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Nota Metodológica 
O Inquérito ao Emprego é uma iniciativa anual da Católica Porto que tem 
lugar desde 2010. Os resultados aqui apresentados foram apurados a partir 
da aplicação do Inquérito ao Emprego 2014 à geração N1 (graduados em 
2012/13) e geração N2 (graduados em 2011/12).  
O Inquérito é de preenchimento online nominal, de resposta em reação a 
emails-convite ou na sequência de insistência telefónica, para o que, em 
2014, foi constituído um call center dedicado. A abrangência de respostas 
permite posterior acompanhamento de desempregados e percursos, 
iniciativas que decorrem no âmbito do Observatório de Empregabilidade. 
O questionário permite perfilagem de respondentes a partir da primeira 
pergunta, levando à sua agregação em três perfis: com atividade profissional; 
em prosseguimento de estudos; desempregado. A pergunta permite, ainda, 
a resposta “outro”, o que, sempre que possível, é recodificado. Cada um dos 
perfis tem, depois, perguntas de aprofundamento. 
Nas suas 38 perguntas procurou-se formulação simplificada, embora exista 
consciência da heterogeneidade da empregabilidade, o que leva ao esforço 
de utilização de conceitos claros e universais (vide glossário). A grande 
maioria das perguntas é de resposta obrigatória (apenas não o são: 
identificação da organização empregadora, valores de remuneração e 
testemunhos), evitando, assim, missings. As medidas estatísticas 
apresentadas são de carácter descritivo, nomeadamente, número válido de 
respostas (n) e respetivas percentagens para as variáveis qualitativas. Para as 
variáveis de natureza quantitativa foram ainda utilizadas a média e/ou a 
mediana.  
 

Glossário  
a. Em situação de emprego ou com atividade profissional –agregam-se os 

diplomados que se situam nas primeiras sete categorias da pergunta de 
perfilagem: “Qual a sua situação atual?”: 

 
• 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)  
• A trabalhar por conta própria (inferior a uma média semanal de 20 horas)  
• Empresário com colaboradores 
• Bolseiro de investigação ou bolseiro de projeto científico 
 

b. Em situação de desemprego ou Desempregados – graduados que se 
classificam como “desempregados”, dada a relevância que assume a perceção 
de cada um sobre a sua situação.  O tempo de desemprego total ou após a 
conclusão do curso: a data de fecho de recolha das respostas. 
 

c.  Tempo de obtenção de emprego:  calculado com base na data de início de 
procura de atividade profissional afirmada pelo respondente e a data de fecho 
da base de dados (19 de Março de 2014).  

 
Fórmulas de indicadores críticos  

T 

A 

X 

A 

de Emprego  

 São considerados os que querem entrar no 

mercado de emprego. Excluem-se os ‘Em 

prosseguimento de estudos’ e os ‘Outros’ 

Em situação de emprego ou com atividade profissional 

/ (em situação de emprego ou com atividade 

profissional + em situação de desemprego) 

de Desemprego  
Desempregados/(em situação de emprego ou com 

atividade profissional + em situação de desemprego) 

de prosseguimento de Estudos Prosseguimento de Estudos / Todos – Outros 

de Resposta Bruta  Respostas /Diplomados 

de Resposta Líquida   Respostas /Universo – diplomados incontactáveis 

Este relatório é uma versão-síntese do Relatório de Empregabilidade 
2014 que abrange um conjunto mais  alargado de dimensões de 
empregabilidade dos diplomados inquiridos. 
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