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Quantos são os diplomados em Sociologia? 

 

Nos censos de 2001, 6.901 indivíduos indicaram ter um curso superior de Sociologia (INE, Censos 2001: IV 

recenseamento geral da população). Juntando a estes os 8.435 que se diplomaram entre 2001/02 e 

2014/15 (último ano para o qual existe informação à em setembro de 2017), de acordo com os dados ao 

Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (DGEEC/MEC), estamos a falar 

de um universo de 15.336 diplomados em 2014/15. 

No gráfico 1 podemos observar a evolução do número de diplomados entre 1995/96 e 2014/15 por sexo. 

Ao longo deste período assistiu-se a um aumento global na ordem dos 15%, embora com diversas 

oscilações (muito mais expressivas no sexo feminino), registando-se, todavia, a partir de 2008/09 uma 

tendência negativa.  

Figura 1: Diplomados em Sociologia (todos os níveis de formação, 1995/96 a 2014/15) 

 

 

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, DGEEC/MEC (1995/96 a 2014/15) 
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Na tabela 1 podemos ver a distribuição dos diplomados no período entre 2001/02 e 2014/15, por nível de 

formação e sexo, ficando clara a predominância das mulheres nesta área científica, em especial ao nível 

da licenciatura. Entre os licenciados, existem quase 3 vezes mais mulheres do que homens, mas a situação 

é já distinta entre os mestres, onde as mulheres são 2,2 vezes mais do que os homens, atingindo-se o 

ponto de quase equilíbrio entre os doutores. 

Tabela 1: Diplomados em sociologia por nível de formação e sexo (2001/02 a 2014/15) 

Diplomados(1) H M HM Rácio M/H 

Bacharéis 6 23 29 3,8 

Licenciados 1785 4978 6763 2,8 

Mestres 377 831 1208 2,2 

Doutores 194 216 410 1,1 

Outros diplomas 7 18 25 2,6 

Total de Diplomados 2369 6066 8435  

Fonte: Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, DGEEC/MEC. 

Nota: (1) Diplomados no ensino superior (incluindo CET's) 

 

 


