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Análise ao Anexo 2 em 30 de maio de 2020 

 

A análise aos resultados do anexo 2 tem por base o conjunto de alunos, referente ao ciclo 

formativo 2014/2017 do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica Automação e Comando 

(TEAC) e Técnico de Turismo. A turmas em questão eram constituídas pelos seguintes alunos 

repartidos por sexo: 

 Inscritos 

Curso Total Rapazes Raparigas 

TEAC 8 8 0 

Turismo 17 7 10 

 

Ao longo do ciclo formativo verificou-se que: 

 um aluno do curso TEAC desistiu por ter mudado para ensino regular  

 oito alunos do curso Técnico de Turismo desistiram, dois dos quais foram transferidos 

para outros cursos. 

 

Em termos de certificação apurou-se que sete alunos concluíram o curso TEAC e oito 

concluíram o curso técnico de turismo tendo sido obtidas as seguintes taxas de conclusão 

por curso. 

Curso inscritos Concluíram Taxa de 
conclusão 

TEAC 8 7 87% 

TURismo 17 8 47% 

Total 25 15 60% 

 

Considerando os dois cursos em conjunto obteve-se uma taxa de conclusão de 60% 

 

Dos resultados obtidos baseados no relatório da plataforma EQAVET 2014-17 e considerando 

os indicadores selecionados constata-se o seguinte:  
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4 a) Taxa de conclusão dos cursos 60.0% 

Taxa de conclusão dos cursos no tempo previsto 60.0% 

Taxa de conclusão dos cursos após o tempo previsto 0.0% 

5 a) Taxa de colocação no mercado de trabalho 93.3% 

Taxa de diplomados empregados por conta de outrem 80.0% 

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria 0.0% 

Taxa de diplomados a frequentar estágios profissionais 0.0% 

Taxa de diplomados à procura de emprego 13.3% 

 

5 a) Taxa de prosseguimento de estudos 6.7% 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 0.0% 

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível pós-secundário 6.7% 

5 a) Taxa de diplomados noutras situações 0.0% 

5 a) Taxa de diplomados em situação desconhecida 0.0% 

 

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

80.0% 

Taxa de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF 26.7% 

Taxa de diplomados a exercer profissões não relacionadas com o curso/AEF 53.3% 

 

6 b3) Taxa de diplomados empregados avaliados pelos empregadores 100.0% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados 93.3% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões 

relacionadas com o curso/AEF 100.0% 

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não 

relacionadas com o curso/AEF 90.0% 

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") 3.7 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões 

relacionadas com o curso/AEF 3.9 

Média de satisfação dos empregadores face aos diplomados empregados em profissões não 

relacionadas com o curso/AEF 3.3 
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