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A situação 
profissional dos 
recém-diplomados 
do IST



Encontro-me bastante satisfeito 
com o percurso no Técnico,  
pois penso que me forneceu  
uma excelente base para  
o meu percurso profissional.    

Diplomado em Engenharia Civil 
e Gestão Industrial

No mercado de trabalho ainda 
existe um grande respeito e mérito 
associado ao IST.   

Diplomado em Engenharia do Ambiente



A maioria dos recém-diplomados do IST encontram-se a trabalhar. Neste grupo 
incluem-se trabalhadores por conta de outrem (69,7%), bolseiros (16,6%), es-
tagiários a frequentar estágios remunerados (5,7%) e trabalhadores por conta 
própria (2,5%). 

SITUAÇÃO ACTUAL

94,5
dos diplomados 

estão a trabalhar

%



Os recém-diplomados que trabalham em Portugal têm, em média, um salário 
base de 1273€. e aqueles que trabalham no estrangeiro apresentam uma média 
de 2626€.

REMUNERAÇÃO MÉDIA

1.485
Salário Base 

Mensal

€



Recordo já com saudades os tempos 
da faculdade. No geral sinto que 
cumpri com os meus objetivos, 
e sinto orgulho em ter estudado 
numa escola como o Técnico.  

Diplomado em Engenharia Mecânica

O IST ajudou-me a arranjar 
este emprego. 

Diplomado em Engenharia Biológica



Os recém-diplomados conseguem, na sua grande maioria, inserção profissio-
nal até 6 meses após terminarem o curso. Apenas 1,6% encontraram emprego 
após 12 meses e 2,2% ainda não obtiveram o primeiro emprego.

86,2
obtêm o 1º emprego até 6 meses 

depois de concluir do curso

%

TEMPO DE ESPERA PARA OBTER O 1º EMPREGO



73,2
estão a trabalhar na área 

em que se formaram

%

ACTIVIDADE NA ÁREA DE FORMAÇÃO



O percurso no Técnico permitiu me 
adquirir ferramentas que considero 
fundamentais no meu trabalho 
diário.  

Diplomado em Engenharia Aeroespacial

Foram-me dadas as ferramentas 
necessárias para o meu 
desenvolvimento profissional.  

Diplomado em Tecnologias Biomédicas



INTERNACIONALIZAÇÃO

16,5
estão a trabalhar no estrangeiro

Destacam-se o Reino Unido (23,8%) e os Países-Baixos (14,3%) como os prin-
cipais destinos dos recém-diplomados do IST. Entre os recém-diplomados que 
auferem bolsas e que desempenham atividades de investigação, 16% estão 
fora de Portugal.

%



Boas bases de ensino e excelente 
preparação para o mundo 
empresarial.  

Diplomado em Engenharia Electrónica

Qualidade do ensino. 
Condições de aprendizagem acima 
da média.  

Diplomado em Engenharia e Electrotécnica 
e de Computadores



Nota metodológica

O universo de inquiridos (N=936) 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 2014 que constavam no sistema fénix 
em Junho de 2016. A recolha de dados realizou-se via questionário online que 
decorreu entre Junho e Outubro de 2016. A taxa de resposta foi de 52,2%. 
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