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INDICADOR Indicadores 
Ciclo 

2014-2017 

Ciclo 

2015-2018 

Ciclo 

2016-2019 

Meta 
2025 

4 a) Conclusão 
dos cursos 

Taxa de conclusão dos cursos 21,4% 30,8% 34,6% >=35% 

Taxa de conclusão no tempo previsto 21,4% 30,8% 34,6%  

Taxa de conclusão após o tempo previsto 0% 0% 0%  

5 a) Colocação 
após Conclusão 
dos Curso 

Taxa de colocação no mercado de trabalho 100% 62,5% 66,7% >=60% 

Taxa de diplomados empregados por conta de 
outrem  

100% 12,5% 22,2%  

Taxa de diplomados a trabalhar por conta própria 0% 0% 11,1%  

Taxa de diplomados a frequentar estágios 
profissionais 

0% 0% 11,1%  

Taxa de diplomados à procura de emprego  0% 50% 22,2%  

Taxa de prosseguimento de estudos 0% 12,5% 0% > 20% 

Taxa de diplomados a frequentar o ensino superior 0% 12,5% 0%  

Taxa de diplomados a frequentar formação de nível 
pós-secundário 

0% 0% 0%  

Taxa de diplomados noutras situações 0% 12,5% 11,1%  

Taxa de diplomados em situação desconhecida 0% 12,5% 22,2%  

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

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

100% 12,5% 33,3%  

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

0% 0% 0% > 20% 

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

100% 12,5% 33,3%  

6 b3) Satisfação 
dos 
empregadores 

Taxa de diplomados empregados avaliados pelos 
empregadores 

16,7% 100% 0%  

Taxa de satisfação dos empregadores face aos diplomados 
empregados 

100% 100% S/D  

Taxa de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

S/D S/D S/D  

Taxa de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso/AEF 

100% 100% S/D  

Média de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados 

4.0 4.0 S/D >=3,5 

Média de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados em profissões 
relacionadas com o curso/AEF 

S/D S/D S/D  

Média de satisfação dos empregadores face aos 
diplomados empregados em profissões não 
relacionadas com o curso/AEF 

4.0 4.0 S/D  

 


