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A situação 
profissional dos 
recém-diplomados 
do IST



Foi um bom percurso, fez-me 
crescer e tornar mais disciplinada de 
forma a estar preparada para a vida 
profissional.

Diplomado em Bioengenharia e Nanosistemas

O Técnico proporcionou-me uma 
formação exigente e abrangente que 
me preparou para resolver novos 
problemas.

Diplomada em Matemática e Aplicações



A maioria dos recém-diplomados do IST encontram-se a trabalhar. Neste grupo 
incluem-se trabalhadores por conta de outrem (77,9%), bolseiros (12,6%), es-
tagiários a frequentar estágios remunerados (2,5%) e trabalhadores por conta 
própria (2,4%).

SITUAÇÃO ACTUAL

95,4
dos diplomados 

estão a trabalhar

%



Os recém-diplomados que trabalham em Portugal têm, em média, um salário 
base de 1.511€. 

REMUNERAÇÃO MÉDIA

1.856
Salário Base 

Mensal

€



O Técnico é uma escola com uma 
capacidade de ensino fabulosa. Os 
resultados falam por si. O curso está 
bem estruturado e os professores 
desempenham a sua função de 
forma exímia. 

Diplomado em Arquitetura

Deu-me as bases e a estrutura 
necessária para poder ir à procura de 
um trabalho bastante bom e do meu 
agrado.

Diplomada em Engenharia Mecânica



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.

87,4
obtêm o 1.º emprego até 6 meses  

após a conclusão do curso

%

TEMPO DE ESPERA PARA OBTER O 1º EMPREGO



Gostei muito do curso que 
frequentei, e sinto que adquiri 
um leque bastante extenso de 
conhecimentos aplicados à minha 
área. No IST aprendi a lidar com 
situações de alta pressão e a 
responder a situações urgentes, o 
que me tem ajudado muito no meu 
percurso profissional.  

Diplomada em Engenharia Informática  
e de Computadores

 

O Técnico deu-me muitas mais-
valias. Quando comparado com o 
outros trabalhadores, sinto que 
ex-alunos do técnico resolvem os 
problemas com mais facilidade.

Diplomado em Engenharia Electrotécnica  
e de Computadores



74,7
indicaram estar a trabalhar no âmbito  

da sua área de formação

ACTIVIDADE NA ÁREA DE FORMAÇÃO

%



INTERNACIONALIZAÇÃO

18
estão a trabalhar no estrangeiro

Destacam-se o Reino Unido (17,8%) e a Suíça(13,1%) como os principais destinos 
dos recém-diplomados do IST. Entre os recém-diplomados que auferem bolsas e 
que desempenham atividades de investigação, 25,6% estão fora de Portugal.

%



Sinto que com todo o meu 
percurso no IST estou mais a 
vontade e preparado em situações 
de dificuldade e stress que os 
restantes.

Diplomado em Engenharia de 
Telecomunicações e Informática

O Técnico teve um impacto na minha 
vida pessoal e profissional e na 
minha educação muito positivo. 
A exigência e o nível do ensino 
prepararam-me sem dúvida para os 
desafios que tiver que enfrentar no 
futuro.

Diplomado em Engenharia Civil



Nota metodológica 

O universo de inquiridos (N=1390) 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 2018 (fonte: RAIDES). A recolha de dados reali-
zou-se via questionário online que decorreu entre Junho e Dezembro de 2020. A 
taxa de resposta foi de 51,5%. 
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