
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS
SERVIÇO DE ESTATÍSTICAS DO MERCADO DE TRABALHO

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 

9703, válido até 31 de Dezembro de 2010.

2008 - 2010

   INQUÉRITO AO EMPREGO

QUESTIONÁRIO



Inquérito ao Emprego Questionário 2008 - 2010

Este agregado habita no alojamento?

     Sim 1
     Não 2 Fim

Ano do inquérito:

dimensao_familia Quantos indivíduos tem o agregado?

Trimestre do inquérito:

1..4

Semana do trimestre:

Área da amostra:

numero_individuo Número de ordem do indivíduo:

Número do alojamento:

1 Nome do indivíduo:

Nome próprio e apelido. 

O nome serve apenas para facilitar o trabalho, nomeadamente, para contactos

rot Rotação do alojamento: posteriores, sendo automaticamente excluído no tratamento dos dados

estatísticos do inquérito.

1..9 _______________________________________
Data da entrevista: _______________________________________

____/____/_______
dia 2 Situação residencial face ao trimestre anterior:

Trata-se  do 1º trimestre deste alojamento? Reside com o agregado 1

     Sim 1 Entrou no agregado ou nasceu 2

     Não 2 Saiu do agregado ou faleceu 3 Fim

Indivíduo da nova rotação 4

Situação do alojamento:

     Residência principal / habitual 1 res_cont 3 Sexo:

     Residência secundária / sazonal 2 q145 Masculino 1

     Alojamento familiar vago 3 q145 Feminino 2
     Alojamento inexistente 4

     Outra situação 8 q145 4 Qual a data de nascimento?

     Não sabe 9 q145

/ /

Caracterize o tipo de alojamento inexistente:

     Alojamento demolido ou para demolição 1 q145 5 Qual a situação familiar?

     Alojamento associado 2 q145 Solteiro 1
Casado ou junto 2

Resultado do contacto / entrevista: Viúvo 3

     Entrevista conseguida 1 Divorciado ou separado 4
     Temporariamente ausente 2 q145

     Recusa 3 q145 6 Relação com o representante do agregado:

     Outra situação (doença, desconhecimento da O próprio representante 1
     língua portuguesa, etc.) 8 q145 Cônjuge ou companheiro 2

Filho ou enteado 3

Quantos agregados habitam no alojamento? Irmão(ã) 4

Neto(a) 5

Nora ou genro 6
Cunhado(a) 7

Pai ou mãe 8

Padrasto ou madrasta 9
Avô ou avó 10

Número de ordem do agregado: Sogro(a) 11

Outro parente 12

Outro não parente 13

area_am_aloj

ordem_trimestre

sit_aloj

aloj_inex

res_contacto

dos alojamentos com entrevista conseguida

numero_familia

numero_familias

INFORMAÇÕES SOBRE O AGREGADO
Conjunto de questões aplicado a todos os agregados

1..20

DADOS PESSOAIS

FILTRO 1

1..20

1..2999

1..1408

mês ano

data_entrevista

area_am

familia_habita

trimestre 

semana

ano

INFORMAÇÕES SOBRE O ALOJAMENTO
Conjunto de questões aplicado a cada

alojamento pertencente à amostra

ano_inquerito

Todos os indivíduos membros do agregado

1..20

dia mês ano

1..13

1..20
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16 Não obstante não ter feito nenhum trabalho remune rado

ou não remunerado, tem algum emprego ou negócio de

que esteve ausente na semana de … a ...?

Sim 1

7 N.º de ordem do cônjuge ou companheiro: Não 2

17 Procurou activamente emprego/trabalho na semana 

8 N.º de ordem do pai ou padrasto: de … a … ou nas 3 semanas anteriores, mesmo que

fosse a tempo parcial, ocasional ou para se estabel ecer

por conta própria?

9 N.º de ordem da mãe ou madrasta: Sim 1 q19

Não 2

18 Pretende arranjar um emprego/trabalho (ainda que

suplementar, caso já tenha algum)?

Sim 1 q20

Não 2 q22

10 Qual a sua nacionalidade?

19 Quais as diligências activas que encetou para enc ontrar

emprego/trabalho na semana de … a … ou nas 3

semanas anteriores? 

11 Sempre residiu em Portugal? Admite múltipla resposta.

Contacto com o Centro de Emprego para

Sim 1 q13 arranjar trabalho 1

Não 2 Contacto com agências privadas para 
arranjar trabalho 2

12 Há quantos anos reside em Portugal? Contactou directamente empregadores 3

Contactou pessoas conhecidas ou
associações sindicais 4

Colocou ou respondeu a anúncios 5

Analisou anúncios de oferta de emprego 6

Participou em concursos, entrevistas ou
testes de selecção 7

12a Prevê que a duração da residência em Portugal se ja por Procurou terrenos, instalações ou equip. 8

um período igual ou superior a 1 ano? Fez diligências para obter recursos 

Sim 1 financeiros, licenças ou autorizações 9
Não 2

Não sabe 3 20 Se tivesse encontrado um emprego na semana de …

a ... poderia ter começado a trabalhar imediatament e

13 Em que país nasceu? ou pelo menos dentro das 2 semanas seguintes?

Sim 1 q22

Não 2

21 Por que razão não poderia começar a trabalhar nes se

período?

Por estar a estudar ou em formação 1

Não pode deixar o emprego actual em 
2 semanas 2

14 Na semana de … a … efectuou um trabalho remunerad o Por responsabilidades pessoais ou 

por conta própria ou de outrem, mesmo que tenha sid o familiares 3
ocasional ou de apenas 1 hora? Por doença ou invalidez 4

Sim 1 q17 Outra razão 5
Não 2

22 Na semana de … a ... como classifica a sua situaç ão

15 Na semana de … a ... efectuou um trabalho não em termos de ocupação?

remunerado para uma pessoa de família ou com Exercia uma profissão, tinha um trabalho, 
vista a auto-abastecimento? mesmo que não remunerado para uma

Sim 1 q17 pessoa de família 1

Não 2 Desempregado 2

0..20

(dimensão do agregado > 1)

FILTRO 2

(idade > = 15)

0..20

0..20

cód. país - tabela de países

CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO

FILTRO 4

cód. país - tabela de países

0..90

FILTRO 3a

(q12 = 0)

FILTRO 3

Todos os indivíduos membros do agregado
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22 Cont. 31 Quantos trabalhadores exercem actividade no local  onde

Aluno, estudante 3 trabalha?

Serviço militar em regime de voluntariado 4 cód. 9996 = menos de 11

Serviço militar em regime de contrato 5 cód. 9997 = mais de 10

Reformado 6

Deficiente (situação permanente) 7

Doméstico(a) 8

Outra situação 9

23  Recebia alguma reforma ou pensão? 31A Na profissão  principal exerce funções ou tem 

Sim 1 responsabilidades de supervisão ou de coordenação?

Não 2 Sim 1
Não 2

24 Qual era a sua principal fonte de rendimento?

Salário, vencimento 1 32 Com que tipo de contrato trabalha?

Reforma ou pensão 2 Contrato de trabalho sem termo 1

Subsídio de desemprego 3 Contrato de trabalho com termo (a prazo) 2

Subsídio social de desemprego 4 Contrato de prestação de serviços

Outros subsídios (rel. com o desemprego) 5 (recibos verdes ou semelhante) 3 q33

Rendimento social de inserção 6 Trabalho sazonal sem contrato escrito 4 q33

Lucros, dividendos, juros, rendas, Situações de trabalho pontuais ou
royalties, direitos de autor 7 ocasionais (biscates) 5 q33

Rendimento do trabalho em espécie 8
Trabalha para uma pessoa de família sem

remuneração 9 32A É um contrato celebrado com uma empresa de traba lho

Ajudas em espécie ou dinheiro, esmolas 10 temporário (para cedência a um utilizador)?

Dependente da família, particulares ou Sim 1
outros casos 11 Não 2

33 Este tipo de contrato está de acordo com as suas

25 Trabalha em Portugal? necessidades actuais de trabalho?

Sim 1 Sim 1

Não 2 q27 Não 2

26 Em que município (concelho) trabalha? 34 Por que ra zão tem este tipo de contrato?

É estagiário ou aprendiz em formação 1

Está à experiência 2
Não conseguiu arranjar trabalho com 

27 Indique a actividade principal da empresa ou orga nismo contrato sem termo 3

onde trabalha: Não quis arranjar trabalho com contrato
sem termo 4

35 De quantos meses é o contrato?

28 Indique a profissão principal que exerce: cód. 90 = não sabe

30 Indique a situação na profissão principal:

Trabalha por conta de outrem 1

Trabalha por conta própria como isolado 2 37 Em que data começou a trabalhar no actual emprego  

Trabalha por conta própria como ou ocupação?

empregador 3 /
Trabalha para uma pessoa de família

sem receber remuneração 4 38 Em que data começou a trabalhar pela primeira vez ? 

Outra situação 5

/

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

mês ano

mês ano

(q32 = 2 .. 5)

0..90

FILTRO 7

ACTIVIDADE PRINCIPAL

FILTRO 5

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

cód. distrito/município

FILTRO 6

(q30 = 1)

  1..9997

CAE-rev. 3 (3 dígitos)

CNP-94 (3 dígitos)

FILTRO 6a
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39 Como encontrou o actual emprego/trabalho? 47 Cont.

Através do Centro de Emprego 1 Actividade irregular 14

Através de agência privada 2 Razões pessoais ou familiares 15

Através de contacto directo com Começo de emprego na semana de 
o empregador 3 referência 16

Através de pessoa conhecida ou Cessação de emprego na semana de
associação sindical 4 referência 17

Através de anúncio 5 Outra razão 18
Estabeleceu-se por conta própria 6

Por outro meio 7

40 Trabalha a tempo completo ou parcial?

A tempo completo 1 q42

A tempo parcial 2 49 Por que razão trabalhou mais horas que 

habitualmente?

41 Por que razão trabalha a tempo parcial? Horário variável ou flexível 1

Está a estudar ou a receber formação 1 Horas extraordinárias 2

Está doente ou incapacitado 2 Actividade irregular 3

Necessidade de cuidar de crianças, de Outra razão 4
pessoas incapacitadas ou de idosos 3

Outras razões pessoais ou familiares 4

Não encontrou a tempo completo 5

Outra razão 6

42 Está inscrito na Segurança Social? 50 Quantas horas  extraordinárias remuneradas fez na

Sim 1 semana de … a ...?

Não 2

45 Quantas horas trabalhou efectivamente na semana

de … a ...? 50A Quantas horas extraordinárias não remuneradas fe z 
cód. 99 = não sabe na semana de … a ...?

46 Quantas horas trabalha habitualmente por semana?
cód. 99 = não sabe

51A Trabalha em regime de turnos?

O trabalho está organizado em turnos, mas

tenho um turno fixo 1

O trabalho está organizado em turnos e
rodo habitualmente entre eles 2
Não, o trabalho não está organizado

47 Por que razão trabalhou menos horas ou não trabal hou em turnos 3

na semana de referência?

Mau tempo 1

Redução ou falta de trabalho por motivos 
técnicos ou económicos da empresa 2
Está numa situação de suspensão 

temporária do contrato 3 51B Trabalha à noite?

Conflito de trabalho 4 Habitualmente 1

Ensino ou formação 5 Às vezes 2

Acidente de trabalho ou doença Nunca 3
profissional 6

Doença, acidente, incapacidade 51C Trabalha ao sábado?
temporária não imputável à actividade Habitualmente 1
profissional 7 Às vezes 2

Licença de maternidade/paternidade 8 Nunca 3
Licença parental 9

Férias anuais 10 51D Trabalha ao domingo?

Feriados 11 Habitualmente 1

Acumulação/compensação de horas Às vezes 2
(horário flexível) 12 Nunca 3

Horário variável 13

   Filtro 10

FILTRO 9

   Filtro 10

0..90

   Filtro 10

   Filtro 10

   Filtro 10

1..90

FILTRO 8

(q45 < q46)

   Filtro 10

(q45 > q46)

   Filtro 10

   Filtro 10

   Filtro 10

FILTRO 10

(q30 = 1)

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

   Filtro 10

   Filtro 10

   Filtro 10

   Filtro 10

   Filtro 10

   Filtro 10

   Filtro 10

   Filtro 10

   Filtro 10

0..90

0..90

FILTRO 11
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52 Exerce a sua actividade em casa ou na empresa? 57 O  actual emprego ou trabalho é o 1º que tem ou já 

Só em casa 1 trabalhou anteriormente, nem que tenha sido um trab alho 

A maior parte do tempo em casa 2 ocasional ou um trabalho não remunerado para uma 

A maior parte do tempo na empresa 3 pessoa de família?

Só na empresa 4 1º emprego 1 q58A

Não tem local fixo 5 Já trabalhou antes 2

53 Trabalha um número de horas diferente do normal 5 8 Indique a actividade principal da empresa ou organ ismo

para a sua profissão no seu local de trabalho? onde trabalhava anteriormente:

Sim 1

Não 2

54 Gostaria de trabalhar um número diferente de hora s

das que faz actualmente (com ajustamento de salário )? 58A Quantos empregos significativos (duração mínima de 6

Sim 1 meses) já teve desde que começou a trabalhar pela 1 ª

Não 2 vez (sem contar com o actual e sem contar com as 

actividades secundárias)?

55 Quantas horas estaria disposto a trabalhar por cód. 99 = não sabe

semana?

56 64 Para além da actividade principal exerce mais alg uma
Admite múltipla resposta. actividade?

Através de um emprego adicional 1 Sim 1

Noutro emprego 2 Não 2 q78

No quadro do actual emprego 3

65 Indique a actividade principal da empresa ou orga nismo

onde trabalha nesta 2ª actividade:

56A Estava disponível para começar a trabalhar mais horas 67 Indique a situação na profissão secundária:

na semana de … a ... ou, pelo menos, dentro das 2 Trabalha por conta de outrem 1
semanas seguintes? Trabalha por conta própria como isolado 2

Sim 1 Trabalha por conta própria como 

Não 2 empregador 3

Trabalha para uma pessoa de família

sem receber remuneração 4

Outra situação 5

68 Quantas horas trabalhou efectivamente na semana 

56B Se na semana de … a ... estava ausente do trabal ho e de … a ... nesta 2ª actividade?

se essa ausência é superior a 3 meses, diga-nos por cód. 99 = não sabe

favor, que parcela do seu ordenado/salário  continu ou q78

ser assegurada pela entidade empregadora?

Não se aplica (a ausência não ultrapassou
os 3 meses) 1

Metade ou mais de metade do salário 2

Menos de metade do salário 3

Não sabe 4

70 Já teve algum emprego ou actividade mesmo que ten ha 

sido ocasional?

Sim 1

Não 2 q78

CAE-rev. 3 (3 dígitos)

(q55 > q46) e (q46=1..39) e (q17 =2) e (q18 = 2)

FILTRO 13

(q55 > q46

De que forma gostaria de trabalhar mais horas?

   Filtro 14

FILTRO 12

1..90 ACTIVIDADE SECUNDÁRIA

FILTRO 16

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

0..9

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

EXPERIÊNCIA  ANTERIOR DE TRABALHO 

CAE-rev. 3 (3 dígitos)

(q14 = 2) e (q15 = 2) e (q16 = 2)

FILTRO 14

EXPERIÊNCIA ANTERIOR DE TRABALHO DOS EMPREGADOS

FILTRO 15

0..90

DOS NÃO EMPREGADOS

(q16 = 1) e (q30 = 1) e (q47 = 1..6, 9..18)

FILTRO 17
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71 Por que razão deixou o último emprego ou negócio? 79 Procurou activamente emprego/trabalho na semana d e

Despedimento colectivo/encerramento … a ... ou nas 3 semanas anteriores mesmo que fosse

da empresa 1 a tempo parcial, ocasional ou para se estabelecer p or

Despedimento individual 2 conta própria?

Rescisão por mútuo acordo 3 Sim 1

Trabalho de duração limitada 4 Não 2 q85

Necessidade de cuidar de crianças, de

pessoas incapacitadas e de idosos 5 80 Se tivesse encontrado um emprego na semana de … a  …

Outras razões pessoais ou familiares 6 poderia ter começado a trabalhar imediatamente ou p elo

Doença ou incapacidade pessoal 7 menos dentro das 2 semanas seguintes?

Estudo ou formação 8 Sim 1

Reforma antecipada 9 Não 2

Reforma por velhice 10

Serviço militar obrigatório 11
Fim de um negócio pessoal 12

Outra razão 13

72 Indique a actividade principal da empresa ou orga nismo

do último emprego:

85 Qual o nível de escolaridade mais elevado que 

completou?

73 Indique a profissão principal que exercia no últi mo Nenhum 1 q90

emprego: Básico - 1º ciclo 2

Básico - 2º ciclo 3

Básico - 3º ciclo 4

74 Indique a situação na última profissão: Secundário 5

Trabalha por conta de outrem 1 Pós-secundário 6

Trabalha por conta própria como isolado 2 Superior - Bacharelato 7

Trab. por cont. próp. como empregador 3 Superior - Licenciatura 8

Trab. para pes. de fam. sem remuneração 4 Superior - Pós-graduação 9

Outra situação 5 Superior - Mestrado 10

Superior - Doutoramento 11

75 Em que data começou a trabalhar nesse emprego? 

/ 86 Em que ano terminou o nível indicado? 

76 Em que data abandonou esse emprego? 

/

77 Em que data começou a trabalhar pela 1ª vez? 

/

77A Quantos empregos significativos (duração mínima de 6 87 O curso que completou era orientado para o prossegu imento

meses) já teve desde que começou a trabalhar pela 1 ª dos estudos ou para a inserção na vida profissiona l?

vez? Curso de carácter geral ou científico-
cód. 99 = não sabe -humanístico 1

Curso tecnológico 2

Curso profissional ou curso de educação

e formação 3

Curso do ensino artístico especializado 4

Não sabe 5

78 Diga também se na semana de … a … efectuou um

trabalho remunerado por conta própria ou de outrem,

mesmo que tenha sido ocasional ou de apenas 1 hora,

ou um trabalho não remunerado para uma pessoa de

família ou com vista a auto-abastecimento, ou não t endo 88 Em que área de educação/formação se insere o curs o

trabalhado tinha algum emprego ou negócio de que qu e completou?

esteve ausente? Classificação das Áreas de Educação e Formação - CNAEF 2003

Sim 1 Programas gerais 1 q90

Não 2

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

FILTRO 21

(q85 = 2..5)

Aprendizagem formal

FILTRO 19

(idade > = 5)

1900..n

FILTRO 20

CNP-94 (3 dígitos)

mês

(q85 = 5 .. 11)

0..9

FILTRO 18

ano

CAE-rev. 3 (3 dígitos)

(idade > = 15)

mês ano

mês ano

SITUAÇÃO 3 MESES ANTES
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88 Cont.

Formação de professores/formadores e

ciências de educação 2 q90

Artes e humanidades 3 q90

Línguas e literaturas estrangeiras 4 q90

Ciências sociais, comércio e direito 5 q90

Ciências da vida 6 q90 93 Na semana de … a ... ou nas 3 semanas anteriores

Ciências físicas 7 q90 frequentou algum curso, seminário, conferência, liç ões

Matemática e estatística 8 q90 privadas ou outro tipo de aprendizagem (actividades  de

Ciências informáticas 9 q90 aprendizagem leccionadas) não inseridas no sistema de

Informática na óptica do utilizador 10 q90 educação e formação?

Engenharia, indústrias transformadoras Sim 1
e construção 11 q90 Não 2

Agricultura, silvicultura, pescas e cód. 9 = não sabe

ciências veterinárias 12 q90 94 Nessas 4 semanas quantas horas passou nas activid ades

Saúde e protecção social 13 q90 de aprendizagem leccionadas?

Serviços 14 q90 cód. 999 = não sabe

Não consegue classificar 15

Grande Grupo: Ciências, Matemática e 95 Por que motivo frequentou o curso ou a actividade
Informática 16 q90 de aprendizagem mais recente?

Por motivo profissional 1

89 Indique a designação e o âmbito do curso ou Por motivo pessoal ou social 2

formação:

90 Na semana de … a ... ou nas 3 semanas anteriores 1 00 Relativamente à procura de emprego, está nalguma

estava a frequentar algum nível de escolaridade ou s ituação de espera a diligências feitas anteriorment e?

curso com equivalência escolar? Sim 1

Sim, estava a frequentar 1 Não 2

Sim, mas estava em período de férias

escolares 2 101 Indique qual a sua situação face às diligências feitas

Não, não estava a frequentar 3 Filtro 23 anteriormente: Admite múltipla resposta

Está à espera de ser colocado pelo 

91 Em que nível de escolaridade? Centro de Emprego 1

Básico - 1º ciclo 1 Está à espera de resposta de um empregador

Básico - 2º ciclo 2 ou do resultado de uma entrevista, teste,

Básico - 3º ciclo 3 anúncio, contactos pessoais 2

Secundário 4 Está à espera do resul. de um concurso 3

Pós-secundário 5 Está à espera de diligências para

Superior - Bacharelato 6 trabalhar por conta própria 4

Superior - Licenciatura 7 Outra situação 5

Superior - Pós-graduação 8

Superior - Mestrado 9

Superior - Doutoramento 10

92 O curso que estava a frequentar era orientado par a o 

prosseguimento dos estudos ou para a inserção na

vida profissional?

Curso de carácter geral ou científico- 102 Por que razão não pretende arranjar um emprego?
-humanístico (pross. de estudos) 1 Já arranjou e vai começar a trabalhar nos 

Curso de carácter tecnológico, profissional, próximos 3 meses 1
ou artístico (ins. na vida profissional) 2 Já arranjou e vai começar a trabalhar mais

Não sabe 3 tarde (mais de 3 meses) 2

   Filtro 23

FILTRO 22

Filtro 24

Aprendizagem não formal

FILTRO 23

(idade > = 15)

PROCURA DE EMPREGO

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO

(q17 = 2)

FILTRO 24

Indivíduos que não procuraram emprego

   Filtro 23

(idade > = 5)

Filtro 25

1..199

Filtro 24

   Filtro 23

   Filtro 23

   Filtro 23

   Filtro 23

   Filtro 23

FILTRO 25

Indivíduos que não procuraram e 

que não pretendem emprego

(q17 = 2 ) e (q18 = 2)

   Filtro 23

q106A
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102 Cont. 104 Cont.

Já tem um emprego onde trabalha 3 q114 Deseja um emprego com menos horas de

Está doente ou inválido 4 q114 trabalho 6

Necessidade de cuidar de crianças, de Outra razão 7
pessoas incapacitadas ou de idosos 5 q114

Outras razões pessoais ou familiares 6 q114

Está a estudar 7 q114

Está reformado 8 q114

Outra razão 9 q114

102A Estava disponível para começar a trabalhar na s emana

de … a ... ou, pelo menos, dentro das 2 semanas

seguintes?

Sim 1 105 Em que data começou a procurar emprego? 

Não 2

/

106 Deseja trabalhar por conta de outrem ou por cont a

própria?

Por conta de outrem 1 q107

Por conta própria 2 q107

103 Por que razão não procura emprego? 106A O emprego que arranjou é por conta de outrem ou por

Aguarda ser chamado a um emprego 1 conta própria?

Considera-se muito jovem 2 Por conta de outrem 1 q107A

Considera-se muito idoso 3 Por conta própria 2 q107A

Não tem instrução suficiente 4

Tem problemas de saúde 5 107 Deseja trabalhar a tempo completo?

Reformou-se 6 Sim 1 q108

Não sabe como procurar 7 Não 2 q114

Não vale a pena procurar 8

Está a receber formação 9 107A O emprego que arranjou é a tempo completo?

Considera que não há empregos Sim 1 q114

disponíveis na zona 10 Não 2 q114

Necessidade de cuidar de crianças, de

pessoas incapacitadas ou de idosos 11 108 Se não encontrasse esse tipo de horário aceitari a

Outras razões pessoais ou familiares 12 outro?

Considera que legalmente não pode Sim 1
ter trabalho 13 Não 2

Quer trabalhar noutra região 14

Não se decidiu ainda a começar
diligências 15

114 Está inscrito num Centro de Emprego do I.E.F.P.?

Sim 1

Não 2 Filtro 30

115 Recebe subsídio de desemprego ou subsídio social  de 

desemprego?

104 Por que razão quer arranjar outro emprego? Sim 1

Receia perder o actual emprego 1 Não 2

O actual emprego é de carácter provisório 2

Pretende arranjar um emprego com melhores
condições (remuneração, localização, etc.) 3

Deseja um 2º emprego para complementar
o actual 4

Deseja um emprego com mais horas de
trabalho 5

FILTRO 30

Indivíduos que procuraram emprego ou
estão em situação de espera a diligências 

anteriores

(q17 = 1) ou (q100 = 1)

q106A

q106A

FILTRO 29

FILTRO 27

Indivíduos empregados que procuraram ou

(q17 = 1) ou (q100 = 1)

Indivíduos que procuraram emprego ou

FILTRO 28

de espera a diligências anteriores

FILTRO 26

Indivíduos que não procuraram, mas 

estão em situação de espera a diligências

anteriores

((q17 = 1) ou (q18 = 1))

ano

(idade > = 15)

pretendem outro emprego

(q17 = 2 ) e (q18 = 1) e (q100 =2)

mês

pretendem emprego e não estão em situação

((q14 = 1 ) ou (q15 = 1) ou (q16 =1)) e 
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120 Qual era a sua situação imediatamente antes de 1 25 Se tivesse encontrado um emprego há um ano atrás 
procurar emprego? poderia ter começado a trabalhar imediatamente ou

Trabalhava 1 pelo menos dentro de 2 semanas?

Estudava ou frequentava um curso de Sim 1
formação 2 Não 2

Cumpria o serviço militar obrigatório 3

Ocupava-se de tarefas domésticas 4

Outra situação 5

126 Não tendo um trabalho e não estando à procura há  um 

ano atrás, qual era a sua situação?

120A O facto de não procurar/pretender arranjar um e mprego Estudava 1

ou de trabalhar a tempo parcial, porque necessita d e Ocupava-se das tarefas domésticas 2
cuidar de crianças, pessoas incapacitadas ou de ido sos, Outra situação 3
está relacionado com a falta de serviços de acolhim ento

adequados às suas necessidades ou possibilidades?

Sim, devido à falta de serviços de acolhimento 
para crianças 1

Sim, devido à falta de serviços de acolhimento 

para pessoas dependentes 2 127A Há um ano atrás a empresa onde trabalhava tinha  a

Sim, devido à falta de serviços de acolhimento mesma actividade principal?

para ambas as situações 3 Sim 1

Não 4 Não 2

127 Indique a actividade principal da empresa ou org anismo

onde trabalhava há um ano atrás:

Se q127A = sim, q127 preenchida
automaticamente com cód. da q27

121 Há um ano atrás efectuava um trabalho remunerado  por 128A Há um ano atrás exercia a mesma profissão?

conta própria ou de outrem, mesmo que fosse Sim 1
ocasional ou de apenas 1 hora? Não 2

Sim 1

Não 2 128 Indique a profissão principal que exercia há um ano atrás:

Se q128A = sim, q128 preenchida

122 Há um ano atrás  efectuava um trabalho não remunerado automaticamente com cód. da q28

para uma pessoa de família ou com vista a auto-

-abastecimento? 129 Indique a situação na profissão principal há um ano atrás:

Sim 1 Trabalha por conta de outrem 1

Não 2 Trabalha por conta própria como isolado 2 q131

Trabalha por conta própria como 

123 Não obstante não ter feito nenhum trabalho remun erado empregador 3 q131

ou não remunerado, tinha algum emprego ou negócio Trabalha para uma pessoa de família
de que esteve ausente nessa data? sem receber remuneração 4 q131

Sim 1 Outra situação 5 q131

Não 2

130 Com que tipo de contrato trabalhava há um ano at rás?

124 Procurava activamente emprego/trabalho há um ano  Contrato de trabalho sem termo 1

atrás  ou nas 3 semanas anteriores a essa data, Contrato de trabalho com termo (a prazo) 2
mesmo que fosse a tempo parcial, ocasional ou para Contrato de prestação de serviços
se estabelecer por conta própria? (recibos verdes ou semelhante) 3

Sim 1 Trabalho sazonal sem contrato escrito 4

Não 2 Situações de trabalho pontuais ou
ocasionais (biscates) 5

(q121 = 1) ou (q122 = 1) ou (q123 = 1)

FILTRO 33

e (q125 <> 1) ou ( 1  = < idade < 16)

     q124

Filtro 33

FILTRO 31

(q41 = 3) ou (q102 = 5) ou (q103 = 11)

FILTRO 34

CAE-rev. 3 (3 dígitos)

q131

     q124

q131

(q121 = 2) e (q122 = 2) e (q123 = 2) e (q124 <> 1)

q131

CNP-94 (3 dígitos)

SITUAÇÃO 1 ANO ANTES

FILTRO 32

(idade > = 16)
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135A Cont.

Recusa 98

Não sabe 99

131 Tinha alguma reforma ou pensão?

Sim 1

Não 2

132 Há um ano atrás residia em Portugal?

Sim 1 136 Indique o montante líquido de outros rendimentos

Não 2 q134 do trabalho (actividade principal) de periodicidade

superior a mensal, recebidos nos últimos 12

133 Em que município (concelho) habitava? meses (em euros):

cód. 99999998 = recusa

cód. 99999999 = não sabe

134 Em que país vivia? .

135 Indique o montante mensal líquido dos ganhos 142 Q uem deu as respostas?

salariais na actividade principal (em euros): O próprio 1

cód. 99999998 = recusa Outro membro 2
cód. 99999999 = não sabe

. 143 Indique o número de ordem de quem respondeu:

135A E nesta tabela, em que escalão diria que se sit ua o

montante mensal líquido dos seus ganhos salariais? 144 Duração da entrevista (em minutos) à unidade de

Menos de 310 euros 1 alojamento:

De 310 a menos de 600 euros 2

De 600 a menos de 900 euros 3

De 900 a menos de 1 200 euros 4

De 1 200 a menos de 1 800 euros 5 145 Número de visitas à unidade de alojamento:

De 1 800 a menos de 2 500 euros 6

De 2 500 a menos de 3 000 euros 7

3 000 ou mais euros 8

1..20

0..180

1..9

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O ALOJAMENTO
Conjunto de questões aplicado a cada

alojamento pertencente à amostra

FILTRO 35

RENDIMENTOS

Filtro 36

(idade > = 1)

FILTRO 38

Todos os indivíduos membros do agregado

(q135 = recusa, não sabe)

(q30 = 1)

0,00..49879,79

MODO DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO

FILTRO 39

cód. distrito/município

cód. país - tabela de países

FILTRO 36

(q30 = 1)

4,99..49879,79

FILTRO 37
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83 Se tivesse encontrado um emprego na semana de … a

… poderia ter começado a trabalhar imediatamente ou 

29 Indique o tipo de empresa ou organismo onde trabalha pelo menos dentro das duas semanas seguintes?

no que respeita ao regime jurídico:

36 Desde que data está em vigor o seu contrato? 87 Indique a profissão principal para que se preparou:

43 As suas qualificações escolares e/ou profissionais 92 Com que objectivo recebeu essa formação?

são superiores às necessárias para executar o

seu trabalho? 93 Para que profissão recebeu a formação?

44 Profissão adequada para as suas qualificações 

escolares e/ou profissionais: 109 Profissão que deseja exercer:

48 Quantos dias esteve ausente do trabalho antes da 110 Desde que pretende emprego, teve alguma oferta de trabalho

semana de referência? que tenha rejeitado ou que não tenha podido aceitar?

51 Tem alguma(s) das seguintes situações em termos de 111 Por que razão rejeitou ou não pôde aceitar a oferta de 

horário de trabalho? trabalho?

Nota:  categorias transformadas em questões

autónomas, dando origem às questões 51A, 51B, 51C e 112 Em que ramo de actividade iria trabalhar se tivesse aceite?

51D.

113 Que profissão iria exercer se tivesse aceite o trabalho?

59 Profissão principal que exercia: 116 Por que razão não recebe subsídio de desemprego?

60 Situação na profissão anterior: 117 Em que data fez a sua inscrição?

61 Por que razão deixou o anterior emprego ou negócio? 118 Em que data contactou pela última vez o Centro de Emprego?

62 Data de começo do emprego ou trabalho imediatamente 119 Por que razão não está inscrito num Centro de Emprego do

anterior ao actual: I.E.F.P.?

63 Data de fim do emprego ou trabalho imediatamente 

anterior ao actual: 137 Com que frequência recebe a sua remuneração?

138 Indique uma estimativa do rendimentos líquido mensal

66 Profissão secundária que exerce: proveniente da actividade independente como actividade

principal (em escudos):

69 Por que razão possui uma 2ª actividade?

81 Diga ainda se na semana de … a … efectuou um trabalho 

remunerado por conta própria ou de outrem, mesmo que

tenha sido ocasional ou de apenas uma hora, ou um

trabalho não remunerado para uma pessoa de família ou 19 Quais as diligências activas que encetou para encontrar

com vista a auto-abastecimento, ou não tendo trabalhado emprego nas últimas 4 semanas?

tinha algum emprego ou negócio de que esteve ausente?

82 Procurou activamente emprego/trabalho na semana de … 21 Por que razão não poderia começar a trabalhar nesse

a … ou nas 3 semanas anteriores mesmo que fosse a período?

tempo parcial, ocasional ou para se estabelecer por 

conta própria? 22 Qual considera ser a sua situação em termos de ocupação?

Educação / Formação

Procura de emprego

Rendimentos

Questões ajustadas

ALTERAÇÕES AO QUESTIONÁRIO EFECTUADAS EM 2001

Actividade principal

Experiência anterior de trabalho - Empregados

Actividade secundária

Questões retiradas

Situação seis meses antes Os ajustamentos consistiram na agregação, 

desagregação e/ou eliminação de modalidades de resposta 

e na reformulação de algumas questões.

Condição perante o trabalho
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24 Qual era a sua principal fonte de rendimento? 115 Recebe subsídio de desemprego?

120 Qual a sua situação imediatamente antes de procurar

32 Com que tipo de contrato de trabalho? emprego?

34 Por que razão tem este tipo de contrato?

127 Actividade principal da empresa ou organismo onde

39 Como encontrou a actual ocupação? trabalhava:

41 Por que razão trabalha a tempo parcial? 128 Profissão principal que exercia:

47 Por que razão trabalhou menos horas ou não trabalhou 130 Com que tipo de contrato trabalhava?

na semana de referência?

50 Quantas horas extraordinárias fez na semana de … a 139 Indique o montante mensal líquido do subsídio de 

…? desemprego (escudos)?

54 Gostaria de trabalhar um número diferente de horas das

que faz actualmente?

56A Estava disponível para começar a trabalhar mais horas na

semana de … a … ou pelo menos dentro das 2 semanas

58 Indique a actividade principal da empresa ou organismo seguintes?

onde trabalhava:

71 Por que razão deixou o último emprego ou negócio? 58A Quantos empregos significativos (duração mínima de 6 

meses) já teve desde que começou a trabalhar pela 1ª vez 

(sem contar com o actual e sem contar com as actividades 

85 Qual o nível de ensino mais elevado que completou? secundárias)?

91 Onde recebeu essa formação?

77A Quantos empregos significativos (duração mínima de 6 

94 Está actualmente a estudar ou a receber alguma formação meses) já teve desde que começou a trabalhar pela 1ª vez?

profissional, mesmo que de nível superior?

95 Que tipo de ensino está a frequentar? 102A Estava disponível para começar a trabalhar na semana de

… a … ou pelo menos dentro das 2 semanas seguintes?

96 Onde está a receber essa formação?

106A O emprego que arranjou é por conta de outrem ou por conta

97 Com que objectivo recebe essa formação? própria?

107A O emprego que arranjou é a tempo completo?

101 Indique qual a sua situação face às diligências feitas

anteriormente? Situação um ano antes

127A Há um ano atrás a empresa onde trabalhava tinha a mesma

102 Por que razão não quer emprego? actividade principal?

104 Por que razão quer arranjar outro emprego? 128A Há um ano atrás exercia a mesma profissão?

Situação um ano antes

Questões novas

Experiência anterior de trabalho dos não empregados

Procura de emprego

Diz respeito às questões 135, 136, 139, 140 e 141.

Actividade principal

Experiência anterior de trabalho - Empregados

Educação / Formação

ALTERAÇÕES AO QUESTIONÁRIO EFECTUADAS EM 2002

Toda a informação relacionada com os rendimentos dos indivíduos passa a ser recolhida em euros.

Rendimentos

Actividade principal

Experiência anterior de trabalho dos empregados

Procura de emprego
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86 Em que data terminou o nível indicado?

84 Sabe ler e/ou escrever? 94 Estava a estudar ou a receber alguma formação profissional

(mesmo que de nível superior) na semana de … a … ou 

88 Para além do ensino indicado, completou mais alguma nas 3 semanas anteriores?

formação com vista á preparação para uma actividade

profissional? Nota: a partir de 2004 passa a ser a q90.

89 Em que data terminou esta formação? 95 Em que nível de ensino?

90 Qual o tipo de formação que completou? Nota: a partir de 2004 passa a ser a q91.

91 Onde recebeu essa formação?

96 Em que tipo de instituição? 87 O curso que completou foi orientado para o prosseguimento

de estudos ou para a inserção na vida profissional?

97 Qual o objectivo dessa formação?

88 Em que área de educação/formação se insere o curso

98 Indique a duração total da formação (em dias): que completou?

99 Número de horas de formação por semana: 89 Indique a designação e/ou âmbito do curso ou da formação:

92 O curso que estava a frequentar era orientado para o 

139 Indique o montante mensal líquido de subsídio de prosseguimento de estudos ou para a inserção na vida 

desemprego ou subsídio social de desemprego (em euros): profissional?

140 Indique o montante de outros rendimentos adicionais 93 Na semana de … a … ou nas 3 semanas anteriores

provenientes de subsídios relacionados com o desemprego frequentou algum curso, seminário, conferência, lições

de periodicidade não mensal (em euros): privadas ou outro tipo de aprendizagem (actividades de

aprendizagem leccionadas) não inseridas no sistema de

141 Indique o montante mensal líquido das pensões (em euros): educação e formação?

94 Nessas 4 semanas, quantas horas passou nas actividades

de aprendizagem leccionadas?

135A E, nesta tabela, em que escalão diria que se situa o 

85 Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou? montante mensal líquido dos seus ganhos salariais na

actividade principal?

22 Na semana de … a … como classifica a sua situação 

em termos de ocupação?

21 Por que razão não poderia começar a trabalhar nesse 88 Em que área de educação/formação se insere o curso que

período? completou?

Educação / Formação

ALTERAÇÕES AO QUESTIONÁRIO EFECTUADAS EM 2004

Questões retiradas

Rendimentos

Educação / Formação

Questões ajustadas
Os ajustamentos consistiram na eliminação e introdução

Rendimentos

Questões novas

ALTERAÇÕES AO QUESTIONÁRIO EFECTUADAS EM 2005

Os ajustamentos consistiram na agregação, 

desagregação e/ou eliminação de modalidades de resposta 

e na reformulação de algumas questões.

Educação / Formação

de modalidades de resposta. 

Condição perante o trabalho

Questões ajustadas

Educação / Formação
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103 Por que razão não procura emprego?

126 Não tendo um trabalho e não estando à procura há um ano

atrás, qual era a sua situação?

24 Qual era a sua principal fonte de rendimento?

32 Com que tipo de contrato trabalha? 12A Prevê que a duração da residência em Portugal seja por um

período igual ou superior a 1 ano?

34 Por que razão tem este tipo de contrato?

41 Por que razão trabalha a tempo parcial? 31A Na profissão principal, exerce funções ou tem 

responsabilidades de supervisão ou coordenação?

47 Por que razão trabalhou menos horas ou não trabalhou

na semana de referência? 50A Quantas horas extraordinárias não remuneradas fez na 

semana de … a …?

71 Por que razão deixou o último emprego ou negócio? 56B Se na semana de referência estava ausente do trabalho e

se essa ausência foi superior a 3 meses, diga-nos, por favor,

que parcela do seu salário/ordenado continuou a ser 

87 O curso que completou era orientado para o prosseguimento assegurada?

de estudos ou para a inserção na vida profissional?

90 Na semana de … a … ou nas 3 semanas anteriores estava 95 Por que motivo frequentou o curso ou a actividade de 

a frequentar algum nível de escolaridade ou curso com aprendizagem mais recente?

equivalência escolar?

92 O curso que estava a frequentar era orientado para o 120A O facto de não procurar/pretender arranjar um emprego ou 

prosseguimento de estudos ou para a inserção na vida de trabalhar a tempo parcial, porque necessita de cuidar de

profissional? crianças, pessoas incapacitadas ou de idosos, está

relacionado com a falta de serviços de acolhimento

adequados às suas necessidades ou possibilidades?

102 Por que razão não pretende arranjar um emprego/trabalho?

32A O seu contrato com termo (a prazo) é um contrato temporário

celebrado com uma empresa de trabalho temporário?

32 Com que tipo de contrato trabalha?

2 Situação residencial face ao trimestre anterior:

Situação do alojamento: 32A O seu contrato com termo (a prazo) é um contrato temporário

celebrado com uma empresa de trabalho temporário?

Educação / Formação

Actividade principal

ALTERAÇÕES AO QUESTIONÁRIO EFECTUADAS EM 2007

de modalidades de resposta

Actividade principal

Os ajustamentos consistiram na eliminação

Questões ajustadas

Informações sobre o alojamento

sit_aloj

Actividade principal

Dados pessoais

Questões novas

ALTERAÇÕES AO QUESTIONÁRIO EFECTUADAS EM 2008

Questões ajustadas
Os ajustamentos consistiram na reformulação do texto 

de questões e de modalidades de resposta.

Actividade principal

Procura de emprego

Situação um ano antes

Questões novas
Dados pessoais

desagregação, introdução e/ou eliminação de modalidades

Condição perante o trabalho

Actividade principal

de resposta.

Procura de emprego

Experiência anterior de trabalho dos não empregados

Educação / Formação

Questões ajustadas
Os ajustamentos consistiram na agregação, 

ALTERAÇÕES AO QUESTIONÁRIO EFECTUADAS EM 2006
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56 De que forma gostaria de trabalhar mais horas? Caracterize o tipo de alojamento inexistente:

56B Se na semana de referência estava ausente do trabalho e Resultado do contacto/entrevista:

se essa ausência foi superior a 3 meses, diga-nos, por favor,

que parcela do seu salário/ordenado continuou a ser 

assegurada? 144 Duração da entrevista (em minutos) à unidade de alojamento:

145 Número de visitas à unidade de alojamento:

res_cont

Informações sobre o alojamento

aloj_inex

Informações adicionais sobre o alojamento

Questões novas


