
Inquérito ao Emprego 2013 

Graduados de 1º e 2º ciclo de Direito 

Taxa de resposta líquida: 

1º ciclo: 99%; 2º ciclo: 89,5%; Global: 95% 



1º ciclo 

Os graduados em situação 
de desemprego, são 

contactados e 
disponibilizado 

acompanhamento 
individual 

85% 

15% 

Taxa de Emprego

Taxa de Desemprego

A maioria dos graduados de 1º ciclo obtém 
colocação até 1 mês após início da procura e 
indica ter tido “muito pouca” ou “nenhuma” 
dificuldade na obtenção de emprego.  

Mais de ¾ dos graduados considera estar a 
desempenhar atividade profissional na área 
de formação  



1º ciclo 

Mais de metade dos ativos 
prossegue estudos em 

simultâneo.  
Destes, 84% opta por 
prosseguir estudos na 

Católica Porto 

Católica Porto Outro

84% 

16% 

Prosseguimento de estudos 
Opção por Escola 



94% 

6% 

Taxa de emprego

Taxa de desemprego

• 94% dos Mestres com atividade profissional (inclui Estágio de Advocacia) 

• 2 em cada 3 tem atividade em 3 meses 

• A esmagadora maioria fá-lo dentro da sua área de formação. 

2º ciclo 



Nota Metodológica 
Apresentam-se informações essenciais relativas a amostra, questionário e 
relatório. Num esforço de melhoria contínua em que este Observatório se 
posiciona em todos estes tópicos foram introduzidas novidades em 2013 
(aqui apresentam-se as mais significativas), decorrentes dos pedidos 
ponderados das Unidades Académicas. 
Apresenta-se, ainda, Glossário e fórmulas de Cálculo essenciais à 
compreensão do processo. 
AMOSTRA e novidades introduzidas em 2013 
Mantendo como objetivo central a caracterização dos graduados no ano 
letivo anterior (2011/12 – geração 1), no Observatório 2013 foram ainda 
inquiridos graduados em anos precedentes, de acordo com o solicitado 
por cada Unidade Académica e a existência de graduados em cada 
geração. 
Os dados académicos base foram obtidos no sistema integrado de gestão 
académica – Sophia, em articulação com os Serviços Académicos.  
Relativamente à amostra obtida, foi assumido o compromisso de tentar 
atingir o maior número possível de graduados da geração N1 tendo 
nomeadamente em vista o posterior acompanhamento dos que se 
declaram em situação de desemprego.  
Ao todo foram enviados 2 emails, 1 sms e 3 tentativas telefónicas em 
horários e dias diferentes. Em cada nova abordagem, apenas foram 
contactados os que não haviam respondido na anterior. Todas as 
respostas foram registadas na mesma plataforma online. No trabalho de 
campo foram envolvidos todos os elementos de Estudantes e 
Empregabilidade e ainda elementos das Unidades Académicas que 
receberam formação. A aplicação do questionário foi feita desde 01 de 
Fevereiro até 15 de março, data em que foram feitos os últimos 
telefonemas.  
QUESTIONÁRIO e novidades introduzidas em 2013 
Cada geração foi inquirida em plataforma própria, sendo que o 
questionário aplicado à geração N1 e N2 foi igual. O das restantes 
gerações foi simplificado. 
A aplicação foi feita entre 1 de Fevereiro e 15 de março de 2013. 

Assente na pergunta de triagem “ “Qual a sua situação atual principal “, o 
questionário desenvolve-se em função de três perfis de resposta:  
Em situação de emprego (vide Glossário) 
As questões seguintes recolheram informação sobre o processo de procura de 
emprego, a sua situação face à entidade empregadora e sobre as funções 
exercidas, a caracterização das entidades empregadoras e as expectativas destes 
diplomados face ao percurso profissional. 
Em situação de desemprego 
Em prosseguimento de estudos  
Foi, ainda, contemplada a categoria “Outra” situação que pretendeu integrar os 
que não pretendem trabalhar, aguardam data de um concurso, abertura de 
candidaturas a um curso específico, por razões de dedicação familiar, estágios 
voluntários não remunerados. Em alguns casos foi possível recodificação de 
respostas desde que houvesse segurança no processo (a partir da resposta a 
“Outra. qual?”. Ex: estágio voluntário não remunerado: se requerido por Ordem 
Profissional, foi recodificado em “ativo”; se isso não é explicitado, foi recodificado 
em “desempregado”). Esta recodificação, porém, não permite conhecer o novo 
perfil na íntegra pois a posteriori não haviam respondido às questões desse perfil. 
Este processo explica pequenas diferenças de N apresentados na contabilização de 
perfis por comparação com os N das perguntas subsequentes 
 
O questionário tem um total de 39 perguntas de formulação o mais simplificada 
possível, tendo em vista clareza e homogeneidade na interpretação das mesmas. A 
realidade das formas de empregabilidade é hoje muito heterogénea pelo que foi 
feito o esforço de utilização de conceitos claros e universais. 
A grande maioria das perguntas era de resposta obrigatória, evitando proporções 
importantes de valores omissos (missing values). As medidas estatísticas 
apresentadas são todas de carácter descritivo, nomeadamente, número válido de 
respostas (n) e respetivas percentagens para as variáveis qualitativas. Por sua vez, 
para as variáveis de natureza quantitativa foram ainda utilizadas a média e/ou a 
mediana, a moda, o desvio padrão e o valor mínimo e máximo. 
Perguntas não obrigatórias: identificação da organização empregadora, valores de 
remuneração e testemunhos 



Nota Metodológica (2) 
A apresentação é feita através de tabelas por vezes complementadas por 
gráficos. Os comentários escritos visam dar relevo aos resultados mais 
significativos alcançados por cada questão. 
Como novidades deste ano, salienta-se a integração de questões sobre: 
Razões que levam a não estudar (dos ativos e dos desempregados); 
Prosseguimento de estudos de ativos e desempregados (para 
aprofundamento deste perfil, foi igualmente perguntado aos que estão 
em situação de emprego e desemprego, se estão a estudar. O perfil 
desdobra-se, assim, em “estuda em exclusividade”; e “também estuda”); 
Vínculo contratual; 
Tempo e número de vezes em que esteve desempregado dos ativos que 
afirmam ter passado por situação de desemprego; 
Avaliação do curso; 
Testemunhos. 
 
RELATÓRIOS e novidades introduzidas em 2013 
Os resultados aqui apresentados foram apurados a partir da aplicação do 
Questionário de Empregabilidade de 2013 à geração N1 (graduados em 
2011/12). Será apresentado posteriormente relatório referente às 
restantes gerações. 
O presente relatório integra algumas novidades: 
Caracterização dos graduados por idade média de conclusão e tempo de 
duração de curso. 
Estrutura baseada nos perfis “em situação de emprego”, “em situação de 
desemprego” e “em prosseguimento de estudos”. Este último com 
identificação dos que o fazem em exclusividade e dos que o fazem e não 
fazem enquanto ativos e desempregados 
Perguntas não obrigatórias: identificação da organização empregadora, 
valores de remuneração e testemunhos 
Testemunhos dados pelos graduados. Poderá ser estabelecido contacto 
com os autores a solicitar autorização de publicação 
Sugestão comunicacional, com base no relatório. Porém, a comunicação 
que venha a ser feita dependerá da iniciativa da UA. 

GLOSSÁRIO e fórmulas de Cálculo 
Em situação de emprego ou Ativos – Por “Ativos” são considerados todos os 
graduados em situação de experiência profissional após a graduação, i.e., agregam-
se as primeiras sete categorias da 1ª pergunta “Qual a sua situação atual?”. Assim, 
para o seu cálculo é feito o somatório das respostas que escolheram: 

Com contrato de trabalho ou em prestação de serviços regular para a MESMA 
entidade   
A realizar estágio requerido por Ordem Profissional  
A realizar estágio profissional (ex: IEFP, INOV Jovem)  
A trabalhar por conta própria (igual ou superior a uma média semanal de 20 
horas; Ex.: freelancer)  
A trabalhar por conta própria (inferior a uma média semanal de 20 horas; Ex.: 
freelancer)  
Empresário com colaboradores 
Bolseiro de investigação ou bolseiro de projeto científico 

Em situação de desemprego ou Desempregados – Por “Desempregados” são 
considerados todos os graduados que se classificam enquanto tal, dada a relevância 
que assume a perceção de cada um sobre a sua situação. 
Taxa de Emprego: Em situação de emprego/(Em situação de emprego + Em situação 
de desemprego)  
São excluídos os Outros por considerarmos que nesta categoria estão aqueles que 
não querem trabalhar, o que se confirma nas especificações que dão. 
Taxa de Desemprego: Desempregados/(Em situação de emprego + Em situação de 
desemprego)  
Taxa de prosseguimento de Estudos: Prosseguimento de Estudos / Todos - Outros 
Indicador de “Pro-atividade”: % de graduados que inicia a procura antes da 
conclusão do seu curso. Para a construção deste indicador foi feita a pergunta: 
“quando começou a procurar emprego?”, de modo a tornar possível cruzar as suas 
respostas com o tempo (duração) da procura de emprego até à sua obtenção.  
Tempo de desemprego total ou após a conclusão do curso: a data de fecho de 
recolha das respostas.  
O tempo de obtenção da 1ª atividade regular após a conclusão do curso é feito em 
função do cálculo da data de fim de curso registada no sistema de informação dos 
Serviços Académicos (SOPHIA). 
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