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Introdução 

O presente relatório tem por objetivo fazer a análise dos indicadores internos EQAVET 

relativos ao ano letivo 2020-21 (I), no que diz respeito às inscrições nos diferentes cursos e 

respetiva manutenção, bem como taxa de módulos em atraso e absentismo por curso e ciclo 

de formação. Ainda no que diz respeito aos indicadores internos analisa-se os dados 

resultantes da 2ª monitorização do Ensino Não Presencial, análise esta realizada com a 

colaboração da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento. Finalmente, é feita uma abordagem 

do processo de Formação em Contexto de Trabalho ocorrida ao longo do ano letivo em 

análise, considerando a perspetiva dos tutores das entidades de acolhimento e dos alunos 

envolvidos. 

Já no que toca aos indicadores EQAVET, apresentar-se-á a análise dos resultados dos 

inquéritos feito aos ex-diplomados do ciclo de formação 2015-18, nomeadamente no que diz 

respeito aos indicadores 4a – conclusão Global, 5a – total de empregados, 6a – diplomados de 

exercem funções relacionadas/ não relacionadas com o curso concluído e o grau de satisfação 

das entidades empregadoras. 

 

I - Indicadores internos por Curso1 - ano letivo 2020-21 

A - Inscrições 2 

No item ”Inscrições” para o apuramento da taxa, foi considerado o número de formandos que 

iniciou cada Curso. No caso particular do Curso Profissional de Técnico de Massagem de 

Estética e Bem-Estar, o valor de partida é de 18 alunos que, embora abaixo do legalmente 

previsto, foi o número de início da ação, mediante a competente autorização. 

É importante referir previamente que a diminuição do número de alunos nos diferentes cursos 

e a consequente diminuição do número de turmas por ciclo de formação está alinhada com a 

diminuição de alunos de uma forma geral, sendo de destacar o impacto da tendência 

demográfica, com efeitos muito acentuados no município de Santo Tirso. Por outro lado, a 

existência de oferta redundante nas escolas do concelho, não obstante a concertação da rede 

que anualmente é promovida pelas entidades competentes, tem impacto na dispersão das 

opções dos alunos e consequentemente na abertura de turmas. Destacam-se aqui os cursos 

das áreas da informática e da eletrónica. 

No gráfico abaixo, apresenta-se a situação real da manutenção das inscrições de todos os 

cursos e turmas em funcionamento no ano letivo de 2020-21, no final do 3º período, tendo 

sido alcançada uma média de global de 92%. 

                                                           
1
 TMCT – Técnico/a de Mecatrónica; TA – Técnico/a Administrativo/a; TMIMM – Técnico de Manutenção 

Industrial de Metalurgia e Metalomecânica; TEAC – Técnico/a de Eletrónica, Automação e 
Computadores; TIS – Técnico/a de Informática – Sistemas; TC – Técnico/a Comercial; TAT – Técnico/a de 
Animação em Turismo; TMEBE – Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar. 
2
 Foi considerado o número inicial de alunos na turma (setembro do 1º ano letivo do ciclo de formação). 
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De realçar, ainda, que, no que diz respeito às inscrições no ciclo de formação 2018-2021, a taxa 

média de manutenção das inscrições foi de 91%.  

Da análise da evolução do número de alunos por turma ao longo do referido ciclo de 

formação, conclui-se o seguinte: 

- em TEAC, a percentagem de manutenção das inscrições face ao número inicial de alunos 

(92%) justifica-se pelo facto de 1 aluno ter sido transferido no final do 1º ano de formação do 

curso; assim sendo, regista-se que a taxa de abandono é nula, dado que o referido aluno se 

manteve no sistema educativo; 

- em TIS, a percentagem de manutenção das inscrições face ao número inicial de alunos (92%) 

justifica-se pelo facto de 1 aluno ter sido transferido no final do 1º período do 1º ano de 

formação do curso; assim sendo, regista-se que a taxa de abandono é nula, dado que o 

referido aluno se manteve no sistema educativo; 

- em TMCT, 4 alunos foram  transferidos ainda em setembro de 2017; 1 aluno mudou de turma 

no mesmo mês e ano; 1 aluno foi transferido em janeiro de 2018; assim sendo, regista-se que 

a taxa de abandono é nula, dado que os referidos alunos se mantiveram no sistema educativo; 

- em TAT, a percentagem de 81% justifica-se pelo facto de 3 alunos terem sido transferidos até 

quatro de dezembro de 2018; 

Assim, a maioria das saídas de alunos dos cursos, neste ciclo de formação, não resultou de 

abandono escolar, mas antes da reorientação de percurso escolar, por força da 

permeabilidade entre cursos e da transferência de alunos para outros estabelecimentos de 

ensino. 

De referir dos alunos que permaneceram nestes cursos até ao final do ciclo de formação, todos 

concluíram com sucesso as respetivas formações, até 31 de agosto, à exceção de 2 alunos do 

Técnico/a de Mecatrónica 2 alunos do curso de Técnico/a de Eletrónica, Automação e 

Série10%

50%

100%

150%
92% 86,60% 92% 91% 100% 

81% 70% 
87,50% 79,00% 

95% 84% 
100% 100% 

115% 105% 

Inscrições 2020-21  -  3º Período 
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Computadores, sendo que, destes, um foi excluído por faltas e o outro acumula mais de 70 

módulos em atraso.  

B - Módulos em atraso 

No que se refere ao número de módulos em atraso, a meta definida em Conselho Pedagógico 

foi de 6% dos módulos previstos por período. Contudo, a tabela que a seguir se apresenta 

contém o acumulado de módulos em atraso tendo em consideração todo o ciclo formativo, 

podendo-se, assim, ter uma real perceção da percentagem total de módulos em atraso. Este 

levantamento passou a ser feito no final do 3º período, tratando-se esta medida de uma ação 

de melhoria que pretende clarificar a situação de cada turma no final de cada ano letivo. 

Assim, regista-se os seguintes resultados:  

 

Convém destacar também que uma das ações de melhoria que integrou o plano de melhoria 

implementado neste ano letivo passou pela realização de reuniões da Adjunta do Diretor 

responsável pelo Ensino Profissional com os alunos que possuíam um elevado número de 

módulos em atraso, no sentido de estabelecer um plano de recuperação do aproveitamento. 

Essa reunião foi realizada com a presença do Diretor de Turma, tendo-se elaborado uma ata. 

Atendendo à situação de COVID19, os Encarregados de Educação não foram convocados, mas 

puderam tomar conhecimento do plano atrás referido, assinando-o. Servia esse plano para 

que o Diretor de Turma fizesse um acompanhamento de proximidade da evolução dos alunos. 

Sempre que necessário, foi realizada nova reunião com os alunos, algumas delas já com a 

presença do Encarregado de Educação. 

Neste âmbito há a destacar a turma de Eletrónica, Automação e Computadores do ciclo de 18-

21 onde se registou cerca de 80 módulos em atraso, que correspondem aos dois alunos já 

referidos anteriormente e que não concluiram o curso. Acima dos 6% estabelecidos como 

meta, temos ainda as turmas TIS 19-22, TIS 20-23 e TA 20-23, que serão alvo de um 

Série10,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%
12,82% 

2,66% 

0,00% 

9,70% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,38% 

4,78% 

0,00% 

3,45% 
1,80% 

9,40% 
8,13% 

1,00% 

Módulos em Atraso 20-21  -  Acumulado do Ciclo 
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acompanhamento de maior proximidade no sentido de monitorizar este aspeto e promover a 

recuperação dos módulos em atraso dos alunos das referidas turmas.  

C - Absentismo 

No que diz respeito ao absentismo, foi definida pelo Conselho Pedagógico uma meta de 3% do 

volume de formação, seguindo a proposta de estabelecimento de metas mais ambiciosas, na 

sequência do que foi sugerido pela equipa de peritos que realizaram a auditoria para 

atribuição do selo EQAVET. Pela primeira vez este ano, fez-se a análise da real situação da 

assiduidade, apresentando os valores acumulados do ciclo. 

Da análise deste indicador interno, concluímos que a generalidade das turmas não cumpriu a 

meta estabelecida, tendo algumas delas ultrapassado largamente essa percentagem, 

conforme se pode depreender do gráfico apresentado abaixo. Globalmente, foi atingida uma 

média de 4,48%. 

 

No entanto, importa salientar os seguintes aspetos:  

- Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores 2019-22 – um aluno esteve de atestado 

médico por um período considerável de tempo, resultando daí um elevado número de faltas; 

um outro aluno esteve em situação de abandono durante o 1º período, tendo sido excluído 

por faltas no Conselho de Turma de Avaliação do 3º Período; 

- Técnico/a Administrativo/a 2019-22 – dois alunos estiveram em abandono nos dois anos do 

ciclo formativo, tendo sido excluídos por faltas no presente ano letivo; 

- Técnico/a de Mecatrónica 2018-21 - 1º P do 3º ano - 41% das faltas totais da turma relativas 

ao 1º Período são de um aluno que não frequentou as aulas e se encontrava fora da 

escolaridade obrigatória. Foi proposto para exclusão por faltas na reunião de Conselho de 

Turma de Avaliação do 1º período. Por outro lado, um aluno que abandonou o curso no 1º ano 

e outro que o fez no 2º contribuíram para a elevada taxa de absentismo desta turma;  

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

4,70% 

3,45% 

1,78% 2% 

7,43% 

11,90% 

6,87% 

1,60% 

3,13% 
2,32% 

3,67% 

5,49% 

3,68% 

Absentismo 20-21  -  Acumulado Ciclo 
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- Técnico/a de Mecatrónica 2019-22 – o elevado número de faltas resulta do facto de dois 

alunos terem estado de atestado médico por um período prolongado; acresce que no 2º ano o 

número elevado de faltas corresponde a um aluno que esteve em abandono durante o E@D; 

- No Técnico/a Administrativo/a 2020-23, um aluno esteve todo o ano letivo de atestado 

médico; 

- Técnico/a de Mecatrónica 2020-2023 – um aluno fora da escolaridade obrigatória encontra-

se a faltar desde fevereiro. 

Acrescem a estas situações mais específicas a assiduidade mais irregular resultante do 

contexto pandémico de COVID-19, nomeadamente, faltas por isolamento profilático, doença, 

testagem ou dificuldades ao nível dos equipamentos informáticos ou de conectividade. 

 

D - Satisfação das entidades de acolhimento da FCT 

Decorrente do Plano de Melhoria traçado na sequência da última autoavaliação, foi proposto 

aos tutores que acompanharam a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) um questionário 

que pretendia avaliar o funcionamento de todo o processo~, tendo na generalidade a 

avaliação sido francamente positiva.  

Na leitura dos resultados, será conveniente ter em consideração o contexto em que estas FCT 

(200 horas para as turmas do 2º ano e 400 horas para as turmas de 3ºano) decorreram: trata-

se de uma época de contingência em que a interação entre os diferentes elementos envolvidos 

neste processo poderá nem sempre ter sido fácil, atendendo às especificidades dos Planos de 

Contingência dos parceiros/entidades de acolhimento. Também há a considerar o facto de 

vários parceiros não terem aceitado receber alunos para realização das suas FCT, por 

considerarem que não estariam garantidas todas as condições necessárias para assegurar a 

segurança quer dos seus colaboradores quer dos formandos. 

Assim, do elenco de questões colocadas, realça-se os seguintes aspetos: 

 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 

 

Gráfico 3 - Escala – 1 - Nada; 5 – Muito 

 

Gráfico 4 - Escala – 1 - Nada; 5 – Muito 
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Gráfico 5 - Escala – 1 - Nada; 5 – Muito 

 

Gráfico 6 - Escala – 1 – Nenhuns; 5 - Muitos 

 

Gráfico 7 - Escala – 1 – Nenhuns; 5 – Muitos 
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Da análise destes inquéritos, concluiu-se que, na generalidade e na opinião dos tutores, todo o processo de FCT 

decorreu com normalidade tendo sido uma mais-valia para todas as partes envolvidas. 

Foram solicitadas algumas sugestões, das quais se destaca, por ser recorrente, a sugestão de disponibilização da 

documentação por via digital. 

E - Satisfação dos alunos relativamente à FCT 

Seguindo o mesmo princípio, foram auscultados todos os alunos que realizaram a sua FCT ao longo deste ano letivo, 

a saber: os alunos de 3º ano realizaram a sua FCT de 400 horas e os alunos de 2º ano realizaram 200 horas de FCT.  

Se considerarmos o processo visto pela perspetiva do aluno, obtivemos os seguintes resultados:  

 

Gráfico 1 - Escala – 1 – Nenhuns; 5 - Muitos 

 

 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 

Gráfico 4 - Escala – 1 – Nada; 5 - Muito 

 

Gráfico 5 - Escala – 1 – Nada; 5 - Muito 



                                                                     

 

12 

 

Gráfico 6 - Escala – 1 – Nada; 5 - Muito 

 

Gráfico 7 - Escala – 1 – Nada; 5 - Muito 

 

Gráfico 8 - Escala – 1 – Nenhuns; 5 – Muitos 



                                                                     

 

13 

 

Desta análise pode-se concluir que a opinião dos alunos é geralmente muito positiva, contudo 

não se pode deixar de ficar atento ao facto de cerca de 7% de alunos considerarem que o 

número de vistas de acompanhamento pelo professor orientador foi reduzido, apesar de estar 

estabelecido que a regularidade desejável das visitas de acompanhamento deveria ser 

quinzenal. Acresce que algumas empresas acham esta periodicidade exagerada, embora dos 

respondentes, apenas um tutor assim o tenha considerado. 

F - Avaliação da satisfação da comunidade escolar (docentes, alunos e 

Encarregados de Educação) 

Neste particular, importa destacar que, uma vez que os inquéritos de satisfação da EAA tinham 

a sua aplicação junto dos stakeholders internos prevista para abril, porém, atendendo ao 

contexto pandémico e ao E@D e por decisão do Conselho Pedagógico, os inquéritos de 

avaliação da satisfação da comunidade educativa foram substituídos pela monitorização/ 

avaliação da satisfação relativa ao ensino não presencial. Assim, não foi auscultado o Pessoal 

Não Docente por não ter qualquer tipo de intervenção neste tipo de ensino. 

Foi feita a abordagem dos docentes, alunos e encarregados de Educação para auscultação do 

grau de satisfação quanto a vários aspetos do funcionamento do E@D na escola. A opção por 

esta monitorização, em substituição da tradicional auscultação da comunidade educativa feita 

pela equipa de autoavaliação deveu-se ao facto de na altura prevista para a elaboração dos 

referidos inquéritos de satisfação a escola se encontrar a sair da modalidade de ensino não 

presencial, pelo que não faria sentido fazer a abordagem tradicional. Dos 1303 alunos que 

responderam ao questionário, 16% correspondem a alunos do Ensino Profissional. De registar 

que o universo de respondentes deste nível e tipologia de ensino correspondem a 89,8% do 

total de alunos do Ensino Profissional. 

Nesta monitorização foram ainda questionados os docentes e os Encarregados de Educação. 

Deste ultimo universo, 13% dos inquiridos eram Encarregados de Educação de alunos que 

frequentavam o Ensino Profissional, o que corresponde a 68,6% do universo total de 

encarregados de educação deste nível e via de ensino). 

Inquiridos Resultados Globais “satisfeito” + “muito 
satisfeito” dos respondentes com opinião  

Alunos    (meta 90%) 93,1% 

Docentes  (meta 95%) 95,4% 

Encarregados de Educação  (meta 95%) 91,56% 
 

Desta análise, destaca-se que os itens com a maior taxa de insatisfação (% de insatisfeito + % 

de muito insatisfeito foram as que se destaca abaixo:  

Inquiridos Tópico Resultados Globais 
“insatisfeito” + “muito 

insatisfeito”, dos respondentes 
com opinião 

Alunos Motivação 22% 



                                                                     

 

14 

 Apoios 11,6 

 
Docentes 

 

Eficácia das sessões assíncronas 7,02% 

Taxa de concretização do E@D das 
tarefas propostas aos alunos 

6,08 

Motivação dos alunos face ao E@D 6,04 

 
 
 
 
 
 

Encarregados 
de Educação 

 

Outros apoios prestados 24,09% 

Grau de satisfação relativamente ao 
E@D (Ensino à Distância) 

19,29% 

Número de sessões assíncronas 12,99% 

Número de sessões síncronas 12,61% 

Produtividade das sessões assíncronas  9,25% 

Produtividade das sessões síncronas 7,84% 

Número de tarefas atribuídas durante as 
sessões 

7,82% 

Eficácia na resolução de problemas 7,66% 

Número de tarefas atribuídas durante as 
sessões 

7,61% 

Eficácia na circulação de informação 
relativa a assuntos dos interesses dos 
alunos 

5,72% 

 

Da análise apresentada na tabela anterior, é fácil depreender que a maioria das avaliações 

negativas (% de insatisfeitos +% de muito insatisfeitos) resulta da avaliação dos Encarregados 

de Educação. Acresce que este universo de respondentes engloba todos os Encarregados de 

Educação, desde o pré-escolar ao secundário, daí todas as dificuldades que surgem espelhadas 

na tabela anterior, nomeadamente porque quanto mais jovens são as crianças, menos 

autonomia terão, daí a maior insatisfação com as questões de produtividade, eficácia na 

resolução das tarefas atribuídas, entre outras. Importa analisar as respostas dos alunos, onde a 

maioria das preocupações que são visíveis na avaliação dos Encarregados de Educação não 

têm equivalência nas respostas dos alunos, exceção feita às questões que se prendem com a 

motivação e com os apoios prestados. 

Estes e outros aspetos foram também analisados pela equipa de autoavaliação do 

Agrupamento e constam do “Documento 3E” apresentado ao Conselho Pedagógico de 23 julho 

de 2021. 

 

 

II – Indicadores EQAVET – Estudo do Ciclo de Formação 2016-2019 

Relativamente aos indicadores EQAVET selecionados pela ANQEP – conclusão dos cursos (4a), 

colocação após conclusão dos cursos (5a), diplomados a exercer profissões relacionadas/ não 

relacionadas com o AEF (6ª) e satisfação dos empregadores (6b3) – foi feita a auscultação aos 

alunos recém-diplomados do ciclo de formação 2016-19, passados 15 meses da conclusão do 

curso. 
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A - Taxa de conclusão 

 

 

No presente ciclo de formação, destaca-se pela positiva os cursos de Profissional Técnico/a de 

Secretariado e de Profissional de Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores com 

taxas de conclusão acima dos 90%. Com taxas ligeiramente inferiores (entre os 82 e 83%) 

encontram-se os restantes cursos. A taxa de conclusão global situa-se nos 86,6%. Importa 

realçar que: 

- no curso profissional de Técnico/a de Secretariado, 2 alunos anularam a matrícula ao longo 

do ciclo e formação e um foi transferido, tendo-se mantido, por isso, no sistema educativo; 
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- no Curso Profissional de Técnico/a de Termalismo, registou-se uma anulação de matrícula e 

uma exclusão por faltas ao longo do ciclo de formação e as restantes saídas do curso referem-

se a transferências/ mudanças de curso, num total de 4 alunos;  

- no Curso Profissional de Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, 

registaram-se 3 anulações de matrícula ao longo do ciclo de formação; 

- no Curso Profissional de Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores, dos 3 alunos 

que saíram, apenas um se refere a abandono escolar, dado que os restantes dois 

correspondem a transferências/mudanças de turmas até 13.10.2016, o que significa que se 

mantiveram no sistema educativo, tendo reorientado a sua vida escolar; 

- no Curso Profissional de Técnico/a de Manutenção Industrial – Variante Eletromecânica, 

registaram-se duas transferências/mudanças de turma e os restantes correspondem a 

anulações de matrícula.    

B - Taxas de Empregabilidade e prosseguimento de estudos 

No sentido de analisar vários dados relativos à qualidade da formação ministrada no 

Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, foi feita a inquirição dos recém-diplomados a uma 

distância de 15 a 18 meses após a conclusão da formação, no sentido de analisar uma série de 

parâmetros, com especial destaque para a empregabilidade e o prosseguimento de estudos, se 

pode verificar nos gráficos abaixo: 

 

Analisado este indicador, verificou-se a excelente taxa de empregabilidade do Curso 

Profissional de Técnico/a de Manutenção Industrial – Variante Eletromecânica (100%). Os 

restantes cursos encontram-se com uma empregabilidade que oscila entre 40 e 75%. Convém, 

contudo, considerar as taxas de prosseguimentos de estudos para melhor perceber o 

encaminhamento destes recém-diplomados, após a conclusão do seu ciclo de estudos. 
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Ora, se cruzarmos as taxas de empregabilidade com as referentes ao prosseguimento de 

estudos, destaca-se que: 

- o Curso Profissional de Técnico/a de Secretariado atinge uma média global de 90% entre 

recém-diplomados no mercado de trabalho e a prosseguir estudos, respetivamente, 75% e 

15%; 

- o Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos obtém uma média global de 

80%, sendo que 40% se encontra integrado no mercado de trabalho e 40% optou pelo 

prosseguimento de estudos; 

- também o Curso profissional de  Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores atinge 

uma média global de 75%, considerando que 60% se encontra no mercado de trabalho e 15% a 

prosseguir estudos;  

- finalmente, o Curso Profissional de Técnico de Termalismo, surge com uma empregabilidade 

de  50 e 71%, atendendo a que primeiro momento em que os alunos foram auscultados 

coincidisse com o inverno e um dos picos da pandemia de Covid-19, dois fatores que, 

claramente, afetavam a área de empregabilidade, que é maioritariamente composto pelas 

termas e pela hotelaria. Assim, optou-se por fazer uma segunda abordagem em junho/julho de 

2021, tendo-se obtido uma melhoria nos resultados, embora a generalidade dos recém-

diplomados se encontre a trabalhar fora da área de educação e formação, conforme gráfico 

que se apresenta abaixo. 

Destaca-se também haver uma maior procura pelos cursos pós-secundários (CTESP e CET, ..) 

do que pelo Ensino Superior.  
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Ao analisarmos este parâmetro, regista-se que o curso com melhor empregabilidade na área 

de educação e formação (AEF) é o de Eletrónica, Automação e Computadores com uma taxa 

de 79% de diplomados a exercerem profissões relacionadas com o AEF concluído, seguido do 

curso de Técnico/a de Manutenção Industrial – Variante Eletromecânica, em que se regista 

uma taxa de 72% de diplomados nas mesmas circunstâncias. Já o curso profissional de 

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos regista uma empregabilidade de 

50% na AEF, enquanto o curso de Técnico/a de Secretariado regista uma taxa de apenas 13% 

de empregados na AEF. Foi solicitado aos grupos disciplinares que lecionam a área técnica a 

estes cursos que refletissem sobre esta realidade, tendo-se chegado às seguintes conclusões, 

provenientes dos grupos 430 e 530-secretariado: 

- a maioria das empresas do concelho são de pequena dimensão, logo não tê necessidade de 
contratar pessoal especializado na área de secretariado, sendo esta função desempenhada 
pelo/a administrativo/a; 
- há um desfasamento entre a avaliação do curso nas “Relevâncias SANQ” e as efetivas 
necessidades de emprego locais, o que se traduz numa empregabilidade efetiva abaixo da 
prognosticada; 
- verifica-se uma inadequação dos perfis de saída dos alunos às necessidades das entidades 
empregadoras deste concelho, maioritariamente da área da indústria e dos serviços 
(microempresas nas áreas da restauração e do comércio); 
- o/as aluno/as têm relutância em sair do concelho ou em se afastarem muito da sua área de 
residência em busca de emprego; 
- o/as aluno/as têm pouca capacidade para assumir tarefas de responsabilidade que requeiram 
aplicação de conhecimentos ou uma maior disponibilidade; 
- Recusa, por parte dos Encarregados de Educação, que a FCT seja realizada em locais mais 
afastados da sua área de residência, onde as entidades de acolhimento, eventualmente, têm 
maior capacidade de contratação. 
Sobre este assunto, os grupos atrás referenciados propõem as seguintes ações de melhoria: 
- Estabelecer contactos e parcerias com novas empresas, de forma a alargar a bolsa de 
entidades de acolhimento; 
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- Aprofundar as parcerias com o IEFP de Santo Tirso e a Associação Comercial e Industrial de 
Santo Tirso, para se conhecerem as reais necessidades do tecido empresarial do concelho de 
Santo Tirso e limítrofes, de forma a adequar as futuras propostas de abertura de cursos; 
- Seriar as entidades de acolhimento da FCT tendo em atenção o perfil de saída do curso, de 
forma a potenciar a empregabilidade. 
Finalmente, regista-se a empregabilidade nula na AEF no que diz respeito ao curso profissional 
de Técnico/a de Termalismo. Por já se ter concluído previamente que a empregabilidade deste 
curso poderia estar ameaçada, optou-se por o substituir pelo curso profissional de Técnico/a 
de Massagem de Estética e Bem-Estar, atendendo à previsão de uma maior empregabilidade 
nesta AEF. 
Não se pode, contudo, deixar de considerar também que muitos ex-diplomados quando 

contactados para ofertas de emprego não as aceitam, preferindo colocações fora da área de 

formação, mas junto da área de residência, mesmo quando as deslocações são aparentemente 

curtas e fáceis. 

C - Satisfação do empregador 

Feita a auscultação das entidades empregadoras quanto ao seu grau de satisfação, obtiveram-

se os seguintes resultados: 

 
Curso Profissional de 

Técnico/a 

Taxa relativa ao grau de satisfação 
das entidades empregadoras (1 a 4) 

 
Média 

Relacionado com 
a AEF 

Não relacionado 
com a AEF 

Secretariado 4 3,57 3,63 

Termalismo - 3 3 

Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticas 

4 3,1 3,28 

Eletrónica, Automação e 
Computadores 

3,46 3 3,39 

Manutenção Industrial – 
Variante Eletromecânica 

3,4 3,4 3,4 

Média 3,715 3,214 3,34 

 

Da análise desta tabela, destaca-se um maior grau de satisfação por parte das entidades 

empregadoras que recrutaram alunos para exercerem funções na área de formação do curso 

concluído, com uma média de 3,7, por oposição aos 3,2 dos que exercem funções em área 

distinta daquela em que se diplomaram. Daqui resultou uma média global de 3.3, inferior à 

conseguida em anos transatos.  

Interessa ainda referir que a adesão das entidades empregadoras a esta auscultação é 

reduzida, sendo poucas as que deram resposta ao solicitado. Assim, apesar da taxa de resposta 

ter sido ligeiramente mais favorável do que no ciclo de formação anterior, este continua a ser 

um aspeto de difícil gestão e análise. Porém, foram feitas 3 abordagens à maioria das 

empresas (mais especificamente àquelas que não responderam à primeira abordagem) no 

sentido de obtermos o maior número possível de respostas. 

 


