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Ciclo de formação 

INDICADORES  2015/2018 2014/2017 

4 a) Taxa de conclusão dos cursos 68.6% 76.0% 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto  68.6% 76.0% 

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto  0.0% 0.0% 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho  40.0% 55.3% 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem  31.4% 47.4% 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria  0.0% 2.6% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais  0.0% 0.0% 

Taxa de diplomados à procura de emprego  8.6% 5.3% 

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos  54.3% 42.1% 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior  5.7% 13.2% 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-

secundário  

48.6% 28.9% 

5 a) Taxa de diplomados noutras situações  5.7% 2.6% 

5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida  0.0% 0.0% 

6 a) Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e 

não relacionadas com o curso/AEF  

31.4% 50.0% 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas 

com o curso/AEF  

20.0% 26.3% 

Taxa de diplomados a exercer profissões não 

relacionadas com o curso/AEF  

11.4% 23.7% 

6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos 

empregadores  

63,6% 94.4% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos 

diplomados empregados  

94,3% 100.0% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos 

diplomados empregados em profissões relacionadas com 

o curso/AEF 

92.0% 100.0% 
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Taxa de satisfação dos empregadores face aos 

diplomados empregados em profissões não relacionadas 

com o curso/AEF  

100.0% 100.0% 

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") 

3.6 3.7 

Média de satisfação dos empregadores face aos 

diplomados empregados em profissões relacionadas com 

o curso/AEF 

3.7 3.5 

Média de satisfação dos empregadores face aos 

diplomados empregados em profissões não relacionadas 

com o curso/AEF 

3.5 3.8 

 

Da análise comparativa entre os ciclos de formação 2014-2017 e 2015-2018, observa-se um 

decréscimo na taxa de conclusão dos cursos numa variação de 7,4%. A mesma tendência 

apresenta-se na taxa de colocação no mercado de trabalho numa variação de 15,3%.  

À semelhança do ciclo de formação 2014-2017, o ciclo 2015-2018 demonstra que os diplomados 

continuam a não investir na criação do seu próprio posto de trabalho. 

Existe um ligeiro acréscimo de diplomados à procura de emprego face ao ciclo em análise. Assim, 

no ciclo 2015-2018, a taxa desse indicador pontua-se nos 8,6%. 

Pesa embora esse cenário menos favorável do ciclo 2015-2018, continua-se a verificar uma 

grande satisfação, 94,3%, das empresas que empregam os diplomados.  

Satisfação essa acentuada quer no que concerne as empresas que empregam diplomados 

relacionados com o seu curso de formação (a taxa posiciona-se nos 92,0%), quer no que se refere 

aos diplomados que exercem funções não relacionadas com o seu curso de formação, já que as 

suas empresas empregadoras revelam total satisfação. 

Neste ciclo em análise 2015-2018, as empresas avaliadas revelam-se em média satisfeitas pelos 

diplomados empregados, 3,7 para os que exercem funções na sua área de formação (acréscimo 

em 0,2 face ao ciclo 2014-2017) e 3,5 para os que não exercem funções na área (decréscimo de 

0,3 face ao ciclo 2014-2017). 

Face ao ciclo 2014-2017, a taxa de diplomados no ciclo 2015-2018 que prosseguiram estudos 

sofreu um aumento numa variação observada de 12,2%, posicionando a taxa nos 54,3%. A maior 

parte da amostra (48,6%) prossegue para cursos de formação de nível pós-secundário como é o 

caso dos Cursos Técnicos Superior Profissional (TeSP). 


