Instruções de Preenchimento do Inquérito aos Empregos Vagos

Conceitos
Estabelecimento - Empresa ou parte de uma empresa (fábrica, oficina, mina,
armazém, loja, entreposto, etc.) situada num local topograficamente identificado. Nesse
local ou a partir dele exercem-se atividades económicas para as quais, regra geral, uma
ou várias pessoas trabalham (eventualmente a tempo parcial), por conta de uma mesma
empresa. Notas: no caso de uma pessoa trabalhar em vários locais (para fins de
manutenção ou vigilância) ou trabalhar no domicílio, o estabelecimento de que ela
depende é o local a partir do qual recebe as instruções e onde o trabalho é organizado.
Deve poder-se precisar o emprego que está ligado a todo e qualquer unidade
estabelecimento. No entanto, qualquer unidade jurídica - desde que sirva de suporte
jurídico a uma empresa - deve ter um estabelecimento-sede, mesmo que ninguém lá
trabalhe. Por outro lado, um estabelecimento pode reagrupar somente atividades
auxiliares.

Em atividade - Unidade em laboração, que utiliza meios e pessoas que corporizam os
objetivos produtivos da empresa.

Emprego vago - Emprego remunerado criado pela primeira vez, não ocupado ou
prestes a ficar vago e para cuja vaga o empregador: a) está a tomar medidas ativas e
preparado para tomar medidas adicionais para encontrar um candidato apropriado de
fora da empresa em causa; b) pretende encontrar um candidato para preencher o lugar
imediatamente ou dentro de um período de tempo específico. Notas: as medidas ativas
para encontrar o candidato adequado são as seguintes: a) a notificação do emprego
vago aos serviços públicos de emprego; b) o recurso a uma agência de emprego privada;
c) a publicação da vaga nos meios de comunicação social (internet, jornais, revistas,
entre outros.); d) a afixação da vaga num painel informativo acessível ao público; e) o
contacto, a entrevista ou a seleção diretos de eventuais candidatos; f) o contacto com
empregados e/ou contactos pessoais; g) a concessão de estágios. O período de tempo é
ilimitado, devendo ser reportadas todas as vagas para as quais se verifica a procura ativa
de um candidato à data de referência.

Atividade económica - Resultado da combinação dos fatores produtivos (mão de
obra, matérias-primas, equipamento, etc.), com vista à produção de bens e serviços.
Independentemente dos fatores produtivos que integram o bem ou serviço produzido,
toda a atividade pressupõe, em termos genéricos, uma entrada de produtos (bens ou
serviços), um processo de incorporação de valor acrescentado e uma saída (bens ou
serviços).
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Atividade principal - Atividade que representa a maior importância no conjunto das
atividades exercidas por uma unidade de observação estatística. Notas: o critério
adequado para a sua aferição é o representado pelo valor acrescentado bruto ao custo
dos fatores. Na impossibilidade da sua determinação por este critério, considera-se
como principal a que representa maior volume de negócios ou, em alternativa, a que
ocupa, com caráter de permanência, o maior número de pessoas ao serviço.
Profissão - Ofício ou modalidade de trabalho, remunerado ou não, a que corresponde
um determinado título ou designação profissional, constituído por um conjunto de
tarefas que concorrem para a mesma finalidade e que pressupõem conhecimentos
semelhantes.

Trabalhador com contrato permanente - Indivíduo ligado à empresa/instituição por um
contrato de trabalho sem termo ou de duração indeterminada.
Pessoas ao serviço - Pessoas que no período de referência participaram na atividade do
estabelecimento/entidade qualquer que tenha sido a duração dessa participação e nas
seguintes condições:
a) pessoal ligado ao estabelecimento/entidade por um contrato de trabalho, recebendo
em contrapartida uma remuneração;
b) pessoal ligado ao estabelecimento/entidade, que por não estar vinculado por um
contrato de trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou
trabalho fornecido (p.ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados,
membros ativos de cooperativas); c) pessoal com vínculo a outras empresas/entidades
que trabalharam no estabelecimento/entidade sendo por este diretamente
remunerados;
d) pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho.
Não são consideradas como pessoal ao serviço as pessoas que:
i. se encontram nas condições descritas nas alíneas a., b. e c. e estejam
temporariamente ausentes por um período superior a um mês;
ii. os trabalhadores com vínculo ao estabelecimento/entidade deslocados para outras
empresas/entidades, sendo nessas diretamente remunerados;
iii. os trabalhadores a trabalhar no estabelecimento/entidade e cuja remuneração é
suportada por outras empresas/entidades (p.ex.: trabalhadores colocados por empresas
de trabalho temporário)
iv. os trabalhadores independentes (p.ex.: prestadores de serviços ou pessoas pagas
através dos designados recibos verdes)
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Trabalhador por conta de outrem - trabalho, sujeito ou não a forma escrita, e que lhe
confere o direito a uma remuneração, a qual não depende dos resultados da unidade
económica para a qual trabalha. Notas: neste conceito consideram-se as situações
seguintes:
a) pessoal ligado ao estabelecimento/entidade por um contrato de trabalho, recebendo
em contrapartida uma remuneração;
b) pessoal com vínculo a outras empresas/entidades que trabalharam no
estabelecimento/entidade sendo por este diretamente remunerados;
c) pessoas nas condições das alíneas anteriores, temporariamente ausentes por um
período igual ou inferior a um mês por férias, conflito de trabalho, formação
profissional, assim como por doença e acidente de trabalho.
Não são consideradas como trabalhadores por conta de outrem as pessoas que:
i. se encontram nas condições descritas nas alíneas a) e c) que estejam temporariamente
ausentes por um período superior a um mês;
ii. as pessoas em regime de licença sem vencimento e em exercício de funções publicas;
iii. pessoal ligado ao estabelecimento/entidade que, por não estar vinculado por um
contrato de trabalho, não recebe uma remuneração regular pelo tempo trabalhado ou
trabalho fornecido (p.ex.: proprietários-gerentes, familiares não remunerados);
iv. os trabalhadores com vínculo ao estabelecimento/entidade deslocados para outras
empresas/entidades, sendo nessas diretamente remunerados;
v. os trabalhadores a trabalhar no estabelecimento/entidade e cuja remuneração é
suportada por outras empresas/entidades (p.ex.: trabalhadores colocados por empresas
de trabalho temporário)
vi. os trabalhadores independentes (p.ex.: prestadores de serviços ou pessoas pagas
através dos designados recibos verdes)
vii. as pessoas ao abrigo do Sistema de Aprendizagem
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