ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL DE PONTE DE LIMA
REGISTO DOS INDICADORES EQAVET
CICLO DE FORMAÇÃO 2015-2018
INDICADOR
Indicador 4a – Taxa
de Conclusão dos
Cursos
Histórico 2014-2017:
75,31%
Indicador 5a – Taxa
de Colocação dos
Diplomados
Nota: Para este
indicador tratamos
a empregabilidade
[total de alunos
empregados (por
conta própria, conta
de outrem e a
frequentar estágios
profissionais) + total
de alunos em
prosseguimento de
estudos]
Histórico 2014-2017:
88,52%
Indicador 6a – Taxa
de Diplomados a
exercer Profissões
Relacionadas com o
Curso
Histórico 2014-2017:
53,49%

MONITORIZAÇÃO CICLO 20152018
Taxa de Conclusão no Tempo
Previsto: 62,07%
Taxa de Conclusão Após o Tempo
Previsto: 1,15%
Taxa de Conclusão Global dos
Cursos: 63,22%
Taxa de Desistências: 36,78%
Taxa de Não Aprovação: 0,0%
Taxa de diplomados empregados
por conta de outrem: 54,55%
Taxa de diplomados à procura de
emprego: 9,09%
Taxa de diplomados empregados
por conta própria: 1,82%
Taxa de diplomados a frequentar
estágios profissionais: 1,82%
Taxa de diplomados a frequentar
formação de nível Pós Secundário:
21,82%
Taxa de diplomados a frequentar o
ensino superior: 0,0%
Taxa total de diplomados em
prosseguimento de estudos: 21,82%
Taxa de diplomados em Outras
Situações: 10,91%
Taxa de diplomados em Situação
Desconhecida: 0,0%
Taxa de diplomados a exercer
profissões relacionadas com o
curso/AEF: 45,16%
Taxa de diplomados a exercer
profissões não relacionadas com o
curso/AEF: 54,84%

Taxa de diplomados empregados
avaliados pelos empregadores:
70,0%
Taxa global de satisfação dos
empregadores: 96,2%
Histórico 2014-2017:
Média global de satisfação dos
Média 3,6 em 4
empregadores: 3,4
Nota: Dados recolhidos entre março e abril de 2020.
Indicador 6b3 – Grau
de Satisfação dos
Empregadores

Meta a atingir
2015-2018

Monitorização
2015-2018

Histórico
63,22%

Não aplicável

Meta conforme
Plano de Ação:
Taxa de
colocação após
conclusão dos
cursos (total de
alunos
empregados +
total de alunos
em
prosseguimento
de estudos) 88,62%

☐ Alcançada
☒ Não
Alcançada
(78,1%)
☐ Parcialmente
alcançada

Meta conforme
Plano de Ação:
Taxa de
diplomados a
exercer
profissões
relacionadas
com o
curso/AEF 53,50%

☐ Alcançada
☒ Não
Alcançada
(45,16%)
☐ Parcialmente
alcançada

Meta conforme
Plano de Ação:
Média global de
satisfação dos
empregadores 3,7

☐ Alcançada
☒ Não
Alcançada (3,4)
☐ Parcialmente
alcançada
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A análise comparativa do Registo dos Indicadores EQAVET do histórico 2014-2017 com
o ciclo de formação 2015-2018 permite verificar que nenhuma das metas traçadas foi
alcançada. Uma influência maior dos esforços mobilizados pela escola nesta matéria
deverão começar a refletir-se com mais expressão a partir do ciclo de formação 20162019, dado que os trabalhos EQAVET iniciaram-se no final do ano letivo 2018/2019.
Relativamente ao indicador 4a – Taxa de Conclusão dos Cursos, verifica-se que todos
os alunos que terminaram os três anos do ciclo de formação conseguiram aprovação,
no entanto, regista-se um aumento de 86,23% na taxa de desistências o que implica
que a taxa de conclusão global dos cursos fique nos 63,2%. Sendo este valor já
conhecido no momento de elaboração do Plano de Ação, constou como histórico e não
como meta a atingir.
No que concerne ao indicador 5a - Taxa de colocação após conclusão dos cursos (total
de alunos empregados + total de alunos em prosseguimento de estudos), verifica-se no
ciclo de formação 2014-2017 uma taxa de 86,5% que para o ciclo de formação 20152018 desceu para 78,1%, não sendo atingida a meta de 88,62%. Ainda que se verifiquem
melhorias na taxa de diplomados empregados por conta própria, na taxa de diplomados
a frequentar estágios profissionais e na taxa total de diplomados em prosseguimento
de estudos, regista-se um aumento de 86% na taxa de diplomados à procura de
emprego. Tendo os contactos sido estabelecidos entre março e abril, foi observado
que alguns diplomados que tinham já ido a entrevistas de emprego com boas
probabilidades de arranjarem emprego e outros que iniciariam funções em abril não
foram bem-sucedidos em ser contratados devido à situação difícil que a maioria das
empresas enfrenta durante o momento de estado de emergência que atravessamos,
devido à Pandemia Covid-19. Ainda neste indicador importa referir que, apesar de não
ter sido alcançada a meta estabelecida, é bastante positivo que a taxa dos diplomados
empregados e em prosseguimento de estudos seja superior a 75%.
Também a meta do plano de ação referente ao indicador 6a taxa de diplomados a
exercer profissões relacionadas com o curso/AEF - 53,50% não foi cumprida, atingindose 45,16% de diplomados a exercer profissões relacionadas com o curso/AEF.
Conforme o Plano de Ação, no ciclo de formação 2015-2018, deveria atingir-se uma
média global de satisfação dos empregadores de 3,7, tendo apenas sido atingida uma
média de 3,4. Dos contactos estabelecidos regista-se que o diplomado que obteve uma
avaliação mais baixa está no início do período experimental num trabalho não
relacionado com o curso/AEF, estando ainda a aprender o essencial para a função.
Importa salientar que apesar da média de satisfação dos empregadores ter diminuído,
a taxa de satisfação dos mesmos aumentou significativamente de 91% para 96,2%. Além
disto, esclarecemos que devido à Pandemia Covid-19 a taxa de diplomados avaliados
pelos empregadores diminuiu de 93% para 70%, dado algumas empresas estarem
encerradas na sequência do Estado de Emergência decretado.
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