
                           
 

Taxas de diplomados a exercer profissões relacionadas com AF e taxa de satisfação de empregadores 

 Ciclo de formação 

 

 2013-2016 2014-2017 2015-2018 2016-2019 

6.a Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas e não 

relacionadas com a AF. 

54.7 51,6 40,6 a) 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 18,9 21,9 9,4  

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o 

curso/AEF 
35,8 29,7 31,3  

6b3 Taxa de empregados avaliados pelos empregadores 59,3 55,2 75,0  

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 90,0 100 94,3  

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 

em profissões relacionadas com o curso/AEF 

91,4 100 100  

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 

em profissões não relacionadas com o curso/AEF 

88,9 100 92  

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 

empregados 

3,5 3,7 3,5  

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 

empregados em profissões relacionadas com o curso/AEF 

3,8 3,8 3,8  

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados 

empregados em profissões não relacionadas com o curso/AEF 

3,4 3,5 3,4  

Nos indicadores que avaliam a satisfação é usada uma escala que integra 4 níveis: 1 – Insatisfeito, 2 – Pouco satisfeito, 3 – Satisfeito, 4 – 

a) Em fase de recolha 
 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos Elevados níveis de satisfação com o desempenho profissional dos alunos diplomados pela 
escola. 
O nível de satisfação é maior com o desempenho de alunos a exercerem profissões 
diretamente relacionadas com a área de formação dos respetivos cursos. 

Aspetos críticos ou a 
melhorar 

Redução progressiva das taxas de empregabilidade que coincidiram com a redução das 
taxas de conclusão. 
As áreas relacionadas com a responsabilidade e autonomia, as competências interpessoais 
e o trabalho em equipa são as que obtêm avaliações menos positivas em especial no 
desempenho de profissões por parte dos alunos dos cursos de Apoio à Infância e Receção. 

 

Valor médio dos níveis satisfação dos empregadores por curso por competências 

 Área de Formação Fora da Área de Formação 

Competências técnicas inerentes ao posto de trabalho 3,8 3,2 

Planeamento e organização 3,7 3,4 

Responsabilidade e autonomia 3,9 3,4 

Comunicação e relações interpessoais 3,6 3,5 

Trabalho em equipa 3,8 3,3 



                           
 

Análise contextualizada dos resultados 

Aspetos positivos Os alunos que estão a trabalhar na Área de Formação do Curso revelam um perfil de 
competências que gera mais satisfação aos empregadores (este facto pode ser explicado 
pelo facto de alguns destes alunos, terem ficado a trabalhar na entidade onde realizaram a 
FCT. 
A maior diferença situa-se na satisfação com o desempenho de competências técnicas 
inerentes ao posto de trabalho o que pode ser visto como um sinal da qualidade da 
formação técnica ministrada. 

Aspetos críticos ou a 
melhorar 

A necessidade de serem trabalhadas competências relacionadas com as dimensões da 
comunicação e das relações interpessoais e do trabalho de equipa. 

 


