
 

 

 

 

 

Informação sobre Satisfação dos Empregadores 

Indicador EQAVET 6b3 

 

Ciclos Formativos - 2018/2021; 2017/2020; 2016/2019 e 2015/2018 

 

 

CICLO DE FORMAÇÃO: 2018/2021 

 

 Data de recolha: maio/junho 2022 

(AEA - Modelo 05_EQAVET_Satisfação_Empregadores) 

 Cursos Profissionais: 

 Técnico de Auxiliar de Saúde 

 Técnico de Desporto 

 Técnico de Manutenção Industrial - Mecatrónica 

 Técnico de Multimédia 

 Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. N.º de diplomados a trabalhar por conta própria: 0 (zero) 

Técnico Auxiliar de Saúde - 5 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

3 2 

Técnico de Desporto - 5 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

0 5 

Técnico de Manutenção Industrial - Mecatrónica - 4 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

2 2 

Técnico de Multimédia - 8 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

2 6 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural - 2 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

0 2 

 
Quadro 1 - N.º de diplomados a trabalhar por curso (ciclo formativo 2018/2021) 

 

Nota: Dos 26 diplomados a trabalhar, 24 (92,3%) foram avaliados pelos empregadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Competências - Satisfação dos Empregadores 

O objetivo primordial deste questionário é conhecer o grau de satisfação dos empregadores 

relativamente a um conjunto de 5 competências. 

No Quadro 2, encontram-se as avaliações atribuídas pelos empregadores face aos diplomados 

empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso. 

 

Competências 

Satisfação dos Empregadores Taxa de 

satisfação dos 

empregadores 

(%) 

*Média de 

satisfação dos 

empregadores 1. Insatisfeito 2. Pouco 

Satisfeito 
3. Satisfeito 4. Muito 

Satisfeito 

Competências técnicas 
inerentes ao posto de 

trabalho 
0 0 12 12 100% 3,5 

Planeamento e 
organização 

0 0 12 12 100% 3,5 

Responsabilidade e 
autonomia 

0 0 6 18 100% 3,8 

Comunicação e relações 
interpessoais 

0 0 5 19 100% 3,9 

Trabalho em equipa 0 0 6 18 100% 3,8 

Total 0 0 41 79 100% 3,7 

 
Quadro 2 - Diplomados empregados avaliados pelos empregadores, por nível da escala de satisfação utilizada e 

por competência (ciclo formativo 2018/2021) 

 

A taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados (em profissões 

relacionadas e não relacionadas com o curso) é de 100% (Quadro 2). A média de satisfação dos 

empregadores, no conjunto de todas as competências, é de aproximadamente 3,7 (*Nota: 

Quanto mais perto de 4 for o resultado da média, maior é a satisfação). 

Acrescente-se, que a taxa média de satisfação dos empregadores, no conjunto de todas as 

competências, que estão Muito Satisfeitos é de 65,8% 

 

 

 

 

 

 

 



 

CICLO DE FORMAÇÃO: 2017/2020 

 Data de recolha: março/junho 2021 

(AEA - Modelo 05_EQAVET_Satisfação_Empregadores) 

 Cursos Profissionais: 

 Técnico de Auxiliar de Saúde 

 Técnico de Mecatrónica 

 Técnico de Desporto 

 Técnico de Multimédia 
 

1. N.º de diplomados a trabalhar por conta própria: 11 

Técnico Auxiliar de Saúde - 3 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

3 0 

Técnico de Mecatrónica - 2 alunos  

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

1 1 

Técnico de Desporto - 3 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

0 3 

Técnico de Multimédia - 3 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

0 3 

 
Quadro 3 - N.º de diplomados a trabalhar por curso (ciclo formativo 2017/2020) 

 

Nota: Dos 11 diplomados a trabalhar, 10 (90,9%) foram avaliados pelos empregadores. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Competências - Satisfação dos Empregadores 

O objetivo primordial deste questionário é conhecer o grau de satisfação dos empregadores 

relativamente a um conjunto de 5 competências. 

No Quadro 2, encontram-se as avaliações atribuídas pelos empregadores face aos diplomados 

empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso. 

 

Competências 

Satisfação dos Empregadores Taxa de 

satisfação dos 

empregadores 

(%) 

*Média de 

satisfação dos 

empregadores 
1. Insatisfeito 2. Pouco 

Satisfeito 
3. Satisfeito 4. Muito 

Satisfeito 

Competências técnicas 

inerentes ao posto de 

trabalho 

 

0 
 

0 
 

4 
 

6 100% 3,6 

Planeamento e organização 0 0 4 6 100% 3,6 
Responsabilidade e 

autonomia 
0 0 1 9 100% 3,9 

Comunicação e relações 

interpessoais 
0 0 1 9 100% 3,9 

Trabalho em equipa 0 0 1 9 100% 3,9 

Total 0 0 11 39 100% 3,8 

 
Quadro 4 - Diplomados empregados avaliados pelos empregadores, por nível da escala de satisfação utilizada e 

por competência (ciclo formativo 2017/2020) 

 

A taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados (em profissões 

relacionadas e não relacionadas com o curso) é de 100% (Quadro 2). A média de satisfação dos 

empregadores, no conjunto de todas as competências, é de aproximadamente 3,8 (*Nota: 

Quanto mais perto de 4 for o resultado da média, maior é a satisfação). 

Acrescente-se, que a taxa média de satisfação dos empregadores, no conjunto de todas as 

competências, que estão Muito Satisfeitos é de 78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CICLO DE FORMAÇÃO: 2016/2019 

 Data de recolha: junho/julho 2021 

(AEA - Modelo 05_EQAVET_Satisfação_Empregadores) 

 Cursos Profissionais: 

 Técnico de Auxiliar de Saúde 

 Técnico de Mecatrónica 

 Técnico de Recursos Florestais e Ambientais 

 Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

 Técnico de Vídeo 
 

1. N.º de diplomados a trabalhar por conta própria: 21 

Técnico Auxiliar de Saúde - 3 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

2 1 

Técnico de Mecatrónica - 7 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

5 5 

Técnico de Recursos Florestais e Ambientais - 5 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

0 5 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural - 1 aluno 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

0 1 

Técnico de Vídeo - 2 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

0 2 

 
Quadro 5 - N.º de diplomados a trabalhar por curso (ciclo formativo 2016/2019) 

 

Nota: Dos 21 diplomados a trabalhar, 13 (61,9%) foram avaliados pelos empregadores. 
 

 

 

 



 

2. Competências - Satisfação dos Empregadores 

No Quadro 4, encontram-se as avaliações atribuídas pelos empregadores face aos diplomados 

empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso. 

 

Competências 

Satisfação dos Empregadores Taxa de 

satisfação dos 

empregadores 

(%) 

*Média de 

satisfação dos 

empregadores 
1. Insatisfeito 2. Pouco 

Satisfeito 
3. Satisfeito 4. Muito 

Satisfeito 

Competências técnicas 

inerentes ao posto de 

trabalho 

 

0 
 

0 
 

5 
 

8 
 

100% 
 

3,6 

Planeamento e organização 0 0 8 5 100% 3,4 

Responsabilidade e 

autonomia 
0 0 4 9 100% 3,7 

Comunicação e relações 

interpessoais 
0 0 4 9 100% 3,7 

Trabalho em equipa 0 0 3 10 100% 3,8 

Total 0 0 24 41 100% 3,6 

 

Quadro 6 - Diplomados empregados avaliados pelos empregadores, por nível da escala de satisfação utilizada e 

por competência (ciclo formativo 2016/2019) 

 

A taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados (em profissões 

relacionadas e não relacionadas com o curso) é de 100% (Quadro 4). A média de satisfação dos 

empregadores, no conjunto de todas as competências, é de aproximadamente 3,6 (*Nota: 

Quanto      mais perto de 4 for o resultado da média, maior é a satisfação). 

Acrescente-se, que a taxa média de satisfação dos empregadores, no conjunto de todas as 

competências, que estão Muito Satisfeitos é de 63,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CICLO DE FORMAÇÃO: 2015/2018 

 

 Data de recolha: junho/julho 2021 

(AEA - Modelo 05_EQAVET_Satisfação_Empregadores) 

 Cursos Profissionais: 

 Técnico de Gestão do Ambiente 

 Técnico Auxiliar de Saúde 

 Técnico de Manutenção Industrial – Mecatrónica 

 Técnico de Multimédia 
 

 

1. N º de diplomados a trabalhar por conta própria: 36 

Técnico Gestão do Ambiente - 3 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

0 3 

Técnico de Auxiliar de Saúde - 7 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

3 4 

Técnico de Manutenção Industrial – Mecatrónica - 17 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

11 6 

Técnico de Multimédia - 9 alunos 

Diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso concluído 

Diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso concluído 

3 6 

 
Quadro 7 - Nº de diplomados a trabalhar por curso (ciclo formativo 2015/2018) 

 

Nota: Dos 36 diplomados a trabalhar, 28 (77,8%) foram avaliados pelos empregadores. 

 

 

 

 



 

2. Competências - Satisfação dos Empregadores 

 
No Quadro 6, encontram-se as avaliações atribuídas pelos empregadores face aos diplomados 

empregados em profissões relacionadas e não relacionadas com o curso. 

 

Competências 

Satisfação dos Empregadores Taxa de 

satisfação dos 

empregadores 

(%) 

*Média de 

satisfação dos 

empregadores 
1. Insatisfeito 2. Pouco 

Satisfeito 
3. Satisfeito 4. Muito 

Satisfeito 

Competências técnicas            

inerentes ao posto de 

trabalho 

0 2 9 17 92,86 3,65 

Planeamento e organização 0 0 11 17 100% 3,61 

Responsabilidade e 

autonomia 0 2 7 19 92,86 3,96 

Comunicação e relações 

interpessoais 0 0 10 18 100% 3,64 

Trabalho em equipa 0 0 6 22 100% 3,79 

Total 0 4 43 93 97,14 3,73 

 
Quadro 8 - Diplomados empregados avaliados pelos empregadores, por nível da escala de satisfação utilizada e 

por competência (ciclo formativo 2015/2018) 

 

A taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados (em profissões 

relacionadas e não relacionadas com o curso) é de 97,14% (Quadro 6). A média de satisfação 

dos empregadores, no conjunto de todas as competências, é de 3,73 (*Nota: Quanto mais 

perto de 4 for o resultado da média, maior é a satisfação). 

Acrescente-se, que a taxa média de satisfação dos empregadores, no conjunto de todas as 

competências, que estão Muito Satisfeitos é de 66,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metas definidas para o quadriénio 2019/2023 

Indicador n.º 6 – Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

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

Situação Atual 

 
Ciclo de Formação 2014-2017: 

Taxa de Satisfação dos 

Empregadores: 100% 

*Muito Satisfeitos: 88,75%; 

Satisfeitos: 11,25% 

 
Ciclo de Formação 2015-2018: 

Taxa de Satisfação dos 

Empregadores: 97,14% 

*Muito Satisfeitos 66,4%; 

Satisfeitos: 30,7% 

Pouco satisfeitos: 2,9% 

 
Ciclo de Formação 2016-2019: 

Taxa de Satisfação dos 

Empregadores: 100% 

*Muito Satisfeitos: 63,1%; 

Satisfeitos: 36,9% 

 
Ciclo de Formação 2017-2020: 

Taxa de Satisfação dos 

Empregadores: 100% 

*Muito Satisfeitos: 78%; 

Satisfeitos: 22% 

 
Ciclo de Formação 2018-2021: 

Taxa de Satisfação dos 

Empregadores: 100% 

*Muito Satisfeitos: 65,8% 

Satisfeitos: 34,2% 

 

 Progressão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022/2023 

 
 
 

Metas a 
alcançar 

Taxa de satisfação 
dos empregadores 

Acima de 93% Acima de 95% Acima de 96% Acima de 97% 

Taxa média de 
satisfação dos 
empregadores, no 
conjunto de todas as 
competências, que 
estão Muito 
Satisfeitos 

 

Muito Satisfeitos  

Acima de 80% 

 

Muito Satisfeitos 

 Acima de 81% 

 

Muito Satisfeitos  

Acima de 82% 

 

Muito Satisfeitos 

 Acima de 83% 

 
Tendo em contam às metas definidas para o ano letivo 2020/2021 e de acordo com os 

resultados que constam das tabelas 2, 4, 6 e 8 concluiu-se que, em relação à taxa de satisfação 

dos empregadores, a meta foi superada (acima de 95%). Contudo, no que diz respeito à meta 

delineada relativamente à taxa média de satisfação dos empregadores que, no conjunto de 

todas as competências, estão Muitos Satisfeitos, os valores encontram-se abaixo da meta 

estabelecida (Acima de 81%) 

Agrupamento de Escolas de Arganil, 27 de junho de 2022  

A Interlocutora do EQAVET,  

Cândida Lopes 


