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T5 Qual foi a principal razão para a sua última migraç ão

FILTRO 1 para Portugal?

Trabalho, sem ter encontrado emprego

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

migração (diferente da seguinte) 2

FILTRO 2 Trabalho, transferência dentro da mesma

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

Caso contrário T2 familiar 4

Constituição de família 5

T1a É Português por nascimento ou adquiriu a Estudo 6

nacionalidade portuguesa? Protecção internacional / Pedido de asilo 7

Português por nascimento 1 T2 Outra 8

Adquiriu a nacionalidade portuguesa 2 Não responde 98

Não responde 8 T2 Não sabe 99

Não sabe 9 T2

T1b Em que ano adquiriu a nacionalidade portuguesa? FILTRO 5

9998 Não responde Se indivíduo com nacionalidade
9999 Não sabe estrangeira T6a

Caso contrário Filtro 6

T2 Em que país nasceu o seu pai?

999 País desconhecido, mas pai nascido no estrangeiro

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

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

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

9998 Não responde ou visto tem uma duração limitada?

9999 Não sabe Sim 1

Cód. país ISO ALPHA 2, 2005 (3 dígitos) Não 2 Filtro 6

Não responde 8 Filtro 6

FILTRO 3 Não sabe 9 Filtro 6

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

Caso contrário Filtro 5 permanência ou visto?

Inferior a 1 ano 1

T4 Considerando todos os períodos de residência, 1 ano 2

qual o número total de anos de residência em Portug al? 2 anos 3

98 Não responde 3 anos 4

99 Não sabe 4 anos 5
01..97 5 anos 6

Duração limitada superior a 5 anos 7

FILTRO 4 Duração desconhecida 8

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

de idade T5 FILTRO 6

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

- trabalhou ou tinha um emprego, ou

- procurou emprego, ou

- não tendo procurado emprego estava em 

situação de espera a diligências realizadas, ou

- não tendo procurado emprego, nem estando 

em situação de espera a diligências realizadas,

pretendia um emprego T7a

Caso contrário Filtro 7
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T7a A sua autorização de residência, permanência ou vis to

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

Sim 1 trabalhou ou tinha um emprego T10

Não 2 Filtro 7 Caso contrário Filtro 9

Não responde 8 Filtro 7

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

encontrar o actual emprego ou para ter criado uma

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

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

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

por conta própria 1 privadas) 3

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

Porque tem acesso restrito a empregos Outra 5

em certos sectores de actividade ou Nenhuma ajuda recebida 6

profissões 3 Não responde 8

Sim, combinação de 1 e 3 4 Não sabe 9

Sim, combinação de 2 e 3 5

Porque tem outras restrições legais
ao acesso 6 FILTRO 9

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

FILTRO 7 15 ou mais anos de idade T11a

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

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

- procurou emprego, ou Portugal, utilizou algum tipo de serviço ou institu ição

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

situação de espera a diligências realizadas, ou Sim 1

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

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

pretendia um emprego T8 Não responde 8 Fim

Caso contrário Filtro 8 Não sabe 9 Fim

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

equivalência de habilitações escolares obtidas no pa ra uma melhor integração no mercado de trabalho?

estrangeiro? (para as habilitações máximas)

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

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

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

foram obtidas em Portugal 3 Participação em formação linguística / curso

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

do anterior 4 Combinação de 1 e 2 4

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

Não responde 8 Combinação de 2 e 3 6

Não sabe 9 Combinação de 1, 2 e 3 7

T9 Sente necessidade de melhorar os conhecimentos 

de língua portuguesa para obter um emprego que

considere adequado?

Sim 1

Não 2

Não responde 8

Não sabe 9
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