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Ficha técnica 
do 

questionário 

 
Este questionário foi realizado pela Equipa EQAVET do AEDAS e aplicado 
pelos Diretores de Curso, com o objetivo de avaliar o grau de satisfação dos 
formandos dos 12 cursos profissionais em funcionamento no ano letivo 
2019-2020, com o curso frequentado e o serviço do Operador EFP . 
 
O trabalho de campo, que incluiu o envio e recolha dos questionários, 
decorreu entre os dias 23 e 30 de junho de 2020, através da aplicação do 
Questionário de Avaliação de Satisfação do Curso/Operador online (via 
GoogleForms). 
 
O tratamento do questionário decorreu entre os dias 06 e 08 de julho de 
2020. 
 



Curso 
Profissional de: 

Regista-se um universo de 207 respostas ao questionário distribuídas pelos 3 anos e 
por 12 cursos. 
Este é um registo muito baixo de respostas que não permite tirar conclusões 
consistentes ou propor medidas de melhoria esclarecidas. 
Constata-se que a quebra de rotinas (provocada pela pandemia) e a impessoalidade 
do email dissociado da presença física dos Coordenadores de Curso acaba por ser 
muito comprometedor para o para o preenchimento do inquérito . 
Por outro lado a sobreposição entre o Questionário de Satisfação de Disciplina e de 
Curso, em termos temporais, acaba por dispersar e fazer baixar o número de 
respostas por parecerem questionários repetidos.           

2,4% 

207 respostas 



1.Adaptabilidade 
ao mercado de 
Trabalho 

Processo Formativo 

Num universo de 207 respostas, pode concluir-se que 98,1% dos inquiridos 
consideram a adaptabilidade ao mercado de trabalho adequada ou totalmente 
adequada. O que é um bom registo em termos de afinidade entre o percurso 
formativo escolhido,  a resposta formativa do operador EFP, a experiência ganha no 
contexto da FCT e as expectativas perante o mercado de trabalho futuro. 



2. Atividades 
promovidas no 
âmbito do 
curso 
 

Processo Formativo 

Relativamente às atividades promovidas no âmbito do curso, pode concluir-se que 
97% dos inquiridos consideram as atividades promovidas adequadas ou totalmente 
adequadas ao propósito do curso. 



3. Instalações e 
mobiliário 

Instalações e Equipamentos 

Pode concluir-se que 91% dos inquiridos consideram as instalações e mobiliário 
adequados ou totalmente adequados ao bom funcionamento dos cursos. Os 
restantes 9% consideram pouco ou nada adequados. Com efeito este item já tinha 
sido abordado no Questionário de Satisfação da Disciplina (item 5) e é recorrente uma 
menor satisfação relativa dos formandos. Este indicador foi considerado nos planos 
de melhoria do 1º e 2º período. No 3ºperíodo já registou uma evolução positiva mas 
dado ser uma variável exógena ao operador de EFP e dificilmente controlável, 
continuará a ser alvo de atenção constante da parte do operador. 



4. Meios 
audiovisuais e 
recursos ao 
dispor 

Instalações e Equipamentos 

Pode concluir-se que 93% dos inquiridos consideram os meios audiovisuais 
adequados ou totalmente adequados. Os restantes 7% consideram pouco ou nada 
adequados. Esta variável, em termos de interpretação, vem no seguimento da 
anterior (3. Instalações e mobiliário) e apesar do grau de insatisfação ser menos 
relevante entende-se que a justificação para tal é a mesma que se indicou. 



5. Grau de 
Satisfação 
relativamente 
aos docentes 

Processo Formativo 

No universo dos inquiridos, pode concluir-se que 97% dos inquiridos estão satisfeitos 
ou muito satisfeitos relativamente aos docentes. Apenas 3% estão pouco satisfeitos.  
O valor da variável é tão claro que não parece existir necessidade, para já, de qualquer 
estratégia de melhoria. Ainda assim o Operador EFP, via Serviço de Psicologia e 
Orientação, tem organizado formação orientada para os docentes. 



6. Propostas de 
melhoria 

Sugestões de melhoria Relação das sugestões dadas pelos inquiridos 

1. Melhoria das instalações; 5. Falta de possibilidade de frequência da sala 
específica pelo Curso de Turismo; 

2. Melhoria dos equipamentos; 6. Mais visitas de estudo culturais fora do 
concelho; 
 

3. Realização de aulas no exterior; 7. Mais material desportivo; 
 

4. Mais aulas práticas; 8. Almoços pedagógicos. 
 



CONCLUSÕES 

Pontos fracos identificados (entre 7% e 9%) 

1. Instalações e mobiliário considerado como 
insuficiente por 9% dos inquiridos. 

2. Meios audiovisuais e recursos ao dispor 
considerado como insuficiente por 9% dos 
inquiridos. 

Sugestões de melhoria Pontos fortes identificados 

1. Adaptabilidade ao mercado de Trabalho 
adequada ou totalmente adequada (98,1%) 

3. Grau de Satisfação relativamente aos 
docentes adequado ou totalmente adequado 
(97%) 
 

2. Atividades promovidas no âmbito do 
curso adequada ou totalmente adequadas 
(97% ). 



Revisão – 
Proposta de 
Ação de 
Melhoria 

Face aos resultados obtidos neste questionário, a equipa EQAVET considera que: 
 

1. A equipa considera essencial aumentar o número de formandos e de respostas ao 
inquérito, pelo que o Diretor de Curso deve procurar criar estratégias no contexto de 
ensino à distância para motivar e comprometer os formandos de modo a garantir o maior 
número de respostas; 

2. Os recursos materiais (e audiovisuais) ainda que sendo uma variável exógena, têm sido 
considerados nos planos de melhoria do 1º e 2º período. No 3ºperíodo esta variável já 
registou uma evolução positiva, devendo continuar a ser acautelada e considerada nos 
próximos planos de melhoria; 

3. Se deve articular os horários das turmas com as instalações específicas e os recursos 
disponíveis; 

4. Se deve reformular este questionário em termos de cronograma, passando a ser aplicado 
apenas no final do 3º ano do curso e desfasado do “Questionário de Avaliação de 
Satisfação da Disciplina” para minimizar a dispersão de respostas. 

Sugestões de melhoria 

 
 Vila do Conde, 09 de julho de 2020 

 

A Coordenadora da Equipa EQAVET,___________________________________ 
                                                                                             (Susana Daniela Barbosa) 

 

A Diretora do AEDAS,________________________________________________ 
                                   (Ana Alice Lopes Rodrigues) 


