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Inquérito ao Emprego Módulo ad hoc 2010
Conciliação da Vida Profissional com a Vida Familiar

Questionário 

C5

Eur198

Se   15 = < idade < = 64                 Filtro 2 Até 10 horas semanais 1

Caso contrário Fim Entre mais de 10 e 20 horas semanais 2

Entre mais de 20 e 30 horas semanais 3

Entre mais de 30 e 40 horas semanais 4

Mais de 40 horas semanais 5

Indivíduos com pelo menos 1 filho/filho Recusa 8

do cônjuge/companheiro com menos de Não sabe 9

15 anos de idade a viver no agregado C1

Caso contrário C2

C1   Indivíduos que trabalham a tempo parcial ou 

Eur197   que não trabalham por razão diferente de

  "necessidade de cuidar de crianças, pessoas

  incapacitadas ou de idosos" (ieq41 ≠≠≠≠3    e

  (ieq102 ≠≠≠≠5 ou ieq103 ≠≠≠≠11)), e que têm pelo 
Atenção: considerar os cuidados prestados a filhos menores   menos 1 filho/filho do cônjuge/companheiro
de 15 anos que não vivam no agregado.   com menos de 15 anos a viver no agregado ou

Sim 1 C3   que cuidam regularmente de outras crianças

Não 2 C3   com menos de 15 anos de idade (C2=1) C6

Recusa 8 C3   Caso contrário Filtro 5

Não sabe 9 C3

C6

C2 Eur199

Eur197

Atenção: considerar os cuidados prestados a filhos menores

de 15 anos que não vivam no agregado. Sim 1 C7

Sim 1 Não 2

Não 2 Recusa 8

Recusa 8 Não sabe 9

Não sabe 9

C3

Eur197   Indivíduos que não trabalham ou que trabalham

  a tempo parcial devido à falta de serviços de

  acolhimento para crianças 

Sim 1  (C6=1 ou ieq120A=1,3) C7

Não 2   Caso contrário Filtro 6

Recusa 8

Não sabe 9 C7

Eur200

Não há serviços de acolhimento 

Indivíduos com pelo menos 1 filho/filho do disponíveis 1

cônjuge/companheiro com menos de 15 anos Os serviços de acolhimento disponíveis

de idade a viver no agregado C4 são demasiado caros 2

Caso contrário Filtro 4 Os serviços de acolhimento disponíveis 
não têm qualidade suficiente 3

C4 Outra razão 4

Eur198 Recusa 8

Não sabe 9

Sim 1

Não 2

Recusa 8

Não sabe 9 Filtro 4

FILTRO 4

FILTRO 1

FILTRO 2

Para além dos seus filhos ou filhos do seu
cônjuge/companheiro que vivem consigo, cuida regularment e
de outras crianças com menos de 15 anos de idade, quer
pertençam ou não ao seu agregado?

Durante quantas horas por semana utiliza os serviços de
acolhimento para essa criança?

Cuida regularmente de crianças com menos de 15 anos de
idade, quer pertençam ou não ao seu agregado?

Cuida regularmente de pessoas com 15 ou mais anos de
idade que necessitam de assistência, devido a doença,
deficiência ou idade avançada, quer pertençam ou não ao seu
agregado?

FILTRO 3

Habitualmente recorre a serviços de acolhimento (creche,
ama, infantário, ATL's, etc.) para o filho mais novo que vive
consigo (seu filho ou filho do seu cônjuge/companhe iro)?

Filtro 4

Filtro 4

O facto de não trabalhar ou de trabalhar a tempo parcial
está relacionado com a falta de serviços de acolhimento
para crianças adequados às suas necessidades,
possibilidades ou com níveis de qualidade desejados ?

FILTRO 5

Qual a principal razão relacionada com os serviços de
acolhimento para crianças para não trabalhar ou trabalhar
a tempo parcial?
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Questionário 

C10 Cont.

Recusa 8

  Indivíduos que trabalham a tempo parcial ou Não sabe 9

  que não trabalham por razão diferente de

  "necessidade de cuidar de crianças, pessoas C11

  incapacitadas ou de idosos" (ieq41 ≠≠≠≠3    e Eur203

  (ieq102 ≠≠≠≠5 ou ieq103 ≠≠≠≠11)), e que cuidam 

  regularmente de pessoas com 15 ou mais anos

  dependentes (C3=1) C8 Geralmente 1

  Caso contrário Filtro 7 Raramente 2

Não 3

C8 Recusa 8

Eur199 Não sabe 9

C12

Eur204

Sim 1 C9

Não 2 Geralmente 1

Recusa 8 Raramente 2

Não sabe 9 Não 3

Recusa 8

Não sabe 9

  Indivíduos que não trabalham ou que trabalham

  a tempo parcial devido à falta de serviços de 

  acolhimento para pessoas com 15 ou mais anos   Ind ivíduos, com pelo menos um filho/filho do

  dependentes (C8=1 ou ieq120A=2,3) C9   cônjuge/comp anheiro com menos de 8 anos

  Caso contrário Filtro 8   de idade a viver no agreg ado, empregados ou 

  não empregados que terminaram o anterior

C9   emprego um ano antes ou em data igual ou

Eur201   posterior ao nascimento do filho mais

  novo C13

Não há serviços de acolhimento   Caso contrário Fim

disponíveis 1

Os serviços de acolhimento disponíveis C13
são demasiado caros 2 Eur205

Os serviços de acolhimento não têm 
qualidade suficiente 3
Outra razão 4

Recusa 8 Sim 1

Não sabe 9 Não 2

Recusa 8

Não sabe 9

  Trabalhadores por conta de outrem C10 C14

  Caso contrário Filtro 9 Eur206

C10

Eur202

Horário de entrada e saída fixo 1 Sim 1

Horário diário variável, mas determinado pelo Não 2 C16

empregador 2 Continua sem trabalhar 3 C16

Horário flexível 3 C12 Recusa 8 C16

Número de horas diárias fixo, mas com alguma Não sabe 9 C16

flexibilidade no horário de entrada e saída 4

É o próprio a estabelecer o horário diário de 
trabalho (não existem limites formais) 5 C12

Outro tipo, por favor especifique: 6

FILTRO 7

FILTRO 8

FILTRO 9

FILTRO 6

O facto de não trabalhar ou de trabalhar a tempo parcial está
relacionado com a falta de serviços de acolhimento para
pessoas doentes, deficientes ou idosas adequados às suas
necessidades, possibilidades ou com níveis de qualidade
desejados?

Qual a principal razão relacionada com os serviços de
acolhimento para pessoas doentes, deficientes ou idosas
para não trabalhar ou trabalhar a tempo parcial?

Que tipo de horário de trabalho tem no seu emprego
principal?

Tem a possibilidade de alterar o seu horário de trabalho
diário (entrada e/ou saída), em pelo menos 1 hora, por
razões familiares, sem utilizar licenças previstas por Lei?

Pode ausentar-se do seu trabalho dias completos, por
razões familiares, sem utilizar dias de férias ou licenças
previstas por lei?

Alguma vez reduziu o seu horário de trabalho, pelo menos
durante 1 mês, para cuidar do filho mais novo que vive
consigo (seu filho ou filho do seu cônjuge/companheiro),
sem contar com a licença de maternidade/paternidade ?

Alguma vez deixou de trabalhar ou interrompeu a sua
actividade profissional, pelo menos durante 1 mês, para
cuidar do filho mais novo que vive consigo (seu filho ou
filho do seu cônjuge/companheiro), sem contar com a
licença de maternidade/paternidade?
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Questionário 

C15 C17

Eur206 Eur207

Entre 1 e 3 meses 1 Entre 1 e 3 meses 1

Entre mais de 3 e 6 meses 2 Entre mais de 3 e 6 meses 2

Entre mais de 6 e 12 meses 3 Entre mais de 6 e 12 meses 3

Mais de 1 ano 4 Mais de 1 ano 4

Recusa 8 Recusa 8

Não sabe 9 Não sabe 9

C16

Eur207

Sim 1

Não 2 Fim

Ainda está de licença parental a tempo
completo 3 Fim

Recusa 8 Fim

Não sabe 9 Fim

Durante quanto tempo esteve sem trabalhar para cuidar dessa
criança?

Durante quanto tempo esteve de licença parental a tempo
completo?

Tirou licença parental a tempo completo, pelo menos durante
1 mês, para cuidar do seu filho mais novo que vive consigo?


