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Indicadores EQAVET – Registo de dados 
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N.º 2 Investimento na formação de professores e formadores 

2a) Percentagem de professores e formadores que participam em programas de 

formação creditada 

 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

N.º de docentes AEJE 227 229 232 235 264 

N.º de docente AEJE a lecionar cursos 
profissionais 

56 61 55 64 66 

% de docentes AEJE a lecionar cursos 
profissionais 

24,7% 26,6% 23,7% 27,2% 25,0% 

 

 

2b) Valor total dos fundos investidos anualmente, por professor e formador, na 

formação contínua de professores e formadores 

 

– Fundos investidos pelo Centro de Formação dos Agrupamentos de Escolas do dos Concelhos de Aveiro 
e Albergaria-A-Velha (CFAECAAV) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

€5.444,12 €31.748,78 €8.378,27 €24.376,08 €23.026,66 €24.040,52 

 

– Montantes investidos na formação de professores e formadores 

Ano económico 
€ recebido para o Centro de Formação 

(Formação de docentes e outros 
agentes de Educação e Formação) 

Fonte 

2017 3.849,24 € Requisição de fundos 

2018 17.594,80 € Requisição de fundos + GesEdu 

2019 11.948,34 € Requisição de fundos 

2020 35.561,88 € GesEdu 

2021 10.908,59 € GesEdu 

2022 57.489,31 € GesEdu 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

N.º de docentes a lecionar cursos 
profissionais no AEJE que fizeram formação 
(Centro de Formação de Aveiro) 

13 12 22 19 11 

N.º de docentes a lecionar cursos 
profissionais no AEJE que fizeram formação 
fora do Centro de Formação de Aveiro 

10 6 12 14 12 

TOTAL 23 18 34 33 23 

% de docentes a lecionar cursos profissionais 
que fizeram formação 

41% 29,5% 61,8% 51,6% 34,8% 

% de docentes do AEJE que fizeram formação 
no Centro de Formação de Aveiro 

----- ----- 11,3% 12,8% 12,2% 
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N.º 3 Taxa de participação em programas EFP 

3a) Percentagem anual de alunos/ formandos que completam o 3.º ciclo do ensino 

básico que participam em cursos de dupla certificação de nível secundário 

 
Alunos que concluíram o 9.º ano no AEJE 

2018/2019 268 alunos 

2019/2020 287 alunos 

2020/2021 239 alunos 

 

        Alunos e percentagem que participam em cursos de dupla certificação de nível secundário 

 Do AEJE Fora do AEJE TOTAIS 

2019/2020 24 (30%) 57 (70%) 81 

2020/2021 26 (32%) 50 (68%) 76 

2021/2022 18 (22%) 72 (78%) 90 
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Indicadores EQAVET priorizados pela ANQEP (4a, 5a, 6a, 6b3) 

Ciclo de formação 2017/2020 

N.º 4 Taxa de conclusão nos programas EFP 

4a) Percentagem de alunos/ formandos que completaram os cursos de EFP, em relação ao total dos alunos/formandos que ingressaram 

nesses cursos 
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N.º 5 Taxa de colocação em programas de EFP 

5a) Proporção de alunos/ formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, em formação ou outros destinos. 
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N.º 6 Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

6a) Percentagem de alunos/ formandos que completam um curso completo de EFP e que trabalham na respetiva área profissional. 

 
Situação 1:  
Diplomados 
empregados 
por conta de 
outrem 

 

 
 
 
 
 
 

Situação 2:  
Diplomados 
empregados 
por conta 
própria 

 

 

 

 

 
Situação 1+2:  
Diplomados a 
trabalhar 
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6b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP. 

 

Técnico de Comunicação e Serviço Digital 

 
Situação 1: 
 Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 
 
 

Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 1+2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não 
relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 

  Técnico de Design Industrial 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 
 
 
 
 

Situação 1+2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Técnico de Desporto 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 
 
 

Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 1+2: 
Diplomados 
empregados 
em profissões 
relacionadas e 
não 
relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 

Técnico de Fotografia 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados 
em profissões 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados 
pelos 
empregadores 
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Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 
 
 
 

Situação 1 + 2: 
Diplomados 
empregados 
em profissões 
relacionadas e 
não 
relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 
 
 
 

Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 1 + 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não 
relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Ciclo de formação 2018/2021 

N.º 4 Taxa de conclusão nos programas EFP 

4a) Percentagem de alunos/ formandos que completaram os cursos de EFP, em relação ao total dos alunos/formandos que ingressaram 

nesses cursos 
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N.º 5 Taxa de colocação em programas de EFP 

5a) Proporção de alunos/ formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, em formação ou outros destinos. 
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N.º 6 Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

6a) Percentagem de alunos/ formandos que completam um curso completo de EFP e que trabalham na respetiva área profissional. 

 
Situação 1:  
Diplomados 
empregados por 
conta de outrem 

 

 
 
 
 
 
 
 

Situação 2:  
Diplomados 
empregados por 
conta própria 

 

 

 

 

 
Situação 1+2:  
Diplomados a 
trabalhar 
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6b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP. 

 

Técnico de Comunicação e Serviço Digital 

 
Situação 1: 
 Diplomados 
empregados 
em profissões 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados 
pelos 
empregadores 

 
 
 

Situação 2: 
Diplomados 
empregados 
em profissões 
não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados 
pelos 
empregadores 
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Situação 1+2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não 
relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 

  Técnico de Desenho de Mobiliário 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 
 
 
 
 

Situação 1+2: 
Diplomados 
empregados 
em profissões 
relacionadas e 
não 
relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Técnico de Desporto 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 
 
 

Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 1+2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não 
relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 

Técnico de Fotografia 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 
 
 
 

Situação 1 + 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 
 
 

Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 1 + 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Ciclo de formação 2019/2022 

N.º 4 Taxa de conclusão nos programas EFP 

4a) Percentagem de alunos/ formandos que completaram os cursos de EFP, em relação ao total dos alunos/formandos que ingressaram 

nesses cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 Indicadores/Agrupamento de Escolas José Estêvão                                                                     31/43  

N.º 5 Taxa de colocação em programas de EFP 

5a) Proporção de alunos/ formandos que completam um curso de EFP e que estão no mercado de trabalho, em formação ou outros destinos. 
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N.º 6 Utilização das competências adquiridas no local de trabalho 

6a) Percentagem de alunos/ formandos que completam um curso completo de EFP e que trabalham na respetiva área profissional. 

 
Situação 1:  
Diplomados 
empregados por 
conta de outrem 

 

 
 
 
 
 
 
 

Situação 2:  
Diplomados 
empregados 
por conta 
própria 

 

 

 

 

 

Situação 1+2:  
Diplomados a 
trabalhar 
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6b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que completaram um curso de EFP. 

 

Técnico de Comunicação e Serviço Digital 

 
Situação 1: 
 Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 
 
 
 

Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 1+2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 

  Técnico de Desenho de Mobiliário 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas 
com o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 
 
 
 

Situação 1+2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Técnico de Desporto 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 
 
 

Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 1+2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 

Técnico de Fotografia 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 
 
 
 

Situação 1 + 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não 
relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes 

 

Situação 1: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 

 

 
 
 

Situação 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões não 
relacionadas com 
o curso 
              
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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Situação 1 + 2: 
Diplomados 
empregados em 
profissões 
relacionadas e 
não relacionadas 
com o curso 
       
Número de 
diplomados 
empregados 
avaliados pelos 
empregadores 
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N.º 8 Prevalência de grupos vulneráveis 
 

8a) Percentagem de participantes e de alunos/ formandos de grupos desfavorecidos 

que completam cursos EFP, em relação ao n.º total de participantes. 

 

 2017/2020 2018/2021 2019/2022 

ASE 10 11 21 

NEE 9 14 14 

 19,19% 25 = 27,1% 35 = 43,2% 

Ingressos 99 92 81 
 

8b) Percentagem de alunos/ formandos de grupos desfavorecidos que completam 

cursos EFP, em relação ao n.º total de participantes que ingressam nesses cursos. 

 

 2017/2020 2018/2021 2019/2022 

ASE 0 0 6 

NEE 7 12 13 

 7 = 8,86% 12 = 17,14% 19 = 32,2% 

Concluído 79 70 59 
 

 

 


