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A situação 
profissional dos 
recém-diplomados 
do IST



Boa formação técnica 
multidisciplinar e promoção de 
competências transversais.    

Diplomado em Engenharia do Ambiente

A preparação para o mundo de 
trabalho foi muito boa.   

Diplomado em Engenharia Informática  
e de Computadores



A maioria dos recém-diplomados do IST encontram-se a trabalhar. Neste grupo 
incluem-se trabalhadores por conta de outrem (76,3%), bolseiros (16,4%), 
estagiários a frequentar estágios remunerados (2,8%) e trabalhadores por 
conta própria (1,8%).

SITUAÇÃO ACTUAL

97,4
dos diplomados 

estão a trabalhar

%



Os recém-diplomados que trabalham em Portugal têm, em média, um salário 
base de 1.413€. 

REMUNERAÇÃO MÉDIA

1.768
Salário Base 

Mensal

€



Boa preparação académica e pessoal 
para o mundo de trabalho.  

Diplomado em Engenharia Mecânica

O IST é uma instituição que 
nos ensina não só as principais 
ferramentas de cada curso, mas 
também nos aperfeiçoa  na 
organização do trabalho individual, 
na gestão do trabalho em equipa e 
a gerir a pressão em momentos de 
pico de trabalho, ferramentas essas 
que são chave para o dia-a-dia do 
mercado de trabalho. 

Diplomado em Engenharia e Gestão Industrial



Os recém-diplomados conseguem, na sua grande maioria, inserção profissional 
até 6 meses após terminarem o curso. Apenas 2,3% encontraram emprego após 
12 meses e 0,5% ainda não obtiveram o primeiro emprego.

91,4
obtêm o 1º emprego até 6 meses 

depois de concluir do curso

%

TEMPO DE ESPERA PARA OBTER O 1º EMPREGO



O Técnico é uma escola para a vida, 
não só pela formação. Fiz grandes 
amigos e foi uma boa experiência. 
Aprendi bastante e estou a utlizar os 
conhecimentos obtidos para o meu 
trabalho.  

Diplomado em Engenharia Geológica  
e de Minas

O Técnico preparou-me para 
a vida profissional. Sinto-me 
preparado para atacar qualquer área 
profissional.  

Diplomado em Engenharia Electrotécnica  
e de Computadores



73
estão a trabalhar na área 

em que se formaram

%

ACTIVIDADE NA ÁREA DE FORMAÇÃO



INTERNACIONALIZAÇÃO

19,2
estão a trabalhar no estrangeiro

Destacam-se o Reino Unido (17%) e a Alemanha (13,8%) como os principais 
destinos dos recém-diplomados do IST. Entre os recém-diplomados que auferem 
bolsas e que desempenham atividades de investigação, 17,2% estão fora de 
Portugal.

%



Permitiu-me crescer como pessoa, 
aprendiz. Estabelecer uma rede 
de contactos e desenvolver uma 
série de competências técnicas e 
humanas.  

Diplomado em Engenharia Civil

O Técnico é uma excelente 
universidade. Educa os seus alunos 
a serem competentes, duma forma 
cientificamente rigorosa e, na minha 
experiência, não os trata de forma 
injusta. Os alunos saem do Técnico 
bem preparados para trabalharem 
como técnicos superiores nas 
respectivas áreas.  

Diplomado em Matemática e Aplicações



Nota metodológica

O universo de inquiridos (N=1187) corresponde a todos os diplomados de 2º 
Ciclo (Mestrados Integrados + Mestrados de Bolonha) que concluíram o curso 
entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2017 (fonte: RAIDES). A recolha de dados 
realizou-se via questionário online que decorreu entre Junho e Dezembro de 
2019. A taxa de resposta foi de 50,9%. 
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