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Inquérito ao Emprego 2018 

O seguinte relatório apresenta uma análise qualitativa a situação profissional dos 
diplomados da Escola Superior de Saúde de Santa Maria (ESSSM), a 1 abril de 2018.


O contacto com os diplomados da ESSSM, finalistas da licenciatura de Enfermagem no 
ano letivo 2016/2017, foi realizado, via inquérito online e via telefonicamente, durante o 
mês de abril e maio do corrente ano civil.


Foram colocados aos diplomadas um conjunto de dez questões, que permitem avaliar 
desde o seu percurso na ESSSM, as dificuldades sentidas no ingresso no mercado de 
trabalho até atual situação profissional.


Os dados obtidos permitiram actualizar a base de dados dos contactos existente. A 
ESSSM agradece, por isso, aos seus diplomados pela partilha do seu testemunho na 
integração do mercado de trabalho, pois, sem a sua colaboração, não seria possível 
traçar um novo pano estratégico tendo em vista o crescimento contínuo da taxa de 
empregabilidade. 


Os resultados dos inquéritos aos diplomados, permite concluir que a taxa de 
empregabilidade é de 90,91%, sendo que se verificou que, ao fim de 3 meses,  
61,30%dos diplomados já tinham ingressado no mercado de trabalho. Verificou-se, 
ainda, que 96,97% dos diplomados iniciou o seu percurso profissional em território 
nacional. A data verificou-se que 63,64% dos diplomados colaboram com entidades 
privadas, na prestação de serviços de enfermagem geral (53,3%).


Geograficamente verificou-se que Portugal, com  96,97% é o país que apresenta a maior 
taxa de empregabilidade dos diplomados.  


Os diplomados classificaram como moderado (45,45%) o grau de dificuldade sentida no 
ingresso no mercado trabalho, tendo informado que as principais dificuldades estão 
associadas a precariedade das ofertas existentes no mercado nacional.


Constatou-se que os diplomados classificaram como boa (57,58%) e muito boa (30,30%) 
a sua formação na ESSSM, sendo que verificou-se em simultâneo que uma elevada 
percentagem frequenta a data pós-graduações na instituição. 
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Resultados da análise qualitativa  

Dados referentes a situação profissional dos diplomados a 1 abril de 2018.


Questão 1. A minha situação profissional a 1 de abril de 2018 é: 


Questão 2. Iniciei a minha actividade profissional em:


Questão 3. À data, as minhas principais funções são:
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Tabela 1. Dados percentuais, referentes a 
questão1 do Inquérito ao Emprego 2018

A trabalhar numa 
entidade pública

0,2121

A trabalhar numa 
entidade privada

0,6364

A trabalhar e a estudar 0

A estudar 
exclusivamente

0,0303

Desempregado(a) 0,0909

A trabalhar noutra área. 0,0303

Tabela 2. Dados percentuais, referentes a questão 2 do Inquérito ao Emprego 2018

1º Trimestre ( julho/agosto/setembro 2017) 0,613

2º Trimestre (outubro/novembro/dezembro 2017) 0,032

3º Trimestre (janeiro/fevereiro/março 2018) 0,355

4º Trimestre (abril/maio/junho 2018) 0

Tabela 3. Dados percentuais, referentes a questão 3 do Inquérito ao Emprego 2018

Enfermagem geral 0,563

Enfermagem de anestesia 0,063

Enfermeira de cuidados gerais em lar de 
idosos

0,031

Enfermeira de cuidados gerais em lar de 
idosos

0,031



Questão 4. Iniciei a minha actividade profissional em:


Questão 5. A minha 1ª experiência profissional foi (entidade/ data):
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Tabela 3 (cont). Dados percentuais, referentes a questão 3 do Inquérito ao Emprego 2018

Enfermeira de cuidados gerais no serviço 
de medicina e cirurgia

0,031

Estudar alemão(obrigação para faz parte 
do contrato inicial a jun 2018 em 

hamburgo)

0,031

Enfermeira medicina curativa, generalista, 
domicílio

0,031

Desempregada 0,094

Tabela 4. Dados percentuais, referentes a questão 4

Portugal 0,9697

Alemanha 0,0303

Tabela 5. Dados percentuais, referentes a questão 5 do Inquérito ao Emprego 2018

Águas de Gaia 22/07/2017

Clube Futebol Padronal 22/07/2017

Centro Social Paroquial Padrão da Légua 01/08/2017

Centro Social Paroquial do Amial 01/08/2017

Clinica de Análises Clinicas 01/08/2017

Santa Casa da Misericordia de Vila de Conde 01/08/2017

Domicílio 01/08/2017

Lar do Comércio 02/08/2017

Grupo Medi-t 18/08/2017

Projeto sem-abrigo 31/08/2017

Cruz Vermelha Portuguesa 01/09/2017

Domicílio 01/09/2017

Lar vila nova senior 04/09/2017

Clínica de Repouso Aconchego 04/09/2017

Associação de Socorros Mútuos Restauradora de Avintes 04/09/2017

Medicina no Trabalho 07/09/2017



Questão 6. Avalie o grau de dificuldade que sentiu no ingresso no mercado de trabalho:


Questão 7. Desde que conclui a minha 
licenciatura


Questão 8.Como avalia a sua formação na ESSSM: 
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Tabela 5 (continuação). Dados percentuais, referentes a questão 5 do Inquérito ao 
Emprego 2018

Lowmargin 14/09/2017

Farmácia Cortes Pinto 15/09/2017

Northcare 01/10/2017

Unidade de cuidados continuados 02/10/2017

Santa Casa da Misericórdia de Vila de Conde 23/10/2017

Centro Geriátrico Morais Barata 23/10/2017

Louromedica 02/11/2017

Hospital Particular do Algarve 03/12/2017

Hospital Santa Maria 03/01/2018

Hospital Santa Maria 04/01/2018

Lar 04/01/2018

Hospital de Cascais 28/02/2018

APPACDM de Matosinhos 02/03/2018

SNS 24 19/03/2018

Dual 01/04/2018

Nunca trabalhei na área —-

Nunca trabalhou —-

Tabela 6. Dados percentuais, referentes a 
questão 6 do Inquérito ao Emprego 2018

Muito Difícil 0,1818

Difícil 0,1818

Moderada 0,4545

Fácil 0,1818

Fácil, trabalho no local do 
estágio profissionalizante

0

Tabela 7. Dados percentuais, referentes a 
questão 7 do Inquérito ao Emprego 2018

Frequento uma pós-graduação 0,2727

Frequento uma pós-
licenciatura

0

Frequento um mestrado 0

Não voltei a estudar 0,6667

Outro 6,06%%



Questão 9. Estou desempregado(a), pretendo ser contactado(a) pela ESSSM para me 
ajudar no ingresso ao mercado de trabalho .
1

Questão 10. Os meus dados atuais são : 2

 Todos os diplomados, que responderam Sim a Questão 9, foram contactados pelo Gabinete de Apoio Aluno.1

 No inquérito foi solicitada a identificação individual dos diplomados, com objetivo de atualizar os a base de dados da 2

ESSSM, contudo neste relatório só foram utilizados os dados estatisticamente, respeitando assim a legislação de 
proteção de dados
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Tabela 8. Dados percentuais, referente a 
questão 8 do Inquérito ao Emprego 2018

Muito Insatisfatória 0,0303

Insatisfatória 0,0303

Satisfatória 0,0606

Boa 0,5758

Muito Boa 0,303

Tabela 9. Dados percentuais, referentes a 
questão 9 do Inquérito ao Emprego 2018

Sim 0,0909

Não 0,9091


