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INDICADORES EQAVET – CICLO DE FORMAÇÃO 2016-2019 

 

 

Durante os 2º e 3º períodos do ano letivo 2020/2021, foram recolhidos os dados relativos 

ao ciclo de formação do triénio 2016-2019. A partir dos resultados obtidos, foram identificadas 

áreas de melhoria na gestão da Educação e Formação Profissional as quais constarão do Plano 

de Melhoria a aplicar no ano letivo 2021/2022, assim como do Relatório de Progresso Anual. 

Em relação à taxa de conclusão dos cursos, 75,7%, (indicador 4a), verifica-se a continuidade 

da tendência de subida, indicando boas perspetivas de alcance da meta de 78%, estabelecida 

para 2022. 

A taxa de colocação dos diplomados (taxa de colocação no mercado de trabalho + taxa de 

prosseguimento de estudos - indicador 5a) foi de 93,6%, tal como no ciclo anterior, indo de 

encontro ao objetivo traçado de consolidar o valor desta taxa, com 93% de meta traçada para 

2022, tal como referido no nosso Relatório do Operador. É de destacar que se continua a 

verificar a tendência dos nossos alunos em privilegiar o prosseguimento de estudos, em 

detrimento do ingresso no mercado de trabalho; com efeito, apesar da taxa de colocação dos 

diplomados se manter consolidada, a taxa de alunos em prosseguimento de estudos duplicou 

relativamente à obtida no ciclo 2014-2017. Deste modo, a opção pelo prosseguimento de 

estudos explica a descida da taxa de colocação no mercado de trabalho que passou de 75,3% 

(ciclo 2014-2017) para 56,0% (ciclo 2016-2019). É de referir, ainda, que a taxa de diplomados à 

procura de emprego (considerados na colocação no mercado de trabalho) desceu 11,2 pontos 

percentuais, quando comparados estes mesmos dois ciclos, o que constitui um resultado muito 

satisfatório.  

A taxa de diplomados empregados situa-se nos 47,7 %, tendo sofrido um ligeiro aumento 

em relação ao ciclo de 2015-2018 (44,7%), um resultado que consideramos satisfatório quando 

conjugado com o aumento da taxa de alunos em prosseguimento de estudos, tal como já 

referido. O facto de apenas 21,1 % dos diplomados exercerem profissões relacionadas com a 

área do curso, ou seja 44,2% dos diplomados empregados, poderá ser explicado pelo facto dos 

nossos melhores alunos estarem a optar pelo prosseguimento de estudos. 

Em relação à taxa de satisfação dos empregadores, muito nos apraz os resultados muito 

satisfatórios obtidos, com uma taxa de satisfação de 98,8%, acompanhada de uma média de 

satisfação de 3,7 (melhor resultado dos últimos 3 triénios), indicando que mais de metade dos 

empregadores satisfeitos respondeu no nível 4, ou seja, no nível de “muito satisfeito”. É de 

destacar, também, o valor de 100,0% na taxa de diplomados empregados avaliados pelos 

empregadores, valor que reflete o trabalho intenso e persistente feito pelo agrupamento tendo 

em vista a obtenção das avaliações. 
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O resumo dos resultados correspondentes ao ciclo de formação 2016-2019, podem ser 

consultados na tabela abaixo: 

 

INDICADORES EQAVET – CICLO DE FORMAÇÃO 2016-2019 

4 a) Taxa de conclusão dos cursos 75,7% 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 72,9% 

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto 2,8% 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho 56,0% 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem 47,7% 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria 0,0% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais 1,8% 

Taxa de diplomados à procura de emprego 6,4% 

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos 37,6% 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 7,3% 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário 30,0% 

5 a) Taxa de diplomados noutras situações 3,7% 

5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida 2,8% 

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

47,7% 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 21,1% 

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF 26,6% 

6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores 100,0% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 98,8% 

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

98,3% 
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Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso/AEF 

99,3% 

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") 

3,7 

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

3,8 

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

3,6 

 

Guimarães, 21/07/2021 

A equipa EQAVET 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx

