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INDICADORES EQAVET – CICLO DE FORMAÇÃO 2014-2017 

 

Ao longo do ano letivo 2019/2020 foram recolhidos os dados relativos ao ciclo formativo 2014-

2017. A partir dos resultados obtidos, foram identificadas áreas de melhoria na gestão da EFP e 

definidos novos objetivos e metas a alcançar, que constarão do relatório de operador e do plano 

de melhoria. 

Da análise destes resultados, destacamos a taxa de conclusão dos cursos, cujos valores têm 

registado uma evolução muito favorável ao longo dos últimos anos. Destacamos ainda o grau 

de satisfação das entidades empregadoras com os nossos ex-alunos, que na sua vasta maioria 

se consideram muito satisfeitos com o seu desempenho. 

Na recolha destes dados, a maior dificuldade prendeu-se com a obtenção de dados, sobretudo 

das entidades empregadoras, aspetos que deverão ser tidos em conta na definição do plano de 

melhoria. 

Apresentamos, de seguida, o quadro-resumo dos resultados obtidos: 

RESULTADOS 
 

4 a) Taxa de conclusão dos cursos 71,8% 

        Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 69,9% 

        Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto 1,9% 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho 52,7% 

        Taxa de diplomados empregados por conta de outrem  45,5% 

        Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria 2,7% 

        Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais 0,9% 

        Taxa de diplomados à procura de emprego 3,6% 

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos 17,0% 

        Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 16,1% 

        Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário 0,9% 

5 a) Taxa de diplomados noutras situações 0,0% 
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5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida 30,4% 

6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 48,2% 

        Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 10,7% 

        Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF 37,5% 

6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores 15,7% 

           Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 100,0% 

                 Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 100,0% 

          Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF 100% 

           Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 
(a escala de satisfação integra 4 níveis: 1. Insatisfeito, 2. Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – Muito satisfeito, sendo que no apuramento da média só são considerados os níveis de "Satisfeito" e "Muito satisfeito") 3,8 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 4,0 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não relacionadas com o 
curso/AEF 

3,7 


