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A situação 
profissional dos 
recém-diplomados 
do IST



O IST tem um ensino de qualidade e 
umas boas infraestruturas.  

Diplomado em Engenharia Mecânica

Foi intenso e foi necessário 
sacrifício, pois requer muito tempo e 
empenho. Mas é muito gratificante 
perceber que esses instrumentos 
que nos são facultados e 
trabalhados no Instituto são as 
armas que temos para nos destacar 
no mercado de trabalho.  

Diplomado em Engenharia e Gestão de Energia



A maioria dos recém-diplomados do IST encontram-se a trabalhar. Neste gru-
po incluem-se trabalhadores por conta de outrem (76,6%), bolseiros (12%), es-
tagiários a frequentar estágios remunerados (5,1%) e trabalhadores por conta 
própria (2,1%).

SITUAÇÃO ACTUAL

95,8
dos diplomados 

estão a trabalhar

%



Os recém-diplomados que trabalham em Portugal têm, em média, um salário 
base de 1.422€. 

REMUNERAÇÃO MÉDIA

1.716
Salário Base 

Mensal

€



Deu-me as bases necessárias 
de conhecimento para a minha 
atividade e também melhor 
capacidade de aprendizagem. 
Adicionalmente, tive a oportunidade 
de participar em atividade extra-
curriculares, que me deram outro 
tipo de formação a nível de soft-
skills.  

Diplomado em Engenharia Informática e de 
Computadores

Sinto que o técnico me deu as bases 
que precisava para desempenhar a 
minha função profissional.  

Diplomada em Engenharia Química



Os recém-diplomados conseguem, na sua grande maioria, inserção profissional 
até 6 meses após terminarem o curso. Apenas 2,2% encontraram emprego após 
12 meses.

81,1
obtêm o 1.º emprego até 6 meses  

após a conclusão do curso

%

TEMPO DE ESPERA PARA OBTER O 1º EMPREGO



Escola muito bem organizada e com 
excelentes professores.  

Diplomado em Engenharia de Petróleos

 

O esforço dedicado aos estudos 
no IST abriu muitas portas no 
mundo profissional e trouxe um 
reconhecimento mais elevado por 
parte de entidades empregadoras 
em comparação com outros 
candidatos formados noutras 
instituições.  

Diplomado em Engenharia Electrotécnica  
e de Computadores



71,8
indicaram estar a trabalhar no âmbito  

da sua área de formação

ACTIVIDADE NA ÁREA DE FORMAÇÃO

%



INTERNACIONALIZAÇÃO

15,1
estão a trabalhar no estrangeiro

Destaca-se a Suíça (13,2%) como o principal destino dos recém-diplomados do 
IST. Logo de seguida surgem a Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e Estados 
Unidos da América (todos com 12,1%). Entre os recém-diplomados que auferem 
bolsas e desempenham atividades de investigação, 27,9% estão fora de Portugal

%



O Técnico deu-me as bases técnicas 
que preciso para desempenhar o 
meu papel. Saliento que acima de 
tudo é uma instituição que motiva 
o nosso pensamento lógico e crítico 
e nos dá um ritmo de trabalho 
espetacular.  

Diplomada em Engenharia Biomédica

Muito boa qualidade de ensino e 
ótimo ambiente entre colegas e 
professores.  

Diplomado em Engenharia Geológica e  
de Minas



Nota metodológica 

O universo de inquiridos (N=1363) 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 2019 (fonte: RAIDES). A recolha de dados reali-
zou-se via questionário online que decorreu entre Junho e Dezembro de 2021. A 
taxa de resposta foi de 52,8%. 
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