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INQUÉRITO AOS DOUTORADOS (CDH12)
É uma operação estatística que visa recolher informação para fins estatísticos sobre o número de doutorados, país de
residência, atividade profissional – incluindo carreiras, salários e mobilidade intersetorial – e mobilidade internacional,
permitindo desta forma a construção de indicadores internacionalmente comparáveis com base numa metodologia
estável e harmonizada.
O presente inquérito dirige-se a todos os indivíduos que, cumulativamente, a 31 de dezembro de 2012, possuíam

Inquérito aos Doutorados 2012

formação académica ao nível do Doutoramento (grau 6 do ISCED) obtida em qualquer parte do mundo, eram residentes
(permanente ou temporários) em Portugal e tinham idade inferior a 70 anos.
Os resultados desta operação estatística serão transmitidos às instâncias nacionais (INE) e internacionais (UNESCO, OCDE
e EUROSTAT).

LEGISLAÇÃO
A Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, organismo do Ministério da Educação e Ciência, (DGEEC/MEC), é o
órgão delegado do INE para a produção de estatísticas na área da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, integrando o
Sistema Estatístico Nacional (SEN). Como tal, está sujeito à legislação que estipula o funcionamento do SEN (Lei
nº22/2008, de 13 de maio).

SEGREDO ESTATÍSTICO
A DGEEC/MEC é obrigada a salvaguardar a confidencialidade absoluta da informação estatística de caráter individual de
pessoas singulares e coletivas por ela recolhida.

OBRIGATORIEDADE DE RESPOSTA
É obrigatória a prestação de informações solicitadas pela DGEEC/MEC enquanto entidade do SEN responsável pela recolha
direta de informação estatística.

 Atenção:


Aconselha-se uma leitura prévia de todo o questionário antes do seu preenchimento.



Solicita-se que todas as questões sejam respondidas, a menos que haja instruções em contrário;



Todos os inquiridos poderão aceder à informação que lhes respeite e solicitar, por escrito, junto da DGEEC a sua
atualização ou correção.

A. IDENTIFICAÇÃO
A1. Nome completo
Nome ___________________________________________________________________________________________________________
A2. Sexo





Masculino

Feminino

A3. Data de nascimento

 (dd)

 (mm)

Dia

Mês

 (aaaa)

Ano

A4. País de nascimento
País _____________________________________
A5. Qual o país da sua nacionalidade?
Nacionalidade: Cidadania legal da pessoa no momento de observação; são consideradas as nacionalidades constantes no bilhete de
identidade, no passaporte, no título de residência ou no certificado de nacionalidade apresentado. As pessoas que, no momento de
observação, tenham pendente um processo para obtenção da nacionalidade, devem ser consideradas com a nacionalidade que detinham
anteriormente.

Portugal




Cidadão por nascimento
Cidadão por naturalização

Estrangeiro – Qual? ____________________________________________





A 31 de Dezembro de 2012 vivia em Portugal há mais de um ano
A 31 de Dezembro de 2012 vivia em Portugal há menos de um ano
A 31 de Dezembro de 2012 era Refugiado

A6. Estado civil a 31 de dezembro de 2012:
[Assinale (X) apenas uma opção]





Solteiro
Casado / União de facto
Divorciado / Separado / Viúvo

A7. Tem dependentes a seu cargo:
Sim

Não

Filhos

 

Outros
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A8. Contactos:
No caso de ser necessário esclarecer alguma informação que nos forneceu, por favor deixe o seu endereço eletrónico/morada e
contacto telefónico para que o possamos contactar
Morada: _______________________________________________________________________________________
Código Postal: _______________Localidade ________________________________País_______________________
E-mail principal: ________________________ @_____________________________
E-mail alternativo: _______________________ @_____________________________
Telemóvel: ___________________ Telefone: ___________________
A9. Residia em Portugal a 31 de dezembro de 2012?




Sim
Não  Fim do questionário. Obrigado pela sua colaboração!

PASSE PARA O MÓDULO B
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B. FORMAÇÃO AVANÇADA
B1. Em que Universidade completou o seu doutoramento?
Doutoramento (ISCED 6)
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
respetivas normas regulamentares o prevejam.

País:_________________________
Universidade: ______________________________________________________________
B2. Qual o domínio científico e tecnológico em que melhor se enquadra o seu doutoramento?
[ver manual de instruções: classificação 1: domínios científicos e tecnológicos]

CÓDIGO DO CAMPO:



Outro – Qual? _____________________________________________

B3. Em que data iniciou o seu doutoramento?
[ver instruções do Módulo B no Manual de Instruções]

 (mm)

Mês

 (aaaa)

Ano

B4. Em que data lhe foi conferido o grau de doutoramento?

 (mm)

Mês

 (aaaa)

Ano

B5. Estime o tempo que despendeu em trabalhos relevantes para o seu doutoramento, desde o seu início até à data em que lhe
foi conferido o Grau de Doutor
[ver instruções do módulo B no manual de instruções]

 Meses
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B6. Qual a principal fonte de financiamento do seu doutoramento?
[Assinale com (X) apenas uma opção]











A. Bolsa  Passe para as questões B6.1 e B6.2
B. Docência universitária
C. Docência politécnico
D. Projeto de Investigação
E. Outra atividade excluindo docência e/ou investigação
F. Financiamento ou subsídio da entidade empregadora
G. Empréstimo bancário
H. Poupanças pessoais ou financiamento familiar
I. Outra

B6.1. Qual a instituição responsável pelo pagamento da sua bolsa?
_________________________________________________________________
B6.2. Em que país se situa a instituição responsável pelo pagamento da sua bolsa?
_________________________________________________________________
B7. Como classifica os seus conhecimentos, atributos e comportamentos no momento em que terminou o doutoramento?
[Assinale com (X) apenas uma opção que varia entre o “muito mau” a “muito bom”]

1. METODOLOGIA
Aplicação apropriada de metodologias, ferramentas e técnicas de
investigação.
2. INOVAÇÃO
Desenvolvimento de novas ideias, processos ou produtos, que estão
enraizadas na investigação.
3. ANÁLISE CRÍTICA
Análise crítica e avaliação das descobertas e resultados
4. ENTUSIASMO
Ser tanto apaixonado como dedicado às minhas tarefas
5. GESTÃO DE CARREIRA
Tomar decisões e gerir o meu desenvolvimento profissional

Muito mau

Mau

Razoável

Bom

Muito bom
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6. CONTEXTO LABORAL
Compreender como funcionam as organizações, instituições e
empresas
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Formular e aplicar soluções apropriadas para os problemas e desafios
8. EFICÁCIA DE COMUNICAÇÃO
Comunicação efectiva e confiante de informação a diferentes públicos
9. CRIATIVIDADE
Ser criativo, pensar além dos limites normais e desenvolver novas
perceções
10. FLEXIBILIDADE
Resposta rápida a desafios e adaptação fácil a novas situações
11. RESPONSABILIDADE
Trabalhar com independência e assumir as responsabilidades das
minhas ações
12. REDES
Desenvolvimento, manutenção e utilização de redes ou colaborações
13. CONHECIMENTO DO ASSUNTO
Demonstração de conhecimento teórico e prático da minha área de
estudo e num contexto de investigação mais amplo
14.GESTÃO DE PROJETO
Planeamento, gestão e entrega de projetos em tempo útil
15. TRABALHO DE EQUIPA
Trabalho construtivo com os colegas e reconhecimento do seu
contributo
16. LIDERANÇA
Influência sobre os outros, orientando e incentivando o seu contributo
17. LÍNGUAS
Comunicação eficaz numa outra língua que não a língua materna
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B8. Indique todos os graus obtidos até à obtenção do doutoramento:

Área de estudo
Grau académico




















Faculdade e Universidade

Bacharelato
Licenciatura

Início

Fim

País

[ver manual: classificação 2:
área de estudo]

1. __________________________________________________

 

__________________



2. ___________________________________________________

 

__________________



3. __________________________________________________

 

__________________



4. ___________________________________________________

 

__________________



5. ___________________________________________________

 

__________________



6. ___________________________________________________

 

__________________



Mestrado
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
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B9. Realizou/estava a realizar algum pós-doutoramento após a conclusão do doutoramento?
[Assinale com (X) apenas uma opção]






Sim, estava a realizar a 31/12/2012
Sim, realizei antes de 31/12/2012
Sim, estava a realizar a 31/12/2012 e realizei outro antes de 31/12/2012
Não  Passe para o módulo C

Entende-se geralmente por pós-doutoramento uma condição temporária, após a obtenção do grau de doutor, cuja atividade principal é a
investigação e cujo titular recebe algum tipo de financiamento. No entanto, existem diversas formas de pós-doutoramento em todo o mundo.

B9.1. Em que Instituição realizou/estava a realizar o seu pós-doutoramento?
[Caso tenha mais do que um pós-doutoramento, indique o seu último]

País: ______________________________
Instituição: ______________________________________________________
B9.2. Em que data iniciou o seu pós-doutoramento?
[Caso tenha mais do que um pós-doutoramento, indique a data de início do seu último]

 (mm)

 (aaaa)

Mês

Ano

B9.3. Em que data terminou o seu pós-doutoramento?
[Não preencha o mês e ano se estava a realizar o seu pós-doutoramento a 31 dezembro de 2012]

 (mm)

 (aaaa)

Mês

Ano

B9.4. Qual a duração efetiva/prevista do seu pós-doutoramento:

 Meses
B10. Indique o domínio científico e tecnológico em que melhor se enquadra o seu pós-doutoramento:
[Ver manual de instruções: classificação 1: domínios científicos e tecnológicos]

CÓDIGO DO CAMPO:



Outro – Qual? _____________________________________________
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B11. Indique quais a razões que o levaram a fazer um pós-doutoramento:
[Assinale com (X) Sim ou Não para cada uma das seguintes opções]

1. Formação adicional na área científica do doutoramento
2. Formação numa área científica diferente da do doutoramento
3. Realizar investigação de forma independente
4. Para trabalhar com uma pessoa específica ou num local específico
5. Realizar e apoiar atividades de ensino
6. Não havia outro emprego disponível
7. O pós-doutoramento é geralmente expectável para uma carreira nesta área
8. Outra – Qual?_________________________________________________

SIM

NÃO



















Se respondeu apenas “Sim, antes de 31/12/2012” à questão B9, passe para o módulo C
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Situação da atividade de Pós-DOC
B12. Qual a instituição financiadora do seu pós-doutoramento?




Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Outra instituição. Qual?_________________________________________________________

B13. Qual o valor financiado pela instituição no ano de 2012?

▪€
B14. Indique a atividade de pós-doc que exercia em 31 de dezembro de 2012:
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ATIVIDADE DE PÓS-DOC
Setor de execução
[Assinale apenas uma opção]

Ocupação

A atividade inclui docência?



Empresas



Ensino Superior



Estado



Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

 ▪ ▪

Utilize um dos códigos da classificação ISCO em anexo
[ver Manual: Classificação 3: Tipo de Profissões ISCO-2008]

 Sim, menos que 25% Sim, 25%-49% Sim, 50%-74%  Sim, 75%-100%
Não
Carga horária:

Carga horária

[Assinale apenas uma opção]




Tempo parcial

Número de horas de trabalho
semanal

horas

Tempo completo

B15. Considera que a atividade de pós-doc que exercia à data de 31 de dezembro de 2012 estava relacionada com a área do
seu doutoramento?
[Assinale com (X) apenas uma opção]



Totalmente relacionada



Parcialmente relacionada



Nada relacionada
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B16. Em que medida é que os seguintes conhecimentos, atributos e comportamentos são importantes para a sua atividade de
pós-doc?
[Assinale com (X) apenas uma opção, que varia entre “nada importante” e “muito importante”]

1.METODOLOGIA
Aplicação apropriada de metodologias, ferramentas e
técnicas de investigação.
2. INOVAÇÃO
Desenvolvimento de novas ideias, processos ou produtos,
que estão enraizadas na investigação.
3. ANÁLISE CRÍTICA
Análise crítica e avaliação das descobertas e resultados
4. ENTUSIASMO
Ser tanto apaixonado como dedicado às minhas tarefas
5. GESTÃO DE CARREIRA
Tomar decisões e gerir o meu desenvolvimento
profissional
6. CONTEXTO LABORAL
Compreender como funcionam as organizações,
instituições e empresas
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Formular e aplicar soluções apropriadas para os
problemas e desafios
8. EFICÁCIA DE COMUNICAÇÃO
Comunicação efectiva e confiante de informação a
diferentes públicos
9. CRIATIVIDADE
Ser criativo, pensar além dos limites normais e
desenvolver novas percepções
10.FLEXIBILIDADE
Resposta rápida a desafios e adaptação fácil a novas
situações
11.RESPONSABILIDADE
Trabalhar com independência e assumir as
responsabilidades das minhas acções
12. REDES
Desenvolvimento, manutenção e utilização de redes ou
colaborações

Nada
importante

Pouco
importante

Razoavelmente
importante

Importante

Muito
importante













































































































































13. CONHECIMENTO DO ASSUNTO
Demonstração de conhecimento teórico e prático da
minha área de estudo e do num contexto de investigação
mais amplo
14. GESTÃO DE PROJETO
Planeamento, gestão e entrega de projecos em tempo
útil
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15. TRABALHO DE EQUIPA
Trabalho construtivo com os colegas e reconhecimento
do seu contributo
16. LIDERANÇA
Influência sobre os outros, orientando e incentivando o
seu contributo
17. LÍNGUAS
Comunicação eficaz numa outra língua que não a língua
materna































B17. Em relação à sua atividade de pós-doc, indique qual o seu grau de satisfação com cada um dos seguintes fatores:
[Assinale com (X) uma opção para cada fator]

Muito
insatisfeito

Insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

1. Salário









2. Benefícios sociais









3. Segurança do emprego









4. Localização do emprego









5. Condições de trabalho









6. Oportunidades para progredir









7. Desafio intelectual









8. Nível de responsabilidade









9. Grau de autonomia









10. Contributo para a sociedade









11. Estatuto social









12. Nível geral de satisfação









PASSE PARA A QUESTÃO C8 DO MÓDULO C
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C. SITUAÇÃO PROFISSIONAL
Situação profissional atual
C1. Qual era a sua situação profissional a 31 de dezembro de 2012?
Empregado
Indivíduo com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, se encontrava numa das seguintes situações: 1) tinha efetuado trabalho de
pelo menos uma hora, mediante pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; 2) tinha
uma ligação formal a um emprego mas não estava ao serviço; 3) tinha uma empresa, mas não estava temporariamente a trabalhar por uma razão
específica; 4) estava em situação de pré-reforma, mas a trabalhar.
Desempregado
Indivíduo com idade dos 15 aos 74 anos que, no período de referência, se encontrava simultaneamente nas seguintes situações: 1) não tinha trabalho
remunerado nem qualquer outro; 2) tinha procurado ativamente um trabalho remunerado ou não ao longo de um período específico (o período de
referência ou as três semanas anteriores); 3) estava disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não. A procura ativa traduz as seguintes
diligências: 1) contacto com centros de emprego público ou agências privadas de colocações; 2) contacto com empregadores; 3) contactos pessoais
ou com associações sindicais; 4) colocação, resposta ou análise de anúncios; 5) procura de terrenos, imóveis ou equipamentos; 6) realização de
provas ou entrevistas para seleção; 7) solicitação de licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa própria. A disponibilidade para
aceitar um trabalho é fundamentada com: 1) o desejo de trabalhar; 2) a vontade de ter um trabalho remunerado ou uma atividade por conta
própria, no caso de se poder obter os recursos necessários; 3) a possibilidade de começar a trabalhar num período específico (período de referência
ou as duas semanas seguintes).
Inativo
Indivíduo que, independentemente da sua idade, no período de referência não podia ser considerado economicamente ativo, isto é, não estava
empregado, nem desempregado.

 Empregado
 DesempregadoPasse para a questão C8
 Inativo Passe para a questão C8
C2. Considerando todas as atividades profissionais, qual foi o seu rendimento bruto no ano de 2012?
Rendimento bruto é o rendimento recebido antes da dedução do imposto sobre o rendimento, dos impostos regulares sobre o património, e das
contribuições obrigatórias dos empregados para regimes de Segurança Social e das contribuições dos empregadores para a Segurança Social.

Rendimento bruto

▪€
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C3. Indique a atividade profissional principal que exercia em 31 de dezembro de 2012:
Atividade principal do indivíduo é aquela em que habitualmente trabalha mais horas no período de referência, sendo o ramo de atividade aquele
que ocupar maior número de pessoas no estabelecimento onde trabalha.
Atividade secundária do indivíduo é a atividade exercida pelo indivíduo, para além da actividade principal.
Setor de execução
O setor das Empresas inclui:
- Todas as empresas, e entidades públicas e privadas, cuja atividade principal é a produção de bens e serviços com o objetivo da sua venda a um
preço que deve cobrir aproximadamente os custos de produção.
- As Instituições Privadas sem Fins Lucrativos cuja atividade principal esteja ao serviço das Empresas.
O setor do Estado inclui:
- Todos os organismos e demais entidades da administração pública, independentemente do nível a que se situam (central, regional, local) e das
respetivas fontes de financiamento, que fornecem serviços coletivos e que conjugam a administração dos bens públicos e aplicam a política
económica e social da coletividade.
- As Instituições Privadas sem Fins Lucrativos controladas e maioritariamente financiadas pelo Estado. As empresas públicas não são aqui
consideradas devendo ser incluídas no setor das Empresas.
O setor das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos inclui:
- Os organismos privados, ou semi-públicos, que não tenham sido criados com a finalidade de obter benefícios económicos. Este setor compreende,
essencialmente, institutos de investigação de natureza privada na esfera do Ensino Superior, além das sociedades científicas e profissionais,
fundações e institutos de investigação dependentes de associações e fundações.
- O setor das instituições privadas sem fins lucrativos também inclui pessoas em nome individual que são trabalhadores por conta própria.
O setor do Ensino Superior é composto por:
- Todas as unidades das universidades, dos institutos superiores, dos institutos politécnicos e de outros estabelecimentos de ensino pós-secundário,
qualquer que seja a origem dos seus recursos financeiros e do seu estatuto jurídico.
O setor do Ensino não Superior é composto:
- Por todas as instituições que ministram educação pré-primária, primária ou secundária, independentemente da sua fonte de financiamento ou
estatuto legal.
Empregado por conta de outrem – empregos para os quais os titulares têm contratos explícitos ou implícitos, escritos ou orais, que lhes dão direito
a uma remuneração base que não está diretamente dependente do rendimento da unidade para a qual trabalham.
Empregado Por conta própria – empregos cuja remuneração está diretamente dependente dos lucros (realizados ou potenciais) provenientes de
bens ou serviços produzidos, cujos titulares tomam as decisões de gestão que afetam a empresa, ou delegam essa competência, mas são tidos como
responsáveis pelo bom funcionamento da sua empresa (neste contexto a "empresa" inclui as empresas unipessoais).
Trabalhador com contrato a termo é o 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 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
atividade, tarefa ou obra cuja execução justifica a sua celebração.
Trabalhador com contrato permanente é o indivíduo ligado à empresa/instituição, por um contrato de trabalho sem termo ou de duração
indeterminada.
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 respetiva categoria profissional ou na respetiva profissão.
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 respetiva categoria profissional ou na respetiva profissão.
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ATIVIDADE PROFISSIONAL PRINCIPAL
Início da atividade

Local da atividade

(aaaa)

Ano

Entidade Empregadora __________________________________________________________
Atividade económica principal (CAE – Revisão 3)______________________________________
País ______________________________________

Setor de execução:
[Assinale apenas uma opção]



Empresas



Ensino Superior



Estado



Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

 ▪  ▪



Ensino não Superior

Utilize um dos códigos da classificação ISCO em anexo [ver Manual: Classificação 3: Tipo de

Profissões ISCO-2008]

Profissão

 ▪  ▪ ▪

Utilize o código da classificação: Carreira e Categoria Profissional em anexo [ver

Manual: Classificação 4: Carreiras e Categorias Profissionais]
Qual a categoria? __________________________________________________________

A atividade inclui atividades de
docência?

 Sim, menos que 25% Sim, 25%-49% Sim, 50%-74%  Sim, 75%-100%
Não


Situação contratual




Empregado: Por conta de outrem

 Empregado: Por conta própria

Tipo de contrato:

Carga horária:

[Assinale apenas uma opção]

[Assinale apenas uma opção]

A termo
Permanente




Tempo parcial
Tempo completo

Número de horas de trabalho
semanal contratadas

horas
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ATIVIDADE PROFISSIONAL PRINCIPAL
C4. Considera que a atividade profissional principal que exercia à data de 31 de dezembro de 2012 estava relacionada com a
área do seu doutoramento?
[Assinale com (X) apenas uma opção]



Totalmente relacionada





Parcialmente relacionada

Nada relacionada

C5. Em que medida é que os seguintes conhecimentos, atributos e comportamentos são importantes para a sua atividade
profissional principal?
[Assinale com (X) apenas uma opção, que varia entre “nada importante” e “muito importante”]

1.METODOLOGIA
Aplicação apropriada de metodologias, ferramentas e técnicas
de investigação.
2. INOVAÇÃO
Desenvolvimento de novas ideias, processos ou produtos, que
estão enraizadas na investigação.
3. ANÁLISE CRÍTICA
Análise crítica e avaliação das descobertas e resultados
4. ENTUSIASMO
Ser tanto apaixonado como dedicado às minhas tarefas
5. GESTÃO DE CARREIRA
Tomar decisões e gerir o meu desenvolvimento profissional
6. CONTEXTO LABORAL
Compreender como funcionam as organizações, instituições e
empresas
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Formular e aplicar soluções apropriadas para os problemas e
desafios
8. EFICÁCIA DE COMUNICAÇÃO
Comunicação efectiva e confiante de informação a diferentes
públicos
9. CRIATIVIDADE
Ser criativo, pensar além dos limites normais e desenvolver
novas percepções
10.FLEXIBILIDADE
Resposta rápida a desafios e adaptação fácil a novas situações
11.RESPONSABILIDADE
Trabalhar com independência e assumir as responsabilidades das
minhas acções
12. REDES
Desenvolvimento, manutenção e utilização de redes ou
colaborações
13. CONHECIMENTO DO ASSUNTO
Demonstração de conhecimento teórico e prático da minha área
de estudo e num contexto de investigação mais amplo

Nada
importante

Pouco
importante

Razoavelmente
importante

Importante

Muito
importante
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14. GESTÃO DE PROJETO
Planeamento, gestão e entrega de projetos em tempo útil
15. TRABALHO DE EQUIPA
Trabalho construtivo com os colegas e reconhecimento do seu
contributo
16. LIDERANÇA
Influência sobre os outros, orientando e incentivando o seu
contributo
17. LÍNGUAS
Comunicação eficaz numa outra língua que não a língua materna









































C6. Em relação à sua atividade profissional principal, indique qual o seu grau de satisfação com cada um dos seguintes fatores:
[Assinale com (X) uma opção para cada fator]

Muito
insatisfeito

Insatisfeito

Satisfeito

Muito satisfeito

1. Salário









2. Benefícios sociais









3. Segurança do emprego









4. Localização do emprego









5. Condições de trabalho









6. Oportunidades para progredir









7. Desafio intelectual









8. Nível de responsabilidade









9. Grau de autonomia









10. Contributo para a sociedade









11. Estatuto social









12. Nível geral de satisfação
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C7. Exercia alguma atividade profissional secundária a 31 de dezembro de 2012?



Sim



Não  Passe para a questão C8

C7.1. Indique a atividade profissional secundária que exercia em 31 de dezembro de 2012:
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ATIVIDADE PROFISSIONAL SECUNDÁRIA
Início da atividade

Local da atividade

(aaaa)

Ano

Entidade Empregadora __________________________________________________________
Atividade económica principal (CAE – Revisão 3)______________________________________
País ______________________________________

Setor de execução:
[Assinale apenas uma opção]



Empresas



Ensino Superior



Estado



Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

 ▪  ▪



Ensino não Superior

Utilize um dos códigos da classificação ISCO em anexo [ver Manual: Classificação 3: Tipo de

Profissões ISCO-2008]

Profissão

 ▪  ▪ ▪

Utilize o código da classificação: Carreira e Categoria Profissional em anexo [ver

Manual: Classificação 4: Carreiras e Categorias Profissionais]
Qual a categoria? __________________________________________________________

A atividade inclui atividades de
docência?

 Sim, menos que 25% Sim, 25%-49% Sim, 50%-74%  Sim, 75%-100%
Não


Situação contratual




Empregado: Por conta de outrem

 Empregado: Por conta própria

Tipo de contrato:

Carga horária:

[Assinale apenas uma opção]

[Assinale apenas uma opção]

A termo
Permanente




Tempo parcial
Tempo completo

Número de horas de trabalho
semanal contratadas

horas
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C8. Indique em que medida concorda com as seguintes afirmações:
[Assinale com (X) uma opção para cada afirmação]

Discordo

Não
concordo
nem
discordo

Concordo

Concordo
totalmente











2. O doutoramento permitiu-me progredir nas minhas aspirações de
carreira











3. O doutoramento deu-me acesso a oportunidades de emprego
imediatas ou de curto prazo na carreira escolhida











4. Não ficou claro quais as oportunidades de carreira que poderia
aspirar depois da obtenção do doutoramento











5. O doutoramento permitiu-me fazer a diferença no local de trabalho











6. Se pudesse começar tudo de novo, não faria um doutoramento











7. O doutoramento permitiu-me ser inovador no local de trabalho











8. A transição para o primeiro emprego após a obtenção do
doutoramento foi difícil











9. Ter doutoramento foi importante para o meu atual empregador











10. Ainda estou a utilizar os conhecimentos ou métodos do
doutoramento











11. Ter um doutoramento não fez diferença para a minha carreira











Discordo
totalmente
1. Estava bem preparado para o primeiro emprego após o
doutoramento
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Atividade profissional anterior
C9. Exerceu alguma(s) atividade(s) profissional(ais) anterior aquela que desempenhava a 31 de dezembro de 2012?



Sim



Não  Passe para o módulo D

C9.1. Liste cronologicamente, da mais recente para a mais antiga, a(s) atividade(s) profissional(ais) anterior(es):
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ATIVIDADE PROFISSIONAL ANTERIOR 1
Início da atividade

(aaaa)

Ano

Entidade Empregadora __________________________________________________________

Local da atividade

Atividade económica principal (CAE – Revisão 3)______________________________________
País ______________________________________

Setor de execução:
[Assinale apenas uma opção]



Empresas



Ensino Superior



Estado



Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

 ▪ ▪ 



Ensino não Superior

Utilize um dos códigos da classificação ISCO em anexo [ver Manual: Classificação 3: Tipo de

Profissões ISCO-2008]

Profissão

 ▪ ▪  ▪

Utilize o código da classificação: Carreira e Categoria Profissional em anexo [ver Manual:

Classificação 4: Carreiras e Categorias Profissionais]
Outra. Qual? ______________________________________________

A atividade inclui
atividades de docência?

 Sim, menos que 25%  Sim, 25%-49% 


Razões para ter mudado

Empregado: Por conta de outrem

Tipo de contrato:

Carga horária:

[Assinale apenas uma opção]

[Assinale apenas uma opção]




 Sim, 75%-100%

Não


Situação contratual

Sim, 50%-74%

A termo
Permanente




Tempo parcial
Tempo completo

 Empregado: Por conta própria
Número de horas de trabalho
semanal contratadas

horas

_________________________________________________________________________________
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ATIVIDADE PROFISSIONAL ANTERIOR 2

Início da atividade

Local da atividade

(aaaa)

Ano

Entidade Empregadora __________________________________________________________
Atividade económica principal (CAE – Revisão 3)______________________________________
País ______________________________________

Setor de execução:
[Assinale apenas uma opção]



Empresas



Ensino Superior



Estado



Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

 ▪ ▪ 



Ensino não Superior

Utilize um dos códigos da classificação ISCO em anexo [ver Manual: Classificação 3: Tipo de

Profissões ISCO-2008]

Profissão

 ▪ ▪  ▪

Utilize o código da classificação: Carreira e Categoria Profissional em anexo [ver Manual:

Classificação 4: Carreiras e Categorias Profissionais]
Outra. Qual? ______________________________________________

A atividade inclui
atividades de docência?

 Sim, menos que 25%  Sim, 25%-49% 


Razões para ter mudado

Empregado: Por conta de outrem

Tipo de contrato:

Carga horária:

[Assinale apenas uma opção]

[Assinale apenas uma opção]




 Sim, 75%-100%

Não


Situação contratual

Sim, 50%-74%

A termo
Permanente




Tempo parcial
Tempo completo

 Empregado: Por conta própria
Número de horas de trabalho
semanal contratadas

horas

_________________________________________________________________________________
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ATIVIDADE PROFISSIONAL ANTERIOR 3
2

Início da atividade

Local da atividade

(aaaa)

Ano

Entidade Empregadora __________________________________________________________
Atividade económica principal (CAE – Revisão 3)______________________________________
País ______________________________________

Setor de execução:
[Assinale apenas uma opção]



Empresas



Ensino Superior



Estado



Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

 ▪ ▪ 



Ensino não Superior

Utilize um dos códigos da classificação ISCO em anexo [ver Manual: Classificação 3: Tipo de

Profissões ISCO-2008]

Profissão

 ▪ ▪  ▪

Utilize o código da classificação: Carreira e Categoria Profissional em anexo [ver Manual:

Classificação 4: Carreiras e Categorias Profissionais]
Outra. Qual? ______________________________________________

A atividade inclui
atividades de docência?

 Sim, menos que 25%  Sim, 25%-49% 


Razões para ter mudado

Empregado: Por conta de outrem

Tipo de contrato:

Carga horária:

[Assinale apenas uma opção]

[Assinale apenas uma opção]




 Sim, 75%-100%

Não


Situação contratual

Sim, 50%-74%

A termo
Permanente




Tempo parcial
Tempo completo

 Empregado: Por conta própria
Número de horas de trabalho
semanal contratadas

horas

_________________________________________________________________________________
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ATIVIDADE PROFISSIONAL ANTERIOR 3

Início da atividade

Local da atividade

(aaaa)

Ano

Entidade Empregadora __________________________________________________________
Atividade económica principal (CAE – Revisão 3)______________________________________
País ______________________________________

Setor de execução:
[Assinale apenas uma opção]



Empresas



Ensino Superior



Estado



Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

 ▪ ▪ 



Ensino não Superior

Utilize um dos códigos da classificação ISCO em anexo [ver Manual: Classificação 3: Tipo de

Profissões ISCO-2008]

Profissão

 ▪ ▪  ▪

Utilize o código da classificação: Carreira e Categoria Profissional em anexo [ver Manual:

Classificação 4: Carreiras e Categorias Profissionais]
Outra. Qual? ______________________________________________

A atividade inclui
atividades de docência?

 Sim, menos que 25%  Sim, 25%-49% 


Razões para ter mudado

Empregado: Por conta de outrem

Tipo de contrato:

Carga horária:

[Assinale apenas uma opção]

[Assinale apenas uma opção]




 Sim, 75%-100%

Não


Situação contratual

Sim, 50%-74%

A termo
Permanente




Tempo parcial
Tempo completo

 Empregado: Por conta própria
Número de horas de trabalho
semanal contratadas

horas

_________________________________________________________________________________

Caso tenha tido outra(s) atividade(s) profissional(ais), utilize o quadro Atividade Profissional Anterior em anexo.
[fotocopie e utilize tantas as vezes quantas forem necessárias]

PASSE PARA O MÓDULO D
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D. MOBILIDADE INTERNACIONAL
D1. Alguma vez estudou, trabalhou ou desenvolveu atividades de investigação por um período superior a 3 meses fora de
Portugal?






Sim, entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2012
Sim, antes de Janeiro de 2003  Passe para a questão D4
Sim, em ambos os períodos acima indicados
Não  Passe para a questão D6

D2. Indique, os países onde estudou, trabalhou ou desenvolveu atividades de investigação por um período superior a 3 meses
entre Janeiro de 2003 e Dezembro de 2012 indicando o período de residência (incluindo Portugal)

Período

País

Motivo(s)
[Pode assinalar mais do que um motivo]

A. Realização de doutoramento
B. Cessação de contrato de trabalho




C. Outros motivos profissionais ou económicos

(ex: procura de emprego, decisão da entidade patronal, garantia ou
oferta de melhores oportunidades de trabalho, realização de pósdoutoramento)

De

/
a

_________________
D. Motivos académicos e/ou de investigação

/

ex: Maiores e melhores oportunidades de publicação de trabalhos,
desenvolvimento ou continuidade do trabalho da tese, trabalho numa
área específica não existente em Portugal, possibilidade de criação da
própria equipa de investigação ou nova área de investigação)
E. Motivos pessoais ou familiares
F. Motivos políticos ou outros

(ex: refugiado ou fim do visto de residência)
A. Realização de doutoramento

De

/
a

_________________

/

B. Cessação de contrato de trabalho
C. Outros motivos profissionais ou económicos
(ex: procura de emprego, decisão da entidade patronal, garantia ou
oferta de melhores oportunidades de trabalho, realização de pósdoutoramento)
D. Motivos académicos e/ou de investigação
ex: Maiores e melhores oportunidades de publicação de trabalhos,
desenvolvimento ou continuidade do trabalho da tese, trabalho numa
área específica não existente em Portugal, possibilidade de criação da
própria equipa de investigação ou nova área de investigação)
E. Motivos pessoais ou familiares
F. Motivos políticos ou outros

(ex: refugiado ou fim do visto de residência)
De

/
a



_________________

A. Realização de doutoramento
B. Cessação de contrato de trabalho
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/

C. Outros motivos profissionais ou económicos

(ex: procura de emprego, decisão da entidade patronal, garantia ou
oferta de melhores oportunidades de trabalho, realização de pósdoutoramento)
D. Motivos académicos e/ou de investigação
ex: Maiores e melhores oportunidades de publicação de trabalhos,
desenvolvimento ou continuidade do trabalho da tese, trabalho numa
área específica não existente em Portugal, possibilidade de criação da
própria equipa de investigação ou nova área de investigação)






E. Motivos pessoais ou familiares
F. Motivos políticos ou outros

(ex: refugiado ou fim do visto de residência)

(…)
D3. Regressou ou chegou a Portugal e tenciona sair? Se sim, estime o tempo total de previsto de permanência em Portugal:
[Contabilize o tempo decorrido desde a chegada a Portugal até à saída]



Sim
Tempo total de estadia



meses

Não

D4. Indique se durante a sua mobilidade internacional continuou ligado ao seu país de origem?



Sim



Não  Passe para a questão D5

D4.1 Assinale o tipo de relação que manteve/mantém com o seu país de origem:
[Assinale com (X) Sim ou Não para cada uma das opções]

SIM

NÃO









obtenção de financiamento)





4. Mantém relações empresariais com o seu país de origem





5. Colabora com associações profissionais nacionais do seu país de origem





6. Colabora com colegas do seu país de origem na elaboração de projetos e publicação de artigos





1. Mantém contato com as redes oficiais da diáspora (i.e. redes de cidadãos do seu país de origem a viver no
estrangeiro)
2. Tem uma vasta rede de contatos informais constituída por amigos, conhecidos e colegas provenientes do
seu país de origem
3. Está disponível para vários mecanismos de ligação (visitas, formação, parceria em projetos, tutoria e
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D5. Está a desenvolver atividades de I&D com investigadores doutro país?
[Assinale com (X) Sim ou Não para cada uma das opções]

SIM

NÃO

1. A trabalhar numa publicação conjunta com pessoas noutro pais





2. Colaboração numa parceria de projeto de investigação doutro país





3. Está a utilizar tecnologia em rede ou virtual para a realização deste trabalho





D6. Tenciona sair de Portugal até finais de 2014?





Sim, por mais de um ano
Sim, por menos de um ano
Não  Passe para o módulo E

D6.1. Qual o país de destino?
País __________________________________________________

D6.2. Indique as razões para esta decisão:
[Assinale com (X) Sim ou Não para cada uma das opções]

SIM

NÃO







C. Outros motivos profissionais ou económicos
(ex: procura de emprego, decisão da entidade patronal, garantia ou oferta
de melhores oportunidades de trabalho, realização de pós-doutoramento)
D. Motivos académicos e/ou de investigação
(ex: Maiores e melhores oportunidades de publicação de trabalhos,
desenvolvimento ou continuidade do trabalho da tese, trabalho numa área
específica não existente em Portugal, possibilidade de criação da própria
equipa de investigação ou nova área de investigação)









E. Motivos pessoais ou familiares







A. Cessação de pós-doutoramento ou de contrato de trabalho
B. Regresso ao país de origem
(ex: fim do destacamento em Portugal)

F. Motivos políticos ou outros
(ex: refugiado ou fim do visto de residência)

PASSE PARA O MÓDULO E
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E. ATIVIDADE E PRODUÇÃO CIENTÍFICAS
E1. Na atividade que exercia a 31 de dezembro de 2012, dirigia ou realizava atividades que visavam a criação de conhecimento
e/ou conceção de produtos, processos, métodos ou sistemas?
Atividades de Investigação & Desenvolvimento: todo o trabalho criativo prosseguido de forma sistemática, com vista a ampliar o conjunto dos
conhecimentos, incluindo o conhecimento do Homem, da Cultura e da Sociedade, bem como a utilização desse conjunto de conhecimentos em novas
aplicações.
Investigador: é todo o pessoal em atividades de investigação e desenvolvimento que dirige ou realiza trabalhos que visam a criação de conhecimento
e/ou conceção de produtos, processos, métodos ou sistemas.
[Assinale com (X) SIM ou NÃO todas as opções, ou “Não aplicável” se não teve qualquer atividade secundária]

Atividade principal



Sim



Não  Passe para a questão E3

Atividade secundária



Sim



Não  Passe para a questão E3



Não aplicável

Todos os outros trabalhos



Sim



Não  Passe para a questão E3



Não aplicável

E2. Estime qual a percentagem de tempo que dedicou às atividades que exercia a 31 de dezembro de 2012:

%

 Passe para a questão E5

E2.1. Indique a instituição onde realizou as atividades que exercia a 31 de dezembro de 2012:
________________________________________________________________

NÃO INVESTIGADORES

E3. Indique as razões para não coordenar ou realizar atividades de investigação e desenvolvimento a 31 de dezembro de 2012?
[Assinale com (X) SIM ou NÃO todas as opções]

A. Desinteresse pela investigação
B. Inexistência de uma carreira de investigação estruturada
C. Condições de trabalho desvantajosas
D. Incerteza das perspectivas de carreira a longo prazo
E. Oportunidades de trabalho na investigação muito limitadas
F. Baixa remuneração
G. Pouco reconhecimento público da carreira de investigação

H. Outra – Qual?___________________________________________

SIM

NÃO
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E4. Na sua carreira profissional já tinha coordenado ou realizado atividades de investigação e desenvolvimento anteriormente?
Investigador: é todo o pessoal em actividades de investigação e desenvolvimento que dirige ou realiza trabalhos que visam a criação de
conhecimento e/ou concepção de produtos, processos, métodos ou sistemas.




Sim
Não  Passe para a questão E13

INVESTIGADORES
(a 31 de dezembro de 2012 ou anteriormente)
E5. Porque é que faz investigação e desenvolvimento?
[Assinale com (X) SIM ou NÃO todas as opções]

A. Criatividade e inovação do trabalho
B. Oportunidades de progressão
C. Grau de independência
D. Indisponibilidade de outro emprego
E. Interesse pessoal pela actividade de investigação
F. Boa remuneração
G. Segurança no (do) emprego

H. Contributo para a sociedade
I. Investigação corresponde às expectativas de carreira
J. Benefícios
K. Condições de trabalho
L. Outra – Qual?___________________________________________

SIM

NÃO



























E6. Há quanto tempo coordena ou realiza atividades de investigação e desenvolvimento?
[Não preencha o ano de fim se coordenava ou realizava atividades de investigação ou desenvolvimento a 31 de dezembro de 2012]

Início
De: Ano

(aaaa)

Fim

(aaaa)

A: Ano

E7. Desde a conclusão do doutoramento já obteve o seu primeiro trabalho de carreira profissional?
Um trabalho de carreira é aquele que contribui para os planos de carreira ou é um trabalho na área em que quer desenvolver a sua carreira.



Sim
Quanto tempo demorou



meses

Não

 Ainda não aceitei o meu primeiro trabalho relacionado com a carreira
 Aceitei o meu primeiro trabalho relacionado com a carreira antes ou durante o meu doutoramento
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E8. Quantos artigos em (co)autoria publicou ou foram aceites para publicação em revistas com arbitragem científica entre
janeiro de 2010 e dezembro de 2012?
(Nº de Artigos)

Revistas Nacionais



Revistas Internacionais



E9. Quantos livros, monografias ou capítulos de livro em (co)autoria publicou ou foram aceites para publicação entre janeiro de
2010 e dezembro de 2012?
(Nº)
Livros / Monografias



Capítulos de Livro



E10. Quantos pedidos de patentes, dos quais consta o seu nome como inventor(a), foram submetidos ou concedidos entre
janeiro de 2010 e dezembro de 2012?
(Nº)
Patentes submetidas



Patentes concedidas



E11. Do total das suas patentes, quantas resultaram em produtos ou processos comercializados ou quantas foram licenciadas
entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012?
Número de Patentes que resultaram em produtos ou processos comercializados ou licenciadas



E12. Criou alguma empresa entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012?





Sim. Quais?
Designação: ____________________________________________________________

NIPC: ____________________

____________________________________________________________

NIPC: ____________________

____________________________________________________________

NIPC: ____________________

Não
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E13. Estime o tempo que demorou a completar este questionário:
[deverá incluir o tempo despendido com a recolha de informação necessária para responder ao questionário]

 minutos
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!
Se tiver alguma sugestão envie por favor uma mensagem para o seguinte endereço eletrónico: CDH12@dgeec.mec.pt, indicando
”Sugestões” no assunto.
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Anexos
 Anexo 1 – Atividade profissional anterior.
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