
 

Documento Síntese 

Registo dos Indicadores EQAVET 

Taxa de conclusão em cursos de EFP (indicador n.º 4a) do EQAVET) 

a) Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial (isto é que obtêm uma 
qualificação) em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos. 

 

Indicadores EQAVET Ciclo de Formação 

2014/17 2015/18 2016/19 2017/20 2018/21 

4 a) Taxa de conclusão dos cursos 89,3% (25) 90% (27) 72,4% (21) 92% (23) 82,1% (23) 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 89,3% (25) 90% (27) 72,4% (21) 92% (23) 82,1% (23) 

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Taxa de Desistência 10,7% (3) 10% (3) 27,6% (8) 8% (2) 17,9% (5) 

Taxa de Não Aprovação 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Ingressos 100% (28) 100% (30) 100% (29) 100% (25) 100% (28) 

Nota: A taxa de desistência engloba os alunos que solicitaram transferência para outra escola ou AE. 

 

Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP (indicador n.º 5a) do EQAVET) 

a) Proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, 
em formação (incluindo nível superior) ou outros destinos, no período de 12-36 meses após a conclusão do 
curso. 

 

Indicadores EQAVET Ciclo de Formação 

2014/17 2015/18 2016/19 2017/20 2018/21 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho 56% (14) 66,7% (18) 42,9% (9) 47,8% (11) ** 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem 32% (8) 63% (17) 38,1% (8) 39,1% (9) ** 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria 8% (2) 0,0% (0) 4,8% (1) 0,0% (0) ** 

Taxa de diplomados a frequentar estágios 
profissionais 

4% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) ** 

Taxa de diplomados à procura de emprego 12% (3) 3,7% (1) 0,0% (0) 8,7% (2) ** 

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos 36% (9) 29,6% (8) 47,6% (10) 39,1% (9) ** 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 28% (7) 14,8% (4) 42,9% (9) 39,1% (9) ** 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível 
pós-secundário 

8% (2) 14,8% (4) 4,8% (1) 0,0% (0) ** 

5 a) Taxa de diplomados noutras situações 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) ** 

5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida 8% (2)  3,7% (1) 9,5% (2) 13% (3) ** 

Nº total de alunos que concluíram curso 100% (25) 100% (27) 100% (21) 100% (23) ** 

 

 



 
 

Utilização das competências adquiridas no local de trabalho (indicador n.º 6a) do EQAVET) 

a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que trabalham em profissões 
diretamente relacionadas com o curso/área de Educação e Formação que concluíram. 

 

Indicadores EQAVET Ciclo de Formação 

2014/17 2015/18 2016/19 2017/20 2018/21 
6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões 
relacionadas e não relacionadas com o curso/AEF 

40% (10) 63% (17) 42,9% (9) 39,1% (9) ** 

Taxa de diplomados a exercer profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

8% (2) 

20% 

11,1% (3) 

17,6% 

9,5% (2) 

22,2% 

8,7% (2) 

22,2% 

** 

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

32% (8) 

80% 

51,9% (14) 

82,4% 

33,3% (7) 

77,8% 

30,4% (7) 

77,8% 

** 

Utilização das competências adquiridas no local de trabalho (indicador n.º 6b3) do EQAVET) 

b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de 
EFP. 

 

Indicadores EQAVET Ciclo de Formação 

2014/17 2015/18 2016/19 2017/20 2018/21 

6 b3) Taxa de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados 

–   100% 100% 100% ** 

6 b3) Média de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados Empregados 

–   3,8 3,8 3,8 ** 

Nota: Nos indicadores que avaliam a satisfação é usada uma escala que 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". 

 

** - Dados ainda não disponíveis 

 


