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Ficha técnica 
do 

questionário 

 
Este questionário foi realizado pela Equipa EQAVET do AEDAS e aplicado 
pela Direção, com o objetivo de avaliar o grau de satisfação com o operador 
EFP ao empregador e/ou parceiro FCT (Formação em Contexto de Trabalho). 
 
O trabalho de campo, que incluiu o envio e recolha dos questionários, 
decorreu entre fevereiro e março de 2022, através da aplicação do Inquérito 
de satisfação com o operador EFP ao empregador e/ou parceiro FCT, via 
papel. 
 
Foram inquiridos 32 empregadores e/ou parceiros FCT (55%), num universo  
de 58 entidades que acolheram estagiários de 12º ano, no período 
compreendido entre o dia 2 de dezembro e 18 de fevereiro. 
 
O tratamento dos dados relativos ao questionário decorreu entre os dias 19 a 
26  de abril de 2022. 
 



1. O AEDAS 
possui o selo de 
qualidade 
EQAVET, um 
modelo de 
garantia da 
qualidade do 
ensino 
profissional. Tem 
conhecimento 
deste modelo?  

Das 32 respostas, constata-se que 13 (cerca de 40%) já tinham conhecimento do 
modelo e 19 (cerca de 60%) não. Dos que responderam sim, 3 tiveram 
conhecimento através do formador e 1 através do formando. 
 

13 

19 

O AEDAS possui o selo de qualidade EQAVET, um modelo de garantia da qualidade do 
ensino profissional. Tem conhecimento deste modelo? 

SIM NÃO



2. No site do 
AEDAS existe um 
espaço para 
parcerias com 
empregadores 
onde pode colocar 
o logotipo da sua 
empresa/instituiç
ão e ser um 
parceiro. Tem 
conhecimento? Das 32 respostas, constata-se que 16 (50%) tinham conhecimento do espaço no site 

do AEDAS, para colocação do logotipo da sua empresa/instituição e ser um 
parceiro, e 16 (50%) não. 

16 16 

No site do AEDAS existe um espaço para parcerias com empregadores onde pode 
colocar o logotipo da sua empresa/instituição e ser um parceiro. Tem conhecimento? 

SIM NÃO



3. Pretende ser 
um parceiro do 
AEDAS neste 
modelo, 
participando em 
atividades e 
estando recetivo 
a acolher alunos 
em FCT? 

16 

6 

10 

Pretende ser um parceiro do AEDAS neste modelo, participando em atividades e estando 
recetivo a acolher alunos em FCT? 

SIM, quero ser parceiro NÃO me sinto preparado Já sou parceiro

Das 32 respostas, constata-se que 10 (cerca de 31%) já são parceiros, 16 (50%) 
pretendem ser parceiros do AEDAS, e 6 (cerca de 19%) não se sentem ainda 
preparados para tal. 



4. Os cursos que 
este 
agrupamento 
oferece são 
adequados à 
procura de mão-
de-obra (local)? 

Numa escala de 1 a 4, sendo 1 “Não adequado” e 4 “Totalmente adequado”: 
21 respostas consideram os cursos totalmente adequados, 11 respostas consideram 
os cursos adequados, e nenhuma considera que os cursos não adequados à procura de 
mão-de-obra local.  

0 0 
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21 

Os cursos que este agrupamento oferece são adequados à procura de mão-de-obra 
(local)? 

Não adequado 1 Pouco adequado 2 Adequado 3 Totalmente adequado 4



5. A formação 
recebida pelos 
formandos é a 
adequada para que 
estes se sintam 
preparados  
para enfrentar os 
desafios do 
mercado de 
trabalho (local)? 

Numa escala de 1 a 4, sendo 1 “Não adequado” e 4 “Totalmente adequado”: 
19 (cerca de 53%) consideram a formação recebida totalmente adequada, 15 (cerca de 
47%) consideram adequada, e nenhum considerou que a formação recebida pelos 
formandos não é adequada.  

0 0 
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A formação recebida pelos formandos é a adequada para que estes se sintam preparados 
para enfrentar os desafios do mercado de trabalho (local)? 

Não adequado 1 Pouco adequado 2 Adequado 3 Totalmente adequado 4



6. O serviço 
educativo prestado 
pelo Agrupamento, 
enquanto operador 
de EPF, é adequado 
às necessidades do 
formando 
(transporte, 
instalações e 
equipamentos, 
serviço de docentes e 
auxiliares, protocolos 
e parcerias)? 

Numa escala de 1 a 4, sendo 1 “Não adequado” e 4 “Totalmente adequado”: 
16 (50%) consideram o serviço prestado totalmente adequado, 15 (cerca de 47%) 
consideram adequado. 1 não respondeu.  

0 0 

15 

16 

O serviço educativo prestado pelo Agrupamento, enquanto operador de EPF, é adequado 
às necessidades do formando? 

Não adequado 1 Pouco adequado 2 Adequado 3 Totalmente adequado 4



7. Observa 
algum impacto 
da pandemia 
Covid-19 na 
formação dos 
alunos? 

Das 32 respostas, constata-se que 23 (cerca de 72%) não observa impacto da 
pandemia Covid-19 na formação dos alunos, e 9 (cerca de (28%) observa impacto. 

9 

23 

Observa algum impacto da pandemia Covid-19 na formação dos alunos? 

SIM NÃO



8. Quais as 
características 
ideais de um 
estagiário, na 
sua opinião? 

Das respostas dadas, constata-se que a característica mais importante de um 
estagiário é a assiduidade/pontualidade (13), seguida da iniciativa (9) e 
responsabilidade (6). A simpatia, interesse e capacidades/conhecimentos têm o 
mesmo peso (5), seguidas de curiosidade, profissionalismo e humildade (4). Não 
menos importante temos a capacidade de comunicação (3). 
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Quais as características ideais de um estagiário, na sua opinião? 



9. Tendo em 
conta a sua 
experiência, se 
pudesse propor 
alteração na 
oferta educativa 
deste 
Agrupamento 
sugira quatro 
áreas de 
formação. 

Os cursos mais sugeridos foram: Audiovisuais e produção multimédia (6) e 
Marketing e publicidade (6). As outras áreas sugeridas foram residuais, a saber: 
Organização de empresas, Artesanato, Materiais e Proteção do Ambiente,... 

6 6 

Tendo em conta a sua experiência, se pudesse propor alteração na oferta educativa deste 
Agrupamento sugira quatro áreas de formação: 

Audiovisuais e produção multimédia Marketing e publicidade



CONCLUSÕES 

Sugestões de melhoria 

Pontos fortes identificados 
 

1. 50% dos inquiridos pretende ser um 
parceiro do AEDAS, participando em 
atividades e estando recetivo a acolher alunos 
em FCT, sendo que 31% dos inquiridos já são 
parceiros.  

2. 100% dos inquiridos consideram que os 
cursos que este agrupamento oferece são 
totalmente adequados/adequados à procura 
de mão-de-obra local. 

3. 100% dos inquiridos consideram que a 
formação recebida pelos formandos é a 
adequada para que estes se sintam 
preparados para enfrentar os desafios do 
mercado de trabalho local. 
 

4. 97% consideram que o serviço educativo 
prestado é adequado às necessidades do 
formando (transporte, instalações e 
equipamentos, serviço de docentes e 
auxiliares, protocolos e parcerias). 

Pontos fracos identificados 

1.Apenas se registaram 32 respostas  de  
empregadores e/ou parceiros FCT (55%), num 
universo  de 58 entidades que acolheram 
estagiários de 12º ano; 

2. Apenas cerca de 40% dos inquiridos têm 
conhecimento de que o AEDAS possui o selo 
de qualidade EQAVET. 

3. Apenas 50% dos inquiridos têm 
conhecimento de que no site do AEDAS 
existe um espaço para parcerias com 
empregadores onde pode colocar o logotipo 
da sua empresa. 

4.  19% dos inquiridos não se sentem ainda 
preparados para serem parceiros do AEDAS, 
temendo uma  vinculação permanente ao  
agrupamento, o que revela desconhecimento 
dos termos do protocolo. 



OPINIÕES / 
SUGESTÕES DOS 
EMPREGADORES 

Sugestões de melhoria 
 
Características de um estagiário mais valorizadas 

1. Assiduidade/pontualidade;  2. Iniciativa; 

3. Responsabilidade 4. Simpatia, interesse, capacidades/ 
conhecimentos 

5.Curiosidade, profissionalismo e 
humildade 

6. Capacidade de comunicação. 

Áreas de formação  mais sugeridas 

1. Audiovisuais e Produção Multimédia 2. Marketing e publicidade  



Revisão – 
Proposta de 
Ação de 
Melhoria 

Face aos resultados obtidos neste questionário, a equipa EQAVET considera que: 
 
1. As questões 4, 5 e 6 expressam a satisfação do empregador com  o operador EFP, 

sendo a taxa global de satisfação aferida de 99%, não tendo sido indicada qualquer 
sugestão de melhoria pelo empregador. 

2. No sentido de colmatar os pontos fracos identificados, deve ser elaborado um flyer 
dirigido ao empregador, a ser entregue pelo formando, no início do seu período de 
FCT, informando a entidade da atribuição do Selo de Qualidade EQAVET ao 
agrupamento, bem como da existência dos espaços digitais Aedas+emprego e 
Aedas+parcerias,  disponibilizados ao empregador na página do Operador  a que 
devem recorrer sempre que sintam  necessidade de  contratar um ex-formando e/ou 
divulgar a sua empresa. 

3. O Diretor de Curso continuará a relembrar aos empregadores as vantagens de 
ambas as partes em celebrar parcerias. 

4. Envidar esforços para aumentar o número de respostas dos empregadores. 
 
 

 
 

 
 Vila do Conde, 26 de abril de 2022 

 

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

 

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


