
EMPREGABILIDADE EM 

PSICOLOGIA
RESULTADOS DO INQUÉRITO AO EMPREGO E 

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS DE 2017

INFORMAÇÃO SÍNTESE

www.fep.porto.ucp.pt

Para mais informações, pf envie email para sigiq@porto.ucp.pt



Uma vez concluído o Mestrado, todos

os diplomados que pretendem ser

PSICÓLOGOS devem ainda fazer o 

Ano Profissional Júnior (vulgo “estágio 

à Ordem”), a última etapa da formação 

como Psicólogo 

vide Estatuto da Ordem dos Psicólogos e Europsy
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MESTRES EM 2015/16

A 1 de março de 2017: 3 meses a 1 ano e 3 meses após a conclusão do curso
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Destes, 60,0% com contrato de estágio

Destes, 100,0% com remuneração 
exclui 1 que não respondeu

taxa de atividade profissional

53.3%

Destes, 73,7% exerce atividade na área 

de formação



MESTRES EM 2013/14

A 1 de março de 2017: 1 ano e 3 meses a 2 anos e 3 meses após a conclusão do curso
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Destes, 73,7% com contrato de trabalho

Destes, 100,0% com remuneração
exclui 3 que não responderarm à questão

taxa de atividade profissional

84.6%

Destes, 77,3% exerce atividade na área 

de formação



LICENCIADOS EM 2015/16
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Destes, 82,8% estuda em exclusividade

Destes, 93.5% opta por prosseguir 

estudos para Mestrado na Faculdade 

de Educação e Psicologia

taxa de Prosseguimento de 
Estudos

92.1%



Síntese metodológica do IE2018

ENQUADRAMENTO

O Inquérito ao Emprego 2017 (IE2017), aplicado junto de diplomados da Católica-Porto, abordou três temas: 

Empregabilidade, Prosseguimento de Estudos e, em menor escala, a Satisfação com o Curso. Os resultados 

relativos a este inquérito são apresentados em dois relatórios autónomos , nomeadamente, Inquérito ao Emprego e 

Prosseguimento de Estudos. O presente relatório resulta do tratamento das questões relativas à Empregabilidade e à 

Satisfação com o Curso colocadas no Inquérito ao Emprego 2017 a diplomados em 2015/16 e 2014/15 (à exceção da 

Faculdade de Direito – Escola do Porto e da Faculdade de Educação e Psicologia que optaram por inquirir os 

diplomados em 2013/14 de licenciatura e mestrado, respetivamente). No caso da licenciatura em Psicologia da 

Faculdade de Educação e Psicologia apenas foi inquirida a geração de 2015/16). 

Cursos em Avaliação 
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Faculdade de Educação e Psicologia

Psicologia Licenciatura

Mestrado em Psicologia Mestrado

MSc Psicologia e Des RH Mestrado
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Síntese metodológica do IE2018

O INQUÉRITO

No que toca aos temas aqui tratados, este inquérito caracterizou-se por: Aplicação diferenciada às duas 
gerações abrangidas. A caracterização da ‘Situação Atual face à Atividade Profissional’ tem uma data única 
de referência que neste ano recaiu em 1 de março. A aplicação do questionário demora cerca de dois 
meses pelo que a referência a uma data única assegura maior consistência dos dados recolhidos. 

Dentro do tema da Empregabilidade, foram tratados especificamente os temas:

 Situação Atual face à Atividade Profissional

 Procura da 1ª atividade

 Tempo de desemprego

 Níveis de atividade profissional no início e no último ano do curso

 Satisfação com o Curso

As escalas ordinais utilizadas são de Concordância ou de Satisfação e têm 6 níveis de resposta, sendo 
ancoradas nos extremos com 1 o valor mais baixo e 6 o valor mais elevado. 

Todas as perguntas eram de resposta obrigatória com exceção daquela que se questiona se a organização 
para que trabalha está associada à família.
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