
Maahanmuutto
Työ

Työ - Yleistä
Suomi Portugali
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]? Posso trabalhar em [país]?

Kysyt, voitko työskennellä maassa

Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin
aloitan työskentelyn?

Preciso de um número de segurança social antes de
começar a trabalhar?

Kysyt, tarvitsetko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitat työskentelyn

Tarvitsenko työluvan? Preciso de uma autorização de trabalho?
Tiedustelet, tarvitsetko työlupaa

Mikä on maan minimipalkka? Qual é o salário mínimo nacional?
Tiedustelet, mikä maan minimipalkka on

Minä olen ____________. Sou ___________________ .
Ilmoitat työllisyystilanteestasi

työllistynyt empregado(a)
Työllisyystilanne

työtön desempregado(a)
Työllisyystilanne

yrittäjä empreendedor(a)
Työllisyystilanne

itsenäinen ammatinharjoittaja autônomo(a)
Työllisyystilanne

työharjoittelija estagiário(a)
Työllisyystilanne

vapaaehtoistyöntekijä voluntário(a)
Työllisyystilanne

konsultti consultor(a)
Työllisyystilanne
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Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi. Gostaria de me registrar como um profissional

autônomo.
Ilmoitat, että haluaisit rekisteröityä freelanceriksi

Työ - Sopimukset
Suomi Portugali
Minkälainen työsopimus on kyseessä? Que tipo de contrato empregatício vocês tem?

Kysyt, minkälainen sopimus on kyseessä

Minulla on ________ sopimus. Eu tenho um contrato de ______________.
Ilmoitat, minkälainen työsopimus sinulla on

kokopäiväinen tempo integral
Sopimuksen tyyppi

osa-aikaiseen ohjelmaan meio período
Sopimuksen tyyppi

määräaikainen a termo
Sopimuksen tyyppi

vakituinen permanente
Sopimuksen tyyppi

kausiluonteinen sazonal
Sopimuksen tyyppi

Koska minä saan palkkani? Quando recebo meu pagamento?
Kysyt, koska saat palkkasi

Haluaisin saada _______. Gostaria de pedir _________.
Kysyt vapaata

äitiyslomaa licença maternidade
Vapaan peruste

isyyslomaa licença paternidade
Vapaan peruste
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sairaslomaa auxílio-doença

Vapaan peruste

lomaa dias de folga
Vapaan peruste

Työ - Verotus
Suomi Portugali
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta. Gostaria de obter algumas informações sobre

tributação.
Kysyt verotuksesta

Haluaisin ilmoittaa tuloni. Gostaria de relatar meus ganhos.
Kerrot, että haluaisit ilmoittaa tulosi

Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan
minua veroilmoituksen kanssa.

Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com
a declaração de imposto de renda.

Ilmoitat, että haluaisit palkata kirjanpitäjän auttamaan sinua veroilmoituksen kanssa

Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla
lähetetty?

Qual é o prazo para entregar minha declaração de
renda?

Kysyt, mikä on viimeinen päivä, johon mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty

Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen
palauttaa myöhässä?

Existem penalidades caso a declaração não for
entregue a tempo?

Kysyt, aiheutuuko myöhästymisestä sakkoa

Miten minulle ilmoitetaan, _________? Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Kysyt, miten sinulle ilmoitetaan mahdollisista veronpalautuksista tai mätkyistä

kuinka suuri takaisinmaksettava summa on qual é o valor da restituição
Veroilmoitusvaihtoehdot

jos minun pitää maksaa lisää veroja se há contribuições pendentes
Veroilmoitusvaihtoehdot
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