RECEBER REMUNERAÇÃO 

Considera-se trabalhar para uma pessoa de família a pessoa que ajuda um outro membro da família a 

assegurar o funcionamento de uma empresa agrícola ou de outro negócio, desde que não possa ser 

considerada como trabalhador por conta de outrem. 
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SITUAÇÃO ESPECÍFICA: 
 
Num negócio familiar, no qual ambos os cônjuges trabalham, a distinção entre trabalhador por conta 
própria como isolado e trabalhador familiar não remunerado deve basear-se no seguinte: 
  
• Se a gestão e organização do negócio está a cargo dos dois, ambos devem ser classificados como 

trabalhadores por conta própria como isolados; 
 
• Se o volume de horas de trabalho despendido nessa actividade é semelhante entre o casal, ambos 

devem ser classificados como trabalhadores por conta própria como isolados; 
 
• Se o envolvimento de um deles se resume unicamente a, por exemplo, fazer algumas horas em 

determinado período do dia ou a suprir a falta de um empregado ou a substituir o cônjuge na sua 
ausência, deve ser classificado como trabalhador familiar não remunerado; 

 
• Outros membros da família que trabalhem para o casal, desde que não sejam remunerados, são 

sempre considerados trabalhadores familiares não remunerados. 
 

4. OUTRA SITUAÇÃO (MEMBRO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO) 

Corresponde à situação de membro activo de uma cooperativa de produção. 

 

MEMBRO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO: Indivíduo associado a uma cooperativa de produção de bens e 

serviços e que nela trabalha. Incluem-se os membros das empresas em autogestão. 

 

OBJECTIVO 

Pretende-se caracterizar o primeiro trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro com duração 

superior a 3 meses que os indivíduos desenvolveram após a última saída do ensino formal.  

 

E6b. Nesse 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após deixar pela última vez o ensino ou 

formação com equivalência escolar, que tipo de contrato tinha? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade cujo primeiro trabalho de mais de 3 meses que tiveram após 

terem deixado pela última vez o ensino ou formação com equivalência escolar não é o seu actual 

trabalho (E3b=2) e que nesse primeiro trabalho eram trabalhadores por conta de outrem (E6a = 1). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. CONTRATO DE TRABALHO SEM TERMO (ERA EFECTIVO, ESTAVA NO QUADRO) 

TRABALHADOR COM CONTRATO PERMANENTE: indivíduo ligado à empresa/instituição por um contrato de trabalho sem termo 
ou de duração indeterminada. 
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2. CONTRATO DE TRABALHO COM TERMO (A PRAZO) 

TRABALHADOR COM CONTRATO A TERMO: indivíduo ligado à empresa/instituição por um contrato reduzido a 
escrito com fixação do seu termo e com menção concretizada de modo justificativo: a) a termo certo: 
quando no contrato escrito conste expressamente a estipulação do prazo de duração do contrato e a 
indicação do seu termo; b) 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 ou obra cuja 
execução justifica a sua celebração. 
 

3. CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS (RECIBOS VERDES, SAZONAL SEM CONTRATO ESCRITO, ETC.) 

Está, geralmente, relacionado com os trabalhadores independentes que se encontram registados junto 

das autoridades fiscais enquanto unidade económica distinta e tributável, cuja forma não obriga a 

empresa aos encargos sociais correspondentes e/ou cuja relação contratual não está regulada pela 

legislação geral do trabalho aplicável aos trabalhadores por conta de outrem. 

 

OBJECTIVO 

Pretende-se caracterizar o 1º trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro com duração superior 

a 3 meses, após a última saída do ensino formal, no que diz respeito à precariedade. 

 

E6c. Nesse 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após deixar pela última vez o ensino ou 

formação com equivalência escolar, trabalhava a tempo completo ou a tempo parcial? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade cujo primeiro trabalho de mais de 3 meses que tiveram após 

terem deixado pela última vez o ensino ou formação com equivalência escolar não é o seu actual 

trabalho (E3b=2) e que nesse primeiro trabalho eram trabalhadores por conta de outrem. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. A TEMPO COMPLETO 

Considera-se tempo completo o trabalho com uma duração igual ou superior à duração normal de 

trabalho em vigor na empresa/instituição.  

 

TRABALHADOR A TEMPO COMPLETO: trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração igual ou superior à 
duração normal de trabalho em vigor na empresa/instituição, para a respectiva categoria profissional ou 
na respectiva profissão. 
 

2. A TEMPO PARCIAL 

Considera-se tempo parcial o trabalho com uma duração inferior à duração normal de trabalho em vigor 

na empresa/instituição.  
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TRABALHADOR A TEMPO PARCIAL: trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração inferior à duração 
normal de trabalho em vigor na empresa/instituição, para a respectiva categoria profissional ou na 
respectiva profissão. 
 

OBJECTIVO 

Pretende-se caracterizar o priemiro trabalho com duração superior a 3 meses, após a última saída do 

ensino formal, no que diz respeito ao período de tempo em que esteve envolvido no mesmo. 

 

E7. De que forma encontrou esse 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após deixar pela 

última vez o ensino ou formação com equivalência escolar: 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade que afirmaram ter tido um trabalho, com duração superior a 3 

meses, após a última saída do ensino formal. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Aplica-se nos casos em que o estabelecimento de ensino, a “escola”, ajudou o indivíduo, por iniciativa da 

própria instituição, a arranjar trabalho – através do encaminhamento de anúncios ou facilitando 

contactos com empregadores. Nesta opção, o papel activo do estabelecimento de ensino é um critério 

importante. 

 

2. CENTRO DE EMPREGO DO IEFP (INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL) 

 

3. ANÚNCIOS (EX. NA IMPRENSA, INTERNET) 

 

4. CANDIDATURA ESPONTÂNEA À ENTIDADE EMPREGADORA 

 

5. FAMÍLIA OU AMIGOS 

 

6. EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA MESMA EMPRESA (TRABALHO DE VERÃO, APRENDIZ, ESTAGIÁRIO, TRABALHO 

VOLUNTÁRIO) 

 

7. CRIAÇÃO DE EMPRESA/NEGÓCIO 

 

8. OUTRA FORMA 

 

OBJECTIVO 

Pretende-se caracterizar os meios mais utilizados pelos respondentes para obtenção de trabalho. 
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NOTA 

1. A opção de resposta 8 (Outra forma) deve ser utilizada exclusivamente nos casos não previstos nas 

opções anteriores. 

 

E7text. Indique, por favor, como encontrou esse 1º trabalho de mais de 3 meses? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade que afirmaram ter tido um trabalho, com duração superior a 3 

meses, após a última saída do ensino formal e que encontraram esse primeiro trabalho através de Outra 

forma (E7 = 8). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

Campo de texto. 

 

OBJECTIVO 

Descrever a forma como o respondente encontrou o primeiro trabalho com duração superior a 3 meses, 

após a última saída do ensino formal. 

 

E8a. No período entre a última saída do ensino ou formação com equivalência escolar e a 

entrada no 1º trabalho de mais de três meses, qual era a sua situação em termos de 

ocupação? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade que afirmaram ter tido um trabalho, com duração superior a 3 

meses, após a última saída do ensino formal. De notar que esse período de transição terá que ser 

maior que três meses. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. TRABALHAVA  EM TRABALHOS DE CURTA DURAÇÃO (INFERIOR OU IGUAL A 3 MESES) 

2. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO 

3. NÃO TRABALHAVA 

 

OBJECTIVO 

Pretende obter-se informação acerca da principal actividade do respondente no período de transição 

entre o ensino formal e o primeiro trabalho com duração superior a três meses (desde que esse período 

de transição seja superior a três meses).  
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NOTA 

1. No caso de ter tido no período de transição várias actividades, o respondente deve optar por aquela 
que teve maior duração; 
Trabalho refere-se a trabalho com vista à obtenção de remuneração/lucro. 
 
 

E8b. Procurava activamente emprego? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade que afirmaram ter tido um trabalho com duração superior a 3 

meses após a última saída do ensino formal e que no período de transição não estavam a trabalhar 

(período de transição terá que ser maior que três meses). 

       

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. SIM 

2. NÃO 

 

OBJECTIVO 

Identificar se os indivíduos que não estavam a trabalhar tentaram ou não procurar activamente trabalho. 

 

E8c. Por que razão não procurou activamente emprego?  

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade, que tenham deixado o ensino formal, tenham um trabalho 

significativo e que o momento de transição entre esses dois estádios tenha sido superior a três meses, 

que nesse período não estivesse empregado e não procurasse activamente emprego. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

 

2. PARTICIPAÇÃO EM ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL (AULAS PRIVADAS OU CURSOS, ENSINO A 

DISTÂNCIA, SEMINÁRIOS, ETC.) 

APRENDIZAGEM NÃO-FORMAL: formação que decorre normalmente em estruturas institucionais, devendo 

conferir um certificado de frequência de curso. Esta certificação não é, normalmente, reconhecida pelas 

autoridades nacionais, não permitindo a progressão na sucessão hierárquica de níveis de educação e 

formação. 

 

A Educação não formal pode definir-se em traços gerais como qualquer actividade organizada e 

sustentada que não corresponda exactamente à definição de educação formal. A educação não formal 

pode, consequentemente, ter lugar tanto nas instituições de ensino como fora delas, e abranger pessoas 
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de todas as idades. Dependendo do contexto do país, pode abranger programas educacionais de literacia 

para adultos, educação básica para alunos que não frequentam instituições de ensino, aptidões sociais, 

aptidões de trabalho e cultura geral. Os programas da educação não formal não seguem 

necessariamente o percurso escolar do sistema de ensino e podem ter duração de tempo diferente deste. 

Este tipo de actividades não conduz a nenhum reconhecimento no sistema educativo. 

 

Considere aulas privadas, por exemplo, como complemento da educação não formal (explicações); inclui 

actividades como formação em salas de aula cursos de línguas, etc.  

 

Considera-se ensino a distância o processo em que o aprendente está distanciado da fonte de formação 

e que se desenvolve recorrendo ao ensino por correspondência, aos multimédia e às novas tecnologias. 

Inclui cursos por correspondência, formação monitorizada ou outro tipo de aprendizagem a distância com 

o apoio de um monitor ou professor, para melhorar capacidades, conhecimentos ou competências.  

 

Considere a participação em seminários, palestras, workshops, conferências, etc., por exemplo, para 

aconselhamento profissional, para iniciar uma carreira profissional, que não conferem uma qualificação 

reconhecida.  

 

A educação não-formal abrange todas as actividades de aprendizagem, monitorizadas presencialmente 

ou à distância, organizadas fora do sistema educativo e formativo do Ministério da Educação, não 

conferindo equivalência escolar a um nível ou grau de ensino, independentemente da motivação: 

profissional, pessoal ou social. Inclui cursos/acções de formação sujeitos a processo de 

validação/certificação. 

 

Uma actividade de aprendizagem monitorizada presencialmente ou a distância pressupõe 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. 

 

Consequentemente, ficam excluídas do âmbito desta questão todas as actividades de aprendizagem que 

não envolvam um professor, monitor, orientador ou equivalente.  

Implica a participação ou frequência de qualquer acção de formação/aprendizagem desde que implique a 

aquisição de conhecimentos, esteja organizada, tenha um programa estabelecido e um 

monitor/formador, independentemente do âmbito temático. É importante distinguir entre esta situação e 

a prática de uma determinada actividade, não devendo esta última ser considerada actividade de 

aprendizagem não formal. 

 

3. PARTICIPAÇÃO EM ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

Considera-se a participação em actividades de organizações/associações que desenvolvem projectos em 

regime de voluntariado, por exemplo, de acção social, prestando assistência a grupos da população mais 
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carenciados, bem como a participação em actividades de iniciativa individual, não institucionalmente 

organizadas, desenvolvidas num regime voluntário.  

 

4. PROBLEMAS DE SAÚDE 

 

5. OUTRA RAZÃO 

Outra não considerada nas opções anteriores (como por exemplo férias). 

 

OBJECTIVO 

Pretende-se conhecer o motivo principal que levou o indivíduo a não procurar activamente emprego 

nesse período de transição. 

 

NOTA 

1. A opção de resposta 5 (Outra razão) deve ser utilizada exclusivamente nos casos não previstos nas 

opções anteriores. 

 

E8text. Indique, por favor, qual a razão: 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade que tenham assinalado na questão anterior a opção de resposta 

Outra razão (E8c = 5). 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

Campo de texto para indicação da outra razão (assinalar apenas a razão mais importante).  

                                                                                                                       

OBJECTIVO 

Pretende-se conhecer a outra razão que possa ter levado o respondente a não procurar activamente 

emprego (não compreendida nas razões pré-definidas). 

 

 

Grupo 4 – CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 

A recolha de informação da ascendência social concentra-se na escolaridade e na origem dos pais, 

permitindo uma análise mais profunda no impacto da influência social da família nos resultados escolares 

e na entrada no mercado de trabalho.  

 

Pais são aqui entendidos no sentido afectivo do termo, ou seja, deverão ser consideradas as pessoas do 

sexo masculino e feminino que o respondente considera como pai ou mãe (biológico ou não), isto é, 

podem ser incluídas outras pessoas com quem o entrevistado passou a maior parte da sua vida, 
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nomeadamente avós. Em caso de dúvida o pai/mãe pode ser definido como a pessoa do sexo 

masculino/feminino que viveu com o respondente até cerca de 15 anos de idade. 

 

E9. Qual o nível de escolaridade mais elevado concluído pelo seu pai? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. NENHUM 

 

2. BÁSICO – 1º CICLO 

Ensino de quatro anos globalizante, da responsabilidade de um professor único, que pode ser coadjuvado 

em áreas especializadas. Compreende um ciclo de 4 anos. 

 

3. 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. Compreende um ciclo de 2 anos. 

 

4. BÁSICO – 3º CICLO 

Nível de ensino que corresponde a um ciclo de três anos (7º, 8º e 9º anos de escolaridade). 
 
5. SECUNDÁRIO 

Nível de ensino que corresponde a um ciclo de três anos (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade), que se 

segue ao ensino básico e que visa aprofundar a formação do aluno para o prosseguimento de estudos ou 

para o ingresso no mundo do trabalho. Está organizado em cursos predominantemente orientados para o 

prosseguimento de estudos e cursos predominantemente orientados para a vida activa. 

 

6. PÓS-SECUNDÁRIO 

Ensino organizado através da oferta de Cursos de Especialização Tecnológica (CET). Oferta formativa pós 

secundária, não superior, que prepara jovens e adultos para o desempenho de profissões qualificadas, 

por forma a favorecer a entrada na vida activa. A organização do curso tem componentes de formação 

em contexto escolar e em contexto de trabalho. Confere um diploma de especialização tecnológica e 

qualificação profissional de nível 4. 

 

 

 

 



MANUAL DO ENTREVISTADOR – MÓDULO AD-HOC 2009 ENTRADA DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO  

Página 22 de 31 

7. SUPERIOR – BACHARELATO 

Curso de três anos, comprovativo de uma formação científica, académica e cultural adequada ao 

exercício de determinadas actividades profissionais, conducente ao grau de bacharel. Este curso será 

extinto com a aplicação do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março. 

 

8. SUPERIOR – LICENCIATURA 

Curso ministrado por uma instituição de ensino superior, conducente ao grau de licenciado e 

comprovativo de uma formação científica, técnica e cultural que permite o aprofundamento de 

conhecimentos numa determinada área do saber e um adequado desempenho profissional. Com a 

aplicação do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março este ciclo de estudos conducente ao grau de 

licenciado tem 180 a 240 créditos e uma duração normal compreendida entre seis e oito semestres 

curriculares. 

 

9. SUPERIOR – PÓS-GRADUAÇÃO 

 

10. SUPERIR-MESTRADO 

Curso que comprova nível aprofundado de conhecimento numa área científica restrita e capacidade 

científica para a prática de investigação, e que conduz ao grau de mestre. Com a aplicação do Decreto-

Lei n.º 74/2006, de 24 de Março o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre pode ser ministrado, 

numa determinada especialidade, no ensino universitário e politécnico, desde que satisfaçam os 

requisitos legais. Podem candidatar-se os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal ou os 

detentores de um currículo escolar científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando 

capacidade para a realização deste ciclo de estudos. Tem 90 a 120 créditos, uma duração normal 

compreendida entre três a quatro semestres curriculares e integra: um curso de especialização, 

constituído por um conjunto organizado de unidades curriculares; uma dissertação de natureza científica 

ou um trabalho de projecto, originais e especialmente realizados para este fim, ou um estágio de 

natureza profissional objecto de relatório final. 

 

11. SUPERIOR – DOUTORAMENTO 

Processo conducente ao grau de doutor numa instituição de ensino superior universitário no âmbito de 

um ramo de conhecimento ou de especialidade. Integra: a elaboração de uma tese original e 

especialmente elaborada para este fim, adequada à natureza do ramo de conhecimento ou da 

especialidade; a eventual realização de unidades curriculares dirigidas à formação para a investigação, 

sempre que as respectivas normas regulamentares o prevejam. 
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OBJECTIVO 

Pretende-se saber a formação do pai e estabelecer eventuais influências na entrada no mercado de 

trabalho do respondente.  

 

NOTAS 

1. Com o nível de escolaridade mais elevado concluído pretende saber-se qual o nível de ensino mais 

elevado completado pelo pai do indivíduo. Note-se que o pai do indivíduo pode frequentar ou ter 

frequentado um nível de ensino superior ao que efectivamente completou, por exemplo estar a 

frequentar ou ter frequenatdo o 10º ano, que pertence ao ensino secundário, mas ainda só completou o 

“Básico – 3º ciclo”, devendo ser esta a opção de resposta. 

 

2. Abrange a escolaridade obtida no âmbito do sistema de educação e formação do Ministério da 

Educação e dos sistemas de formação que atribuem certificação reconhecida pelo Ministério da Educação 

e com equivalência aos graus do sistema educativo.  

 

3. Para os indivíduos que completaram um curso de formação profissional com equivalência aos níveis de 

ensino oficial, deve ser feita a correspondência ao nível de ensino a que ficou habilitado. 

 

EXEMPLO: o pai possui o curso de “ceramista industrial”, ministrado pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, que tem como habilitações de ingresso o 6º ano de escolaridade e como 

equivalência o 9º ano de escolaridade, deve ser assinalada a opção “Básico – 3º ciclo”. 

 

Se o pai do entrevistado possuir mais do que um curso de formação profissional, deve ser considerado o 

curso que atribuiu um nível de ensino mais elevado. 

 

Relativamente aos indivíduos cuja escolaridade decorreu no estrangeiro deverá ser assinalado o nível de 

escolaridade que completaram no país de origem.  

 

3. A denominação das opções de resposta a esta variável obedece aos níveis de escolaridade 

actualmente em vigor. Para cada uma delas estão definidas as correspondências face a épocas 

anteriores. Assim, temos: 
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NÍVEIS DE ESCOLARIDADE ACTUAIS CORRESPONDÊNCIA COM NÍVEIS ANTERIORES 

Básico – 1º ciclo 
Diploma das antigas 3ª e 4ª classes; 

1º Ciclo do ensino recorrente; 

Básico – 2º ciclo 

Antigo 1º ciclo do liceu (1º e 2º anos); 

Ciclo preparatório 

Ciclo complementar do ensino básico (5ª e 6ª classes); 

Ciclo preparatório do ensino técnico-profissional; 

Telescola; 

2º Ano dos seminários; 

2º Ciclo do ensino recorrente; 

Curso unificado da telescola; 

Básico – 3º ciclo 

Antigo 5º ano do curso geral dos liceus; 

2º Ciclo liceal; 

5º e 6º anos dos seminários; 

3º Ciclo do ensino recorrente; 

Curso geral unificado (7º, 8º e 9º anos); 

Curso geral (comércio, indústria, agrícola, etc.); 

Cursos de mestrança; 

Cursos de especialização; 

5º Ano experimental do ensino preparatório; 

6º Ano das escolas técnicas; 

Secundário 

3º Ciclo liceal (antigo 7º ano dos liceus); 

7º Ano dos seminários; 

Curso complementar liceal (diurno e nocturno) 

Cursos complementares técnicos 

Propedêutico; 

12º Ano – via ensino e via profissionalizante; 

Ensino secundário recorrente; 

1º, 2º e 3º anos do ensino filosófico; 

Bacharelato Magistério primário 

 

5. Pai é aqui entendido no sentido afectivo do termo, ou seja, deverá ser considerada a pessoa que o 

respondente considera como pai (biológico ou não). Assim, esta resposta poderá incluir outras pessoas 

com quem o entrevistado passou a maior parte da sua vida, nomeadamente avós. Em caso de dúvida o 

pai pode ser definido como a pessoa do sexo masculino que viveu com o respondente até cerca dos 15 

anos de idade. 

 

6. No caso de o indivíduo responder Não sabe nesta questão, o entrevistador deverá abrir um campo de 

notas (através de um remark (Ctrl+M)) para indicar exactamente qual a situação (deverá clarificar se se 

trata de um caso em que o respondente viveu numa instituição). 
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E10. Em que país nasceu o seu pai 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

 

cód. País ISO ALPHA, 2005 (3 dígtios)  

 

Campo de texto. Deve registar o nome do país; o código respectivo ficará registado automaticamente.  

 

OBJECTIVO 

Pretende-se estabelecer eventuais influências da ascendência dos respondentes na relação com o 

mercado de trabalho. 

 

NOTAS 

1. Pai é aqui entendido no sentido afectivo do termo, ou seja, deverá ser considerada a pessoa que o 

respondente considera como pai (biológico ou não). Assim, esta resposta poderá incluir outras pessoas 

com quem o entrevistado passou a maior parte da sua vida, nomeadamente avós. Em caso de dúvida o 

pai pode ser definido como a pessoa do sexo masculino que viveu com o respondente até cerca dos 15 

anos de idade. 

 

2. A resposta a esta questão deve ser dada de acordo com as fronteiras nacionais actuais e não sobre as 

existentes à data do nascimento do pai do indivíduo.  

 

3. No caso de o indivíduo responder Não sabe nesta questão, o entrevistador deverá abrir um campo de 

notas (através de um remark (Ctrl+M)) para indicar exactamente qual a situação (deverá clarificar se se 

trata de um caso em que o respondente viveu numa instituição). 

 

E11. Qual o nível de escolaridade mais elevado concluído pela sua mãe? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

1. NENHUM 

2. BÁSICO – 1º CICLO 

3. BÁSICO – 2º CICLO 
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4. BÁSICO – 3º CICLO 

5. SECUNDÁRIO 

6. PÓS-SECUNDÁRIO 

7. SUPERIOR – BACHARELATO 

8. SUPERIOR – LICENCIATURA 

9. SUPERIOR – PÓS-GRADUAÇÃO 

10. SUPERIOR – MESTRADO 

12. SUPERIOR – DOUTORAMENTO 

 

OBJECTIVO 

Pretende-se saber a formação da mãe e estabelecer eventuais influências na entrada no mercado de 

trabalho do respondente.  

 

NOTA 

1. Mãe é aqui entendido no sentido afectivo do termo, ou seja, deverá ser considerada a pessoa que o 

respondente considera como mãe (biológica ou não). Assim, esta resposta poderá incluir outras pessoas 

com quem o entrevistado passou a maior parte da sua vida, nomeadamente avós. Em caso de dúvida a 

mãe pode ser definida como a pessoa do sexo feminino que viveu com o respondente até cerca dos 15 

ano s de idade. 

 

2. No caso de o indivíduo responder Não sabe nesta questão, o entrevistador deverá abrir um campo de 

notas (através de um remark (Ctrl+M)) para indicar exactamente qual a situação (deverá clarificar se se 

trata de um caso em que o respondente viveu numa instituição). 

 

E12. Em que país nasceu a sua mãe? 

 

QUEM RESPONDE 

Indivíduos dos 15 aos 34 anos de idade. 

 

OPÇÕES DE RESPOSTA 

 

cód. País ISO ALPHA, 2005 (3 dígtios)  

 

Campo de texto. Deve registar o nome do país; o código respectivo ficará registado automaticamente.  

 

OBJECTIVO 

Pretende-se estabelecer eventuais influências da ascendência dos respondentes na relação com o 

mercado de trabalho. 
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NOTAS:  

1. Mãe é aqui entendido no sentido afectivo do termo, ou seja, deverá ser considerada a pessoa que o 

respondente considera como mãe (biológica ou não). Assim, esta resposta poderá incluir outras pessoas 

com quem o entrevistado passou a maior parte da sua vida, nomeadamente avós. Em caso de dúvida a 

mãe pode ser definida como a pessoa do sexo feminino que viveu com o respondente até cerca dos 15 

anos de idade. 

 

2. A resposta a esta questão deve ser dada de acordo com as fronteiras nacionais actuais e não sobre as 

existentes à data do nascimento do pai do indivíduo.  

 

3. No caso de o indivíduo responder Não sabe nesta questão, o entrevistador deverá abrir um campo de 

notas (através de um remark (Ctrl+M)) para indicar exactamente qual a situação (deverá clarificar se se 

trata de um caso em que o respondente viveu numa instituição). 
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ANEXO – QUESTIONÁRIO DO MÓDULO 
 

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS
SERVIÇO DE ESTATÍSTICAS DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

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

Instrumento de notação do Sistema Estatístico Nacional (Lei n.º 22/2008, 

de 13 de Maio), de resposta obrigatória . Registado no INE sob o n.º 9902, 

válido até 31 de Dezembro de 2009.

QUESTIONÁRIO

Módulo ad hoc 2009 do Inquérito ao Emprego

ENTRADA DOS JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO
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E2d Teve algum trabalho, com duração igual ou superior 

a 1 mês, durante essa(s) interrupção(ões)?

Caso contrário Termina o questionário Sim 1 Filtro3

Não 2 Filtro3
Recusa 8 Filtro3

Não sabe 9 Filtro3

  Se completou algum nível de escolaridade 

  e não está a estudar E1
  Caso contrário                              E2a

    Caso contrário                                              E9

E1 Em que mês e ano deixou pela última vez de 

frequentar o ensino ou formação com equivalência E3a Após ter deixado pela última vez o ensino ou formaç ão

escolar? com equivalência escolar, teve algum trabalho com 

uma duração superior a 3 meses?

Sim 1 E3b

Não 2 E9

Recusa Recusa 8 E9

Não sabe Não sabe 9 E9

E3b O 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após

E2a Teve (tem) algum  trabalho, com duração igual ou deixar pela última vez o ensino ou formação com

superior a 1 mês, durante o tempo em que frequentou equivalência escolar, é o seu actual? 

(frequenta) o ensino ou formação com equivalência

escolar? Sim 1 E7

Não 2 E3c

Sim 1 E2b Recusa 8 E3c

Não 2 E2c Q7 Não sabe 9 E3c
Nunca frequentou a "escola" (ensino ou

formação com equivalência escolar 3 E3c Em que mês e ano iniciou o 1º trabalho de mais 

Recusa 8 E2c de 3 meses que teve após deixar pela última vez

Não sabe 9 E2c o ensino ou formação com equivalência escolar?

E2b Esse(s) trabalho(s) era(m):

Integrado (s) no plano de estudos 1

Fora do plano de estudos 2 Recusa

Ambos (Integrado no plano de estudos + Não sabe

Fora do plano de estudos) 3

Recusa 8 E4 Durante quantos meses ou anos desenvolveu esse 

Não sabe 9 8 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após deixar

pela última vez o ensino ou formação com 

E2c Interrompeu alguma vez, em pelo menos um ano equivalência escolar?

lectivo, os seus estudos?

ou

Sim 1 E2d Meses Anos

Não 2 Filtro3

Recusa 8 Filtro3 Recusa 98

Não sabe 9 Filtro3 Não sabe 99

TRANSIÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO

FILTRO 1

Se 15 > = idade < = 34)                                Filtro 2

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

FILTRO 2

Ano (1975..2009)

999999

1º TRABALHO (mais de 3 meses)

FILTRO 3

    (E1 ≠ 999998..999999, branco)                         E3 a

999998

Mês (1..12)

Term. 
quest.

Ano (1975..2009)Mês (1..12)

999998

999999
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E5 Indique a profissão exercida nesse 1º trabalho de E7 De que forma encontrou esse 1º trabalho de mais 

mais de 3 meses que teve após deixar pela última de 3 meses que teve após deixar pela última vez

vez o ensino ou formação com equivalência escolar: o  ensino ou formação com equivalência escolar?

Estabelecimento de ensino 1       Filtro 4

CNP-94 (3 dígitos) Centro de Emprego do IEFP (Instituto de 

Emprego e Formação Profissional) 2       Filtro 4

Recusa 998 Anúncios (ex.na imprensa, Internet) 3       Filtro 4

Não sabe 999 Candidatura espontânea à entidade

empregadora 4       Filtro 4

E6a Indique a  situação na profissão desse 1º trabalho de Família ou amigos 5       Filtro 4

8 mais de 3 meses após deixar pela última vez o Experiência anterior na mesma empresa
ensino ou formação com equivalência escolar: (trabalho de verão, aprendiz, estagiário,

trabalho voluntário) 6       Filtro 4

Trabalhava por conta de outrem 1 E6b Criação de empresa/negócio 7       Filtro 4

Trabalhava por conta própria 2 E7 Outra forma 8       E7text

Trabalhava para uma pessoa de família Recusa 98       Filtro 4
sem receber remuneração 3 E7 Não sabe 99       Filtro 4

Outra situação (Membro de cooperativa

de produção) 4 E7 E7text Indique, por favor, como encontrou esse 1º trabalho

Recusa 8 E7 de mais de 3 meses:

Não sabe 9 E7

E6b Nesse 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após 

deixar pela última vez o ensino ou formação com 

equivalência escolar, que tipo de contrato tinha?

Se E1 ≠ 999998..999999, branco e 

Contrato de trabalho sem termo (era  (E3c - E1 > 3 meses e E3a = 1) E8a

efectivo, estava no quadro) 1 Caso contrário                                                 E9

Contrato de trabalho com termo

 (a prazo)  2 E8a No período entre a última saída do ensino ou 

Contrato de prestação de serviços formação com equivalência escolar e a entrada no 1º

(recibos verdes, sazonal sem contrato trabalho de mais de 3 meses, qual era a sua situaçã o

escrito, etc.) 3 em termos de ocupação?

Recusa 8

Não sabe 9 Trabalhava em trabalhos de curta duração

(inferior ou igual a 3 meses) 1

E6c Nesse 1º trabalho de mais de 3 meses que teve após Serviço militar obrigatório 2

deixar pela última vez o ensino ou formação com Não trabalha 3
equivalência escolar trabalhava a tempo completo Recusa 8
ou a tempo parcial? Não sabe 9

A tempo completo 1

A tempo parcial 2

Recusa 8

Não sabe 9

  E8b

E9

E9

E9

E9

FILTRO 4
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E8b Procurava activamente emprego? E10 Em que país nasceu o seu pai?

Sim 1

Não 2

Recusa 8 E9

Não sabe 9 E9 Recusa

Não sabe

E8c Por que razão não procurou activamente emprego?

E11 Qual o nível de escolaridade mais elevado

Responsabilidades familiares 1 concluído pela sua mãe?

Participação em actividades de educação

não-formal (aulas privadas ou cursos, ensino Nenhum 1

à distância, seminários, etc.) 2 Básico - 1º ciclo 2

Participação em actividades de Básico - 2º ciclo 3

voluntariado 3 Básico - 3º ciclo 4

Problemas de saúde 4 Secundário 5

Outra razão 5 Pós-Secundário 6

Recusa 8 Superior - Bacharelato 7

Não sabe 9 Superior - Licenciatura 8

Superior - Pós-graduação 9

E8text Indique, por favor, qual a razão: Superior - Mestrado 10

Superior - Doutoramento 11

Recusa 98

Não sabe 99

E9 Qual o nível de escolaridade mais elevado E12 Em que país nasceu a sua mãe?

concluído pelo seu pai? 

Nenhum 1

Básico - 1º ciclo 2

Básico - 2º ciclo 3 Recusa

Básico - 3º ciclo 4 Não sabe

Secundário 5

Pós-Secundário 6

Superior - Bacharelato 7

Superior - Licenciatura 8

Superior - Pós-graduação 9

Superior - Mestrado 10

Superior - Doutoramento 11

Recusa 98

Não sabe 99

9999

E9

E9

  E8c

9998

E9

cód. País ISO ALPHA, 2005 (3 dígtios)

9999

9998

cód. País ISO ALPHA, 2005 (3 dígtios)

 E9

 E9

E9

CARACTERIZAÇÃO SOCIAL

      E8text

E9

 


