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Resultados -  Indicadores EQAVET 

CURSOS PROFISSIONAIS - Ciclo de Formação 2015-2018 
Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (TI) 

Técnico/a de Turismo (TT) 
Técnico/a de Cozinha/Pastelaria (TCP) 

Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores (TE) 
 

Taxa de conclusão em cursos de EFP (indicador n.º 4 do EQAVET) 
Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial (que obtêm a 
qualificação) em relação ao total dos alunos/formandos que ingressam nesses cursos.  

 
    2015/2018 

 TT TCP TE TI Geral 

Taxa de conclusão  55,2% 44,4% 60,7% 48% 52,3% 

Taxa de conclusão no tempo previsto 41,4% 29,6% 60,7% 40% 43,1% 

Taxa de conclusão após o tempo previsto 13,8% 14,8% 0% 8% 9,2% 

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

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

 
    2015/2018 

 TT TCP TE TI Geral 

Taxa de colocação no mercado de trabalho ou 
em formação (1) 

81,3% 91,6% 88,2% 75% 84,3% 

      

Taxa de colocação no mercado de trabalho (2) 100% 100% 100% 83,4% 96,5% 

Taxa de diplomados empregados por conta de 
outrem  

68,8% 83,3% 88,2% 66,6% 77,2% 

Taxa de diplomados empregados por conta 
própria 

0% 0% 0% 0% 
0,0% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios 
profissionais 

12,5% 8,3% 0% 0% 
5,3% 

Taxa de diplomados à procura de emprego 18,7% 8,3% 12,5% 18,2% 14% 
      

Taxa de diplomados a frequentar o ensino 
superior 

0% 0% 0% 8,3% 
1,8% 

Taxa de diplomados em situação desconhecida 0% 0% 0% 8,3% 1,8% 

 

Nota: (1) - Formandos que se encontram a trabalhar, em estágio remunerado e/ou em 
prosseguimento de estudos. 

    (2) - Formandos que se encontram a trabalhar, em estágio remunerado ou à procura 
de emprego. 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/default.aspx
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Utilização das competências adquiridas no local de trabalho (indicador n.º 6 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.  

 

 
    2015/2018 

 TT TCP TE TI Geral 

Taxa de diplomados a exercer profissões 68,7% 83,3% 88,2% 66,6% 77,2% 

Taxa de diplomados a exercer profissões 
relacionadas com o curso 

12,5% 41,6% 88,2% 16,6% 42,1% 

Taxa de diplomados a exercer profissões não 
relacionadas com o curso 

56,3% 41,6% 0% 50% 35,1% 

 
 
 
 

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

 

 
    2015/2018 

 TT TCP TE TI Geral 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados  

80% 100% 100% 100% 96,7% 

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

100% 100% 100% 100% 100% 

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

40%   100% 70% 

      

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

3,5 3,7 3,7 3,4 3,6 

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

2,4   3,4 3,3 

      

Taxa de diplomados empregados avaliados pelos 
empregadores 

18% 25% 52,9% 75% 40,9% 
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