
 

ANEXO 5. FORMULÁRIOS DE INQUÉRITOS 

    CONFIDENCIAL                                                                                                                                                
INQUÉRITO AOS (EX)FORMANDOS DO SISTEMA DE APRENDIZAGEM 

 
Este inquérito coloca questões sobre o CURSO que frequentou constante na ETIQUETA no canto superior direito 
desta página. Quando neste inquérito está mencionada a palavra CURSO, este refere-se ao curso da Etiqueta. 

 

Caracterização Pessoal 

 

1. Antes de entrar no CURSO do Sistema de 
Aprendizagem que se encontra no canto 
superior direito desta página (sem contar com 
as férias), qual era a sua situação? (indique 
apenas uma opção) 

� Estava a estudar �1 
� Estava a fazer formação profissional  �2 
� Estava a trabalhar  �3 
� Estava a trabalhar e a estudar �4 
� Estava à procura do 1º emprego  �5 
� Não estudava nem trabalhava por opção  �6 
� Outra. Qual?__________________________ �7 
 

2. Qual o tipo de ensino/formação que 
frequentava/frequentou antes de entrar no 
CURSO do Sistema de Aprendizagem? 

� Ensino regular (do 5.º ao 12.º ano) �1 
Passe à 
Pergunta 

3 
� Ensino Tecnológico (Escolas tecnológicas) �2 

� Ensino Profissional �3 

� Sistema de Aprendizagem 
(formação em alternância) 

�4 

� Educação/Formação �5 

� Outro. Qual? _________________ �6 

 
Passe 

à 
Pergunta 

4 

 

3. Qual o ano de escolaridade que frequentava? 
� 5.º ano (antigo 1.º ano do ciclo preparatório) �1 
� 6.º ano (antigo 2.º ano do ciclo preparatório) �2 
� 7.º ano  �3 
� 8.º ano  �4 
� 9.º ano  �5 
� 10.º ano  �6 
� 11.º ano  �7 
� 12.º ano  �8 

          Passe à Pergunta6 

4. Qual o nível de qualificação da formação que 
frequentava? 

� Formação sem atribuição de nível de qualificação �1 

� Qualificação profissional nível I �2 

� Qualificação profissional nível II �3 

� Qualificação profissional nível III �4 

� Outro. Qual? _________________________ �5 
 

5. Qual o nome do curso que frequentava? 
_________________________________ 

 

6. Se não estava a estudar antes de entrar 
no CURSO, diga quanto tempo esteve sem 
frequentar a escola: 
_______ anos e ________meses 

 

7. Se não estava a estudar antes de entrar 
no CURSO, que idade tinha quando saiu da 
escola: ___________ 

 

8. No último ano escolar que frequentou antes de 
entrar no CURSO do Sistema de Aprendizagem: 

� Ficou aprovado(a) �1 

� Reprovou �2 

� Desistiu antes de acabar o ano �3 

� Outra. Qual? _____________________ �4 
 

9. Indique o número de vezes que reprovou 
até entrar no CURSO: 

� Nenhuma vez �1 

� 1 vez  �2 

� 2 vezes �3 

� 3 vezes ou mais  �4 
 

10. Indique o grau de parentesco das pessoas 
com quem vivia quando iniciou o CURSO 
(pai, mãe, n.º de irmãos, avós….): 

____________________________________ 
 

11. Indique a escolaridade dos seus pais: 

 
Pai 
a) 

Mãe 
b) 

� Não sabe ler nem escrever �1 �1 

� Sabe ler e escrever e tem o 
ensino primário incompleto 

�2 �2 

� Ensino primário completo (4.º ano) �3 �3 

� Ciclo preparatório (6.º ano) �4 �4 

� Ensino básico (9.º ano) �5 �5 

� Ensino secundário (12.º ano) �6 �6 

� Curso médio ou superior �7 �7 

� Mestrado ou doutoramento �8 �8 

� Outra situação �9 �9 



 

12. Indique em que situação terminou o seu CURSO do Sistema de Aprendizagem: (indique apenas uma opção) 
� Concluiu a totalidade do CURSO �1 

� Tem o CURSO incompleto e não pensa vir a concluí-lo �2 

� Tem o CURSO incompleto mas ainda o quer concluir �3 
 

Divulgação do Sistema de Aprendizagem 

 
13. Como soube pela primeira vez da existência do Sistema de Aprendizagem? (indique apenas uma 

opção) 

� Pais / familiares �1 � Centro de Emprego �2 

� Amigos / colegas / vizinhos �3 � Entidade formadora / Centro de Formação �4 

� Jornal �5 � Junta de Freguesia / Câmara Municipal �6 

� Rádio �7 � Acção de divulgação na Escola �8 

� Televisão �9 � Psicólogo/professor/outro técnico da Escola �10 

� Internet �11 � Outra. Qual?___________________________ �12 
 

14. Em que medida ficou esclarecido com a informação que recebeu, antes de iniciar o CURSO, 
relativa aos seguintes aspectos do curso de formação: (responda a todas as alíneas) 

 Não fiquei 
esclarecido 

(1) 

Fiquei pouco 
esclarecido 

(2) 

Fiquei bem 
esclarecido 

(3) 

a) Objectivos do Sistema de Aprendizagem � � � 
b) Como se obtém o certificado de aptidão profissional � � � 
c) Cursos de aprendizagem existentes no país � � � 
d) Cursos de aprendizagem existentes na minha região � � � 
e) O que é o contrato de aprendizagem � � � 
f) Profissão que ia aprender no CURSO � � � 
g) Objectivos de cada componente de formação (formação em 

sala; prática simulada; posto de trabalho) 
� � � 

h) Carga horária de cada componente de formação � � � 
i) Duração do CURSO � � � 
j) Local de realização de cada componente de formação � � � 
k) Subsídios de apoio à formação (refeição, alojamento, 

transporte, acolhimento...) 
� � � 

l) Bolsa de formação � � � 
 

Acesso à formação 

 
15. No momento da sua candidatura ao Sistema 

de Aprendizagem passou por algum dos 
seguintes processos de admissão? (pode 
indicar mais do que uma opção) 

a) Exames médicos � 
b) Entrevista com Psicólogo / Conselheiro 

de Orientação Profissional 
� 

c) Testes psicotécnicos � 
d) Testes de avaliação de conhecimentos � 
e) Outro. Qual? ______________________ � 

16. Indique quanto tempo passou entre a 
inscrição no Sistema de Aprendizagem, 
feita no Centro de Emprego, e o início do 
CURSO: (indique apenas uma opção) 

� Menos de 1 mês �1 

� Entre 1 e 3 meses �2 

� Entre 4 e 6 meses �3 

� Mais de 6 meses �4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17. Quais os resultados da orientação que recebeu 
antes de iniciar o CURSO, dada pelo Psicólogo/ 
Conselheiro de Orientação Profissional: 
(indique apenas uma opção) 

� A orientação do Psicólogo/Conselheiro de 
Orientação Profissional veio reforçar a 
minha intenção em frequentar o curso que 
já tinha escolhido 

�1 

� Eu já sabia que curso queria frequentar, 
por isso a orientação do Psicólogo/ 
Conselheiro de Orientação Profissional não 
influenciou a minha decisão 

�2 

� Apesar de saber que curso gostaria de 
frequentar, o Psicólogo/Conselheiro de 
Orientação Profissional indicou-me outro curso  

�3 

� Eu não fazia ideia do curso que gostaria de 
frequentar e o Psicólogo/Conselheiro de 
Orientação Profissional ajudou-me a escolher 

�4 

� Não recebi orientação do Psicólogo/ 
Conselheiro de Orientação Profissional 

�5 

� Outro. Qual?_________________________ �6 

18. O CURSO que frequentou no Sistema de 
Aprendizagem era aquele que queria 
inicialmente? 

 
� Sim  �1 � Não �2 
 

19. Se não, porque não frequentou o curso 
que queria? (indique a razão principal) 

� Não tinha habilitações suficientes �1 

� Não existia na área onde resido �2 

� Não tinha vaga  �3 

� Foi-me aconselhado o que frequentei �4 

� Não sabia que me podia inscrever �5 

� Outra situação. Qual?________________ �6 
 
 

20. Se não, qual era o curso que queria 
frequentar? 

____________________________________ 
 
 

Motivações para participação no Sistema de Aprendizagem 

 

21. Indique a importância de cada um dos factores para ter optado por frequentar o CURSO do 
Sistema de Aprendizagem: (responda a todas as alíneas) 

 

Nada 
important

e 

(1) 

Pouco 
important

e 

(2) 

Muito 
Importante 

(3) 

Importan- 
-tíssimo 

(4) 
a) Vocação/interesse pessoal pelo CURSO � � � � 
b) Gosto pela profissão a que dá acesso � � � � 
c) Aconselhamento da Orientação Profissional  � � � � 
d) Aconselhamento de professores � � � � 
e) Aconselhamento da família � � � � 
f) Aconselhamento dos amigos � � � � 
g) Tradição familiar ou tradição na Região � � � � 
h) Por acaso � � � � 
i) Outros. Quais? _________________________ � � � � 

22. Indique a importância de cada um dos motivos para ter optado por frequentar o CURSO do 
Sistema de Aprendizagem: (responda a todas as alíneas) 

 

Nada 
important

e 

(1) 

Pouco 
important

e 

(2) 

Muito 
Importante 

(3) 

Importan- 
-tíssimo 

 (4) 
a) Seguir os colegas mais próximos � � � � 
b) Arranjar emprego com maior facilidade � � � � 
c) Ser mais fácil do que a escola � � � � 
d) Ser uma formação prática � � � � 
e) Aprender uma profissão � � � � 
f) Receber uma bolsa de formação � � � � 
g) Obter um diploma escolar � � � � 
h) Obter um certificado de qualificação profissional � � � � 
i) Retomar os estudos � � � � 
j) Prosseguir os estudos no Ensino Superior � � � � 
k) Para estar ocupado � � � � 
l) Outros. Quais? _____________________________ � � � � 



 

Avaliação do curso frequentado 

 

23. Em geral como avalia a qualidade da formação no Sistema de Aprendizagem, nos seguintes aspectos? 
(responda a todas as alíneas) 

 
Muito 
Má 

 (1) 

 
Insuficiente 

 (2) 

Boa 

 (3) 

 Muito 
Boa 

 (4) 

Formação em Sala  
a) Competência dos formadores na transmissão dos saberes (clareza, 

segurança, esclarecimento de dúvidas, método de ensino) 
� � � � 

b) Instalações � � � � 
c) Equipamentos disponíveis (vídeos, retroprojectores, 

equipamento informático, acesso à Internet, etc.) 
� � � � 

d) Manuais, textos de apoio, etc. � � � � 
e) Formas de avaliação dos formandos � � � � 
Formação em Prática Simulada (na Entidade Formadora) 
f) Competência dos formadores na transmissão dos saberes (clareza, 

segurança, esclarecimento de dúvidas, método de ensino) 
� � � � 

g) Instalações � � � � 
h) Equipamentos disponíveis (vídeos, retroprojectores, 

equipamento informático, acesso à Internet, equipamentos 
específicos da área profissional do curso, etc.) 

� � � � 

i) Manuais, textos de apoio, etc. � � � � 
j) Formas de avaliação dos formandos � � � � 
Formação em Posto de Trabalho (na Empresa) 
k) Competência dos tutores na transmissão dos saberes (clareza, 

segurança, esclarecimento de dúvidas, método de ensino) 
� � � � 

l) Acompanhamento prestado pelo tutor durante o período de 
formação na empresa 

� � � � 

m) Equipamentos disponíveis (equipamentos específicos da área 
profissional do curso, etc.) 

� � � � 

n) Condições de trabalho (horário de trabalho, instalações, 
relacionamento de trabalho, etc.) 

� � � � 

o) Formas de avaliação dos formandos � � � � 
 

24. Em geral como avalia a relação entre cada uma das componentes da formação do CURSO? (responda a 
todas as alíneas) 

 Muito Má  

(1) 

Insuficiente 

(2) 

Boa 

(3) 

Muito 
Boa 

(4) 

a) Relação entre a formação em sala e a formação em prática simulada � � � � 
b) Relação entre a formação em sala e a formação em posto de trabalho � � � � 
c) Relação entre a formação em prática simulada e a formação 

em posto de trabalho 
� � � � 

 

25. Que grau de importância atribui à formação em contexto de trabalho? 
�1 Nada 
importante  

�2 Pouco 
importante  

�3 Importante  �4 Muito 
importante  

�5 
Importantíssimo 

 

26. Por favor, justifique a resposta à questão anterior: 
 
 
 
 
 



 

27. Como avalia a actuação do seu coordenador da acção nos seguintes aspectos? (responda a todas as alíneas)  

 
Muito Má 

(1) 

Insuficiente 

(2) 

Boa 

(3) 

Muito Boa 

(4) 

a) Relação com a equipa de formadores � � � � 
b) Relação com os formandos � � � � 
c) Relação com os tutores � � � � 
d) Conhecimento sobre a área profissional do curso � � � � 

28. Quando expunha problemas ao seu coordenador da acção, o que acontecia? (indique apenas uma opção) 
� Foram sempre resolvidos �1 

� Eram resolvidos de vez em quando �2 

� Nunca foram resolvidos �3 

� Nunca expôs nenhum problema �4 

29. Para cada componente do CURSO e para o 
CURSO em geral, diga se acha que o número 
de horas de cada componente deveria ser 
maior, menor ou idêntico ao que existiu:  

 
Menos 
tempo 
(1) 

Igual 
 

(2) 

Mais 
tempo 
(3) 

a) Formação em sala  � � � 
b) Formação em prática simulada � � � 
c) Formação em posto de trabalho � � � 
d) Curso em geral � � � 
 

30. Tirou o CURSO em quanto tempo?  
�1 3 anos �2 mais de 3 anos  

 
 

31. Na sua opinião, qual a melhor forma de 
articular a formação realizada na 
entidade formadora e a formação no 
posto de trabalho ao longo do CURSO? 
(indique apenas uma opção) 

� Ter a formação em posto de trabalho 
concentrada no final de cada ano 

�1 

� Em cada ano ir alternado a formação na 
entidade formadora e a formação em posto 
de trabalho em períodos curtos (até duas 
semanas de cada vez no posto de trabalho) 

�2 

� Em cada ano ir alternado a formação na 
entidade formadora e a formação em posto 
de trabalho em períodos longos (mais de 
duas semanas no posto de trabalho) 

�3 

 

32. Qual a utilidade do CURSO frequentado, nos seguintes aspectos: (responda a todas as alíneas)  

 

Não teve 
utilidade 

 

(1) 

Teve 
pouca 

utilidade 

(2) 

Teve 
alguma 
utilidade 

(3) 

Teve 
bastante 
utilidade 

(4) 

a) Desenvolvimento pessoal � � � � 
b) Melhoria da auto-estima � � � � 
c) Ter um projecto de vida � � � � 
d) Continuação dos estudos no ensino superior/politécnico � � � � 
e) Obter um emprego � � � � 
f) Ajuda ao desempenho profissional � � � � 
g) Conclusão do ensino secundário � � � � 
h) Obter uma qualificação profissional � � � � 
i) Outro. Qual?__________________________________________ � � � � 

 

33. O CURSO correspondeu às suas expectativas 
iniciais? 

� Não correspondeu nada �1 

� Correspondeu pouco �2 

� Correspondeu mais ou menos �3 

� Correspondeu muito �4 

� Correspondeu totalmente �5 

 

34. Se respondeu “nada” ou “pouco”, diga porquê? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

 



 

Situação do Formando Após o Curso 

35. Indique a sua condição perante o trabalho em cada um dos seguintes momentos após o CURSO: 
(responda aos 4 momentos, na opção que corresponde à situação predominante em cada momento) 

 1 mês após o 
CURSO 

estava: (1) 

3 meses após 
o CURSO 
estava: (2) 

6 meses após 
o CURSO 
estava: (3) 

1 ano após o 
CURSO 

estava: (4) 

a) Desempregado � � � � 
b) A trabalhar por conta de outrem, prestador de 

serviços (recibos verdes), ou outra situação � � � � 

c) A trabalhar por conta própria � � � � 
d) A estudar � � � � 
e) A trabalhar e a estudar � � � � 
f) Outra. Qual?______________________________ � � � � 

36. Se já esteve desempregado uma ou mais vezes, após o CURSO, quanto tempo esteve nessa 
situação? (some todos os períodos em que esteve desempregado)  
_______ anos e ________meses 

37. Quais as dificuldades que encontrou/encontra para arranjar emprego? (indique apenas uma opção) 
� Há falta de emprego na área profissional do meu CURSO �1 

� A formação que obtive é pouco valorizada no mercado de emprego �2 

� Há falta de emprego em geral �3 

� Os níveis de remuneração que se praticam nos empregos relacionados com a área do meu CURSO são baixos �4 

� Os empregos que me têm sido propostos na área do meu CURSO não são aliciantes ao nível das tarefas a executar �5 

� A minha situação pessoal não permite aceitar um emprego na área do meu CURSO �6 

� Os empregos disponíveis na área do meu CURSO ficam muito longe da minha residência �7 

� Não encontrou/encontra dificuldades em arranjar emprego �8 

� Outra razão. Qual? __________________________________________________________________ �9 

38. Qual a sua condição actual perante o emprego: (indique apenas uma opção, a que corresponda à 
sua condição predominante)  

� Desempregado �1 

� Se já trabalhou após o curso passe à P.39.  

� Se nunca trabalhou mas continuou/voltou a 
estudar após o curso passe à P.52.  

� Se nunca trabalhou nem continuou/voltou a 
estudar passe à P.58. 

� A trabalhar por conta de outrem, 
prestador de serviços (recibos verdes), 
estágios profissionais, ou outra situação 

�2 � Passe à P.39. 

� A trabalhar por conta própria (empresário) �3 � Passe à p.39. 

� A trabalhar e a estudar �4 � Passe à p.39. 

� A estudar �5 
� Se já trabalhou após o curso passe à P.39.  

� Se nunca trabalhou passe à P.52. 

� Outra. Qual? ________________________ �6 

� Se já trabalhou após o curso passe à P.39.  

� Se nunca trabalhou mas continuou/voltou a 
estudar após o curso passe à P.52.  

� Se nunca trabalhou nem continuou/voltou a 
estudar passe à P.60. 

 



 

 

SE ESTÁ ACTUALMENTE A TRABALHAR OU JÁ TRABALHOU APÓS O CURSO DO SISTEMA DE APRENDIZAGEM RESPONDA ÀS 
PERGUNTAS SEGUINTES 

 

39. Após a conclusão do CURSO no Sistema de 
Aprendizagem (ou ainda durante a sua 
frequência) quanto tempo levou a 
arranjar emprego: (indique apenas uma 
opção) 

� Antes de terminar o curso �1 
� Até 1 mês após o curso �2 
� Entre 1 a 3 meses após o curso �3 
� Entre 4 a 6 meses após o curso �4 
� Entre 7 meses a 1 ano após o curso �5 
� Mais de 1 ano após o curso �6 
 

40. Como encontrou o seu primeiro emprego 
após o CURSO (que pode ser o actual)? 
(indique apenas uma opção) 

� Foi contactado pela entidade empregadora �1 

� Através de relações pessoais/família �2 

� Resposta a anúncios �3 

� Colocação de anúncios �4 

� Através de um Centro de Emprego �5 

� Através da empresa em que fez formação 
prática 

�6 

� Criou o próprio emprego �7 

� Outra. Qual?________________________ �8 
 

41. Quantos empregos já teve após a conclusão do CURSO (incluindo o actual/último emprego)? 
� 1 emprego �1 

� 2 empregos �2 

� 3 empregos   �3 

� Mais de 3 empregos �4 

42. Indique se já exerceu ou exerce uma profissão relacionada com a área de formação do seu CURSO?  
 
� Sim  �1 � Não �2 
 

43. Se não, indique a principal razão para nunca ter exercido uma profissão relacionada com a área 
de formação do seu CURSO? (indique apenas uma opção) 

� Há falta de emprego na área profissional do meu CURSO �1 

� Os níveis de remuneração que se praticam nos empregos relacionados com a área do meu CURSO são 
baixos 

�2 

� Os empregos que me têm sido propostos na área do meu CURSO não oferecem condições aliciantes 
ao nível das tarefas a executar 

�3 

� A minha situação pessoal não permite aceitar um emprego na área do meu CURSO �4 

� Os empregos disponíveis na área do meu CURSO ficam muito longe da minha residência �5 

� Outras razões. Quais? _______________________________________________________________ �6 

44. Qual a sua profissão no 1.º emprego que teve após a conclusão do CURSO e no seu emprego 
actual/último (se for a mesma, por favor, escreva-a 2 vezes)? 
Profissão do 1º emprego: ________________________________________________________ 
Profissão actual/última: _________________________________________________________ 

45. Qual a dimensão da empresa/entidade onde começou a trabalhar após a conclusão do CURSO e 
onde trabalha actualmente (independentemente de se tratar da mesma empresa), ou em caso 
de estar desempregado, onde trabalhou pela última vez? (indique apenas uma opção em cada 
coluna) 

 

Onde começou a 
trabalhar após a 
conclusão do CURSO 

a) 

Actualmente (responda a esta questão, ainda 
que esteja na mesma empresa) ou última onde 

trabalhou 
b) 

� 1 a 4 trabalhadores �1 �1 

� 5 a 9 trabalhadores �2 �2 

� 10 a 49 trabalhadores �3 �3 

� 50 a 249 trabalhadores �4 �4 

� Mais de 250 trabalhadores �5 �5 



 

46. Qual o ramo de actividade económica da empresa do seu 1.º emprego após o CURSO e na qual 
trabalha actualmente/última onde trabalhou? Caso seja trabalhador por conta própria indique o 
ramo da sua actividade económica? (indique apenas uma opção em cada coluna) 

 

Onde 
começou a 
trabalhar 
após a 
conclusão 
do CURSO 

a) 

Actualmente 
(responda a esta 
questão, ainda 
que esteja na 

mesma empresa) 
ou última onde 
trabalhou 

b) 
� Agricultura, produção animal, caça e silvicultura e pescas �1 �1 

� Indústria extractiva �2 �2 

� Indústria transformadora �3 �3 

� Produção e distribuição de electricidade, gás e água �4 �4 

� Construção �5 �5 

� Comércio, serviços de reparação (inclui reparação automóvel) �6 �6 

� Alojamento e restauração (ex. hotéis, restaurantes, cafés) �7 �7 

� Transportes, armazenagem e comunicações �8 �8 

� Actividades financeiras (ex. bancos e seguros) �9 �9 

� Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 
(ex. contabilidade, informática, publicidade, segurança, limpeza) 

�10 �10 

� Administração pública, defesa e segurança social �11 �11 

� Educação (ex. estabelecimentos de ensino, pré-escolas) �12 �12 

� Saúde e acção social (ex. hospitais, consultórios médicos, lares e 
creches) 

�13 �13 

� Outros serviços colectivos, sociais e pessoais (ex. cabeleireiro, 
lavandarias, ginásios, termas, bibliotecas, museus) 

�14 �14 

47. Qual o seu vínculo contratual no seu 1.º emprego e no actual/último emprego? (indique apenas 
uma opção em cada coluna) 

 

1.º emprego após 
a conclusão do 

CURSO 
a) 

Emprego actual (responda a 
esta questão, ainda que seja o 
mesmo emprego) ou último 

emprego 
b) 

� Contrato de trabalho sem termo (efectivo) �1 �1 

� Contrato de trabalho com termo (a prazo) �2 �2 

� Prestação de serviços (recibos verdes) �3 �3 

� Contrato de estágio �4 �4 

� Outro. Qual? ____________________________ �5 �5 
 

48. Indique qual o escalão de remuneração 
líquida que auferia no seu 1.º emprego 
após o CURSO e o que aufere 
actualmente/último emprego? (indique 
apenas uma opção em cada coluna) 

 

1.º emprego (ou 1.º 
mês de emprego, se 
mantém o mesmo 

emprego) 

Emprego 
actual/ 
/último 
emprego 

� Até 400 € �1 �1 

� Entre 401 e 800 € �2 �2 

� Entre 801 e 1200 € �3 �3 

� Entre 1201 e 1600 € �4 �4 

� Mais de 1600 € �5 �5 
 
 

49. Relativamente à sua situação profissional 
actual, encontra-se: 
� Nada satisfeito  �1 

� Pouco satisfeito �2 

� Satisfeito �3 

� Muito satisfeito �4 

� Satisfeitíssimo �5 
 

50. Por favor, justifique a sua resposta: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 



 

51. Responda por favor às seguintes questões: (responda a todas as alíneas) 

 Nada 
(1) 

Pouco 
(2) 

Em parte 
(3) 

Bastante 
(4) 

a) O meu curso contribuiu de alguma forma para a obtenção do meu 
emprego actual/último emprego? 

� � � � 

b) As funções que desempenho actualmente/último emprego estão de 
acordo com a formação adquirida? 

� � � � 

c) As aprendizagens desenvolvidas na formação em sala têm sido 
aplicadas na minha actividade profissional? 

� � � � 

d) As aprendizagens desenvolvidas na formação em prática simulada 
têm sido aplicadas na minha actividade profissional? 

� � � � 

e) As aprendizagens desenvolvidas na formação em contexto de 
trabalho têm sido aplicadas na minha actividade profissional? 

� � � � 

 
Se está 
desempregado(a): 
Passe à Pergunta 58 

Se Não continuou/voltou a estudar após o CURSO do Sistema de Aprendizagem e:  
 
Se Continuou/voltou a estudar após o CURSO continue na Pergunta 52                          Se não está 

desempregado(a): 
Passe à Pergunta 
60 

Se continuou/voltou a estudar após o CURSO do Sistema de Aprendizagem responda às perguntas seguintes 

52. Indique qual o tipo de ensino/formação que frequentou/frequenta depois do CURSO do 
Sistema de Aprendizagem? 

� Ensino regular (do 5.º ao 12.º ano) �1 

� Ensino Superior �2 
Passe à 

Pergunta 53 

� Ensino Tecnológico (Escolas tecnológicas) �3 

� Ensino Profissional �4 

� Sistema de Aprendizagem (formação em alternância) �5 

� Educação/Formação �6 

� Outro. Qual? ___________________________________ �7 

Passe à 
Pergunta 54 

53. Indique o nível de ensino escolar que terminou e o que frequenta, caso ainda estude: 
(indique apenas uma opção em cada coluna) 

 Nível concluído Nível que frequenta 
� 7.º ano �1 �1 

� 8.º ano �2 �2 

� 9.º ano �3 �3 

� 10.º ano �4 �4 

� 11.º ano �5 �5 

� 12.º ano �6 �6 

� Bacharelato �7 �7 

� Licenciatura �8 �8 

� Outra. Qual? ______ �9 �9 
Passe à pergunta 55 



 

54. Indique o nível de qualificação profissional que terminou e o que frequenta, caso ainda 
estude: (indique apenas uma opção em cada coluna) 

 Nível concluído Nível que frequenta 
� Formação sem atribuição de nível de qualificação �1 �1 

� Qualificação profissional nível II �2 �2 

� Qualificação profissional nível III �3 �3 

� Qualificação profissional nível IV �4 �4 

� Qualificação profissional nível V �5 �5 

� Outro. Qual?____________ �6 �6 
 

55. Qual o nome do curso/área? _________________________________ 
 

56. Quando iniciou o CURSO no Sistema de Aprendizagem, já pensava em prosseguir os estudos? 
� Sim �1 � Não �2 

57. Indique qual a razão pela qual decidiu prosseguir os estudos: (indique apenas uma opção) 
� Incentivo de formadores/coordenador de turma/tutor �1 

� Incentivo de colegas �2 

� Incentivo de outros familiares �3 

� O interesse pelas matérias leccionadas no Sistema de Aprendizagem  �4 

� Tinha interesse em adquirir uma qualificação superior �5 

� Estava desempregado e a obtenção de emprego seria mais fácil com uma qualificação superior �6 

� Estava empregado, mas queria melhorar as condições de trabalho no mesmo emprego �7 

� Estava empregado, mas queria mudar de emprego �8 

� Outro motivo. Qual?________________________________________________________________ �9 
 
Se actualmente NÃO está desempregado(a)   Passe à pergunta 60. 

 

Se actualmente está Desempregado(a) responda às perguntas seguintes 

58. Se está desempregado, diga há quanto tempo se encontra nessa situação? (indique apenas 
uma opção) 

� Nunca trabalhou (desempregado à procura 
do 1.º emprego) 

�1 

� Menos de 1 mês �2 

� Entre 1 a 6 meses �3 

� Entre 7 meses a 1 ano �4 

� Entre 1 a 2 anos �5 

� Mais de 2 anos  �6 

59. Tentou arranjar emprego nas últimas 4 semanas? (indique apenas uma opção) 
� Foi ao Centro de Emprego �1 

� Foi contactar empresas �2 

� Respondeu a anúncios �3 

� Pôs um anúncio no jornal �4 

� Pediu ajuda a amigos ou parentes �5 

� Procurou criar o seu próprio negócio �6 

� Não efectuou tentativas nas últimas 4 semanas �7 

� Outra situação. Qual?__________________ �8 
 



 

Apreciação Global do Sistema de Aprendizagem 

 

60. Da seguinte lista, escolha as 4 frases que melhor caracterizam o Sistema de Aprendizagem, 
tal como ele é hoje: 

a) Um meio de obtenção, pelos jovens, de uma qualificação profissional �1 
b) Uma oportunidade dos jovens conhecerem os contextos e as relações de trabalho, antes de 

entrarem na vida activa 
�2 

c) Uma forma das empresas obterem mão-de-obra barata �3 
d) Um meio de subsidiar os jovens que não conseguem emprego �4 
e) Uma forma de atrair os jovens a conteúdos teóricos através de aprendizagens práticas �5 
f) Uma forma de envolver as empresas na formação profissional dos jovens �6 
g) Um meio de formação de profissionais qualificados para responder às necessidades do 

mercado de trabalho 
�7 

h) Uma forma de promover a melhoria da formação e dos desempenhos profissionais �8 
i) Uma forma de dar uma nova oportunidade de formação aos jovens que abandonaram o 

ensino regular 
�9 

61. Da seguinte lista, escolha as 4 frases que melhor caracterizam o que, na sua opinião, 
deveria ser o Sistema de Aprendizagem: 

a) Um meio de obtenção, pelos jovens, de uma qualificação profissional �1 
b) Uma oportunidade de os jovens conhecerem os contextos e as relações de trabalho, antes 

de entrarem na vida activa 
�2 

c) Uma forma das empresas obterem mão-de-obra barata �3 
d) Um meio de subsidiar os jovens que não conseguem emprego �4 
e) Uma forma de atrair os jovens a conteúdos teóricos através de aprendizagens práticas �5 
f) Uma forma de envolver as empresas na formação profissional dos jovens �6 
g) Um meio de formação de profissionais qualificados para responder às necessidades do 

mercado de trabalho 
�7 

h) Uma forma de promover a melhoria da formação e dos desempenhos profissionais �8 
i) Uma forma de dar uma nova oportunidade de formação aos jovens que abandonaram o 

ensino regular 
�9 

 

62. Foi alguma vez convidado para falar da sua experiência no Sistema de Aprendizagem 
perante outros jovens? 

� Sim, pelo Centro de Emprego �1 

� Sim, pela Entidade Formadora / Centro de Formação �2 

� Não �3 

� Outra. Qual? _________________________________ �4 

 
Observações: 

(se quiser escreva aqui sobre algum assunto não tratado no Questionário e que ache importante 
para este trabalho) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!





 
 

INQUÉRITO AOS (EX)FORMANDOS DO ENSINO PROFISSIONAL 
 

Este inquérito coloca questões sobre o CURSO que frequentou constante na ETIQUETA no canto superior direito desta página. 
Quando neste inquérito está mencionada a palavra CURSO, este refere-se ao curso da Etiqueta. 

 

Caracterização Pessoal 

 

1. Antes de entrar no CURSO do Ensino 
Profissional que se encontra no canto superior 
direito desta página (sem contar com as férias), 
qual era a sua situação? (indique apenas uma 
opção) 

� Estava a estudar �1 

� Estava a fazer formação profissional  �2 

� Estava a trabalhar  �3 

� Estava a trabalhar e a estudar �4 

� Estava à procura do 1º emprego  �5 

� Não estudava nem trabalhava por opção  �6 

� Outra. Qual?__________________________ �7 
 

2. Qual o tipo de ensino/formação que 
frequentava/frequentou antes de entrar no 
CURSO do Ensino Profissional? 

� Ensino regular (do 5.º ao 12.º ano) �1 
Passe à 
Pergunta 

3 
� Ensino Tecnológico (Escolas tecnológicas) �2 

� Ensino Profissional �3 

� Sistema de Aprendizagem 
(formação em alternância) 

�4 

� Educação/Formação �5 

� Outro. Qual? _________________ �6 

 
Passe 

à 
Pergunta 

4 

 

3. Qual o ano de escolaridade que frequentava? 
� 5.º ano (antigo 1.º ano do ciclo preparatório) �1 
� 6.º ano (antigo 2.º ano do ciclo preparatório) �2 
� 7.º ano �3 
� 8.º ano �4 
� 9.º ano �5 
� 10.º ano �6 
� 11.º ano �7 
� 12.º ano �8 

          Passe à Pergunta6 

4. Qual o nível de qualificação da formação que 
frequentava? 

� Formação sem atribuição de nível de qualificação �1 

� Qualificação profissional nível I �2 

� Qualificação profissional nível II �3 

� Qualificação profissional nível III �4 

� Outro. Qual? _________________________ �5 
 

5. Qual o nome do curso que frequentava? 
_________________________________ 

 

6. Se não estava a estudar antes de entrar 
no CURSO, diga quanto tempo esteve sem 
frequentar a escola: 
_______ anos e ________meses 

 

7. Se não estava a estudar antes de entrar 
no CURSO, que idade tinha quando saiu da 
escola: ___________ 

 

8. No último ano escolar que frequentou antes de 
entrar no CURSO do Ensino Profissional: 

� Ficou aprovado(a) �1 

� Reprovou �2 

� Desistiu antes de acabar o ano �3 

� Outra. Qual? _____________________ �4 
 

9. Indique o número de vezes que reprovou 
até entrar no CURSO: 

� Nenhuma vez �1 

� 1 vez  �2 

� 2 vezes �3 

� 3 vezes ou mais  �4 
 

10. Indique o grau de parentesco das pessoas 
com quem vivia quando iniciou o CURSO 
(pai, mãe, n.º de irmãos, avós….): 

____________________________________ 
 

11. Indique a escolaridade dos seus pais: 

 
Pai 
a) 

Mãe 
b) 

� Não sabe ler nem escrever �1 �1 

� Sabe ler e escrever e tem o 
ensino primário incompleto 

�2 �2 

� Ensino primário completo (4.º ano) �3 �3 

� Ciclo preparatório (6.º ano) �4 �4 

� Ensino básico (9.º ano) �5 �5 

� Ensino secundário (12.º ano) �6 �6 

� Curso médio ou superior �7 �7 

� Mestrado ou doutoramento �8 �8 

� Outra situação �9 �9 



 
 

12. Indique em que situação terminou o seu CURSO do Ensino Profissional: (indique apenas uma opção) 
� Concluiu a totalidade do CURSO �1 

� Tem o CURSO incompleto e não pensa vir a concluí-lo �2 

� Tem o CURSO incompleto mas ainda o quer concluir �3 
 

Acesso à formação 

 
13. Se antes de iniciar o CURSO recebeu orientação 

dada por um Técnico de Orientação 
Profissional, indique os resultados dessa 
orientação: (indique apenas uma opção) 

� A orientação do Técnico de Orientação 
Profissional veio reforçar a minha 
intenção em frequentar o curso que já 
tinha escolhido 

�1 

� Eu já sabia que curso queria frequentar, 
por isso a orientação do Técnico de 
Orientação Profissional não influenciou a 
minha decisão 

�2 

� Apesar de saber que curso gostaria de 
frequentar, o Técnico de Orientação 
Profissional indicou-me outro curso  

�3 

� Eu não fazia ideia do curso que gostaria de 
frequentar e o Técnico de Orientação 
Profissional ajudou-me a escolher 

�4 

� Não recebi orientação do Técnico de 
Orientação Profissional 

�5 

� Outro. Qual?_________________________ �6 

14. O CURSO que frequentou no Ensino 
Profissional era aquele que queria 
inicialmente? 

 
� Sim  �1 � Não �2 
 

15. Se não, porque não frequentou o curso 
que queria? (indique a razão principal) 

� Não tinha habilitações suficientes �1 

� Não existia na área onde resido �2 

� Não tinha vaga  �3 

� Foi-me aconselhado o que frequentei �4 

� Não sabia que me podia inscrever �5 

� Outra situação. Qual?________________ �6 
 
 

16. Se não, qual era o curso que queria 
frequentar? 

____________________________________ 
 
 

Motivações para optar pelo Ensino Profissional 

 

17. Indique a importância de cada um dos factores para ter optado por frequentar o CURSO do 
Ensino Profissional: (responda a todas as alíneas) 

 
Nada 

importante 

(1) 

Pouco 
importante 

(2) 

Muito 
Importante 

(3) 

Importan- 
-tíssimo 

(4) 

a)Vocação/interesse pessoal pelo CURSO � � � � 
b)Gosto pela profissão a que dá acesso � � � � 
c)Aconselhamento da Orientação Profissional  � � � � 
d)Aconselhamento de professores � � � � 
e)Aconselhamento da família � � � � 
f)Aconselhamento dos amigos � � � � 
g)Tradição familiar ou tradição na Região � � � � 
h)Por acaso � � � � 
i)Outros. Quais? _________________________ � � � � 
 



 
 

18. Indique a importância de cada um dos motivos para ter optado por frequentar o CURSO do 
Ensino Profissional: (responda a todas as alíneas) 

 
Nada 

importante 

(1) 

Pouco 
importante 

(2) 

Muito 
Importante 

(3) 

Importan- 
-tíssimo 

 (4) 

a) Seguir os colegas mais próximos � � � � 
b) Arranjar emprego com maior facilidade � � � � 
c) Ser mais fácil do que a escola regular � � � � 
d) Ser uma formação prática � � � � 
e) Aprender uma profissão � � � � 
f) Obter um diploma escolar � � � � 
g) Obter um certificado de qualificação profissional � � � � 
h) Retomar os estudos � � � � 
i) Prosseguir os estudos no Ensino Superior � � � � 
j) Para estar ocupado � � � � 
k) Outros. Quais? _____________________________ � � � � 

 

Avaliação do curso frequentado 

19. O seu CURSO incluiu formação em contexto de trabalho? (indique apenas uma opção) 
� Sim, realizei um Estágio numa 
entidade/empresa 

�1 
� Sim, realizei na Escola actividades que 
simulavam situações profissionais 

�2 

� Não tive formação em contexto de 
trabalho 

�3   

 

Se não realizou um Estágio numa entidade/empresa, responda à questão 20.1. e em seguida 
passe à Pergunta 24. 

20. Em geral como avalia a qualidade da formação no Ensino Profissional, nos seguintes aspectos? 
(responda a todas as alíneas) 

 
Muito 
Má 

 (1) 

Insuficiente 

 (2) 

Boa 

 (3) 

 Muito 
Boa 

 (4) 

20.1. Formação em Sala (na Escola Profissional) 
a) Competência dos formadores na transmissão dos saberes 

(clareza, segurança, esclarecimento de dúvidas, método de 
ensino) 

� � � � 

b) Instalações � � � � 
c) Equipamentos disponíveis (vídeos, retroprojectores, 

equipamento informático, acesso à Internet, etc.) 
� � � � 

d) Manuais, textos de apoio, etc. � � � � 
e) Formas de avaliação dos formandos � � � � 

20.2. Formação na Entidade/Empresa (Estágio)  
f) Competência dos tutores/monitores da empresa na transmissão 

dos saberes (clareza, segurança, esclarecimento de dúvidas, 
método de ensino) 

� � � � 

g) Acompanhamento prestado pelo tutor/monitor durante o 
período de formação na empresa (estágio) 

� � � � 

h) Equipamentos disponíveis (equipamentos específicos da área 
profissional do curso, etc.) 

� � � � 

i) Condições de trabalho (horário de trabalho, instalações, 
relacionamento de trabalho, etc.) 

� � � � 

j) Formas de avaliação dos formandos � � � � 
 

21. Em geral como avalia a relação entre a formação em sala e a formação em posto de trabalho (Estágio 
na Empresa)?  

�1 Muito Má �2 Insuficiente �3 Boa �4 Muito Boa 
 



 
 

22. Que grau de importância atribui à formação em contexto de trabalho (Estágio na Empresa)? 
�1 Nada 
importante  

�2 Pouco 
importante  

�3 Importante  �4 Muito 
importante  

�5 
Importantíssimo 

 

23. Por favor, justifique a resposta à questão anterior: 
 
 
 
 

24. Qual a utilidade do CURSO frequentado, nos seguintes aspectos: (responda a todas as alíneas)  

 

Não teve 
utilidade 

 

(1) 

Teve 
pouca 

utilidade 

(2) 

Teve 
alguma 
utilidade 

(3) 

Teve 
bastante 
utilidade 

(4) 

a) Desenvolvimento pessoal � � � � 
b) Melhoria da auto-estima � � � � 
c) Ter um projecto de vida � � � � 
d) Continuação dos estudos no ensino superior/politécnico � � � � 
e) Obter um emprego � � � � 
f) Ajuda ao desempenho profissional � � � � 
g) Conclusão do ensino secundário � � � � 
h) Obter uma qualificação profissional � � � � 
i) Outro. 

Qual?__________________________________________ 
� � � � 

25. O CURSO correspondeu às suas expectativas 
iniciais? 

� Não correspondeu nada �1 

� Correspondeu pouco �2 

� Correspondeu mais ou menos �3 

� Correspondeu muito �4 

� Correspondeu totalmente �5 

 

26. Se respondeu “nada” ou “pouco”, diga porquê? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 

 

Situação do Formando Após o Curso 

27. Indique a sua condição perante o trabalho em cada um dos seguintes momentos após o CURSO: 
(responda aos 4 momentos, na opção que corresponde à situação predominante em cada momento) 

 1 mês após o 
CURSO 

estava: (1) 

3 meses após 
o CURSO 
estava: (2) 

6 meses após 
o CURSO 
estava: (3) 

1 ano após o 
CURSO 

estava: (4) 
a) Desempregado � � � � 
b) A trabalhar por conta de outrem, prestador de 

serviços (recibos verdes), ou outra situação � � � � 

c) A trabalhar por conta própria � � � � 
d) A estudar � � � � 
e) A trabalhar e a estudar � � � � 
f) Outra. Qual?______________________________ � � � � 

28. Se já esteve desempregado uma ou mais vezes, após o CURSO, quanto tempo esteve nessa 
situação? (some todos os períodos em que esteve desempregado)  
_______ anos e ________meses 



 
 

29. Quais as dificuldades que encontrou/encontra para arranjar emprego? (indique apenas uma opção) 
� Há falta de emprego na área profissional do meu CURSO �1 

� A formação que obtive é pouco valorizada no mercado de emprego �2 

� Há falta de emprego em geral �3 

� Os níveis de remuneração que se praticam nos empregos relacionados com a área do meu CURSO são baixos �4 

� Os empregos que me têm sido propostos na área do meu CURSO não são aliciantes ao nível das tarefas a executar �5 

� A minha situação pessoal não permite aceitar um emprego na área do meu CURSO �6 

� Os empregos disponíveis na área do meu CURSO ficam muito longe da minha residência �7 

� Não encontrou/encontra dificuldades em arranjar emprego �8 

� Outra razão. Qual? __________________________________________________________________ �9 

30. Qual a sua condição actual perante o emprego: (indique apenas uma opção, a que corresponda à 
sua condição predominante)  

� Desempregado �1 

� Se já trabalhou após o curso passe à P.31.  

� Se nunca trabalhou mas continuou/voltou a 
estudar após o curso passe à P.44.  

� Se nunca trabalhou nem continuou/voltou a 
estudar passe à P.50. 

� A trabalhar por conta de outrem, 
prestador de serviços (recibos verdes), 
estágios profissionais, ou outra situação 

�2 � Passe à P. 31. 

� A trabalhar por conta própria (empresário) �3 � Passe à p. 31. 

� A trabalhar e a estudar �4 � Passe à p. 31. 

� A estudar �5 
� Se já trabalhou após o curso passe à P. 31.  

� Se nunca trabalhou passe à P.44. 

� Outra. Qual? ________________________ �6 

� Se já trabalhou após o curso passe à P.31.  

� Se nunca trabalhou mas continuou/voltou a 
estudar após o curso passe à P.44.  

� Se nunca trabalhou nem continuou/voltou a 
estudar passe à P.53. 

 

SE ESTÁ ACTUALMENTE A TRABALHAR OU JÁ TRABALHOU APÓS O CURSO DO ENSINO PROFISSIONAL RESPONDA ÀS 
PERGUNTAS SEGUINTES 

 

31. Após a conclusão do CURSO no Ensino 
Profissional (ou ainda durante a sua 
frequência) quanto tempo levou a 
arranjar emprego: (indique apenas uma 
opção) 

� Antes de terminar o curso �1 

� Até 1 mês após o curso �2 

� Entre 1 a 3 meses após o curso �3 

� Entre 4 a 6 meses após o curso �4 

� Entre 7 meses a 1 ano após o curso �5 

� Mais de 1 ano após o curso �6 
 

32. Como encontrou o seu primeiro emprego 
após o CURSO (que pode ser o actual)? 
(indique apenas uma opção) 

� Foi contactado pela entidade empregadora �1 

� Através de relações pessoais/família �2 

� Resposta a anúncios �3 

� Colocação de anúncios �4 

� Através de um Centro de Emprego �5 

� Através da empresa em que fez formação 
prática 

�6 

� Criou o próprio emprego �7 

� Outra. Qual?________________________ �8 
 

33. Quantos empregos já teve após a conclusão do CURSO (incluindo o actual/último emprego)? 
� 1 emprego �1 

� 2 empregos �2 

� 3 empregos   �3 

� Mais de 3 empregos �4 



 
 

34. Indique se já exerceu ou exerce uma profissão relacionada com a área de formação do seu CURSO?  
 
� Sim  �1 � Não �2 

35. Se não, indique a principal razão para nunca ter exercido uma profissão relacionada com a área 
de formação do seu CURSO: (indique apenas uma opção) 

� Há falta de emprego na área profissional do meu CURSO �1 

� Os níveis de remuneração que se praticam nos empregos relacionados com a área do meu CURSO são 
baixos 

�2 

� Os empregos que me têm sido propostos na área do meu CURSO não oferecem condições aliciantes 
ao nível das tarefas a executar 

�3 

� A minha situação pessoal não permite aceitar um emprego na área do meu CURSO �4 

� Os empregos disponíveis na área do meu CURSO ficam muito longe da minha residência �5 

� Outras razões. Quais? _______________________________________________________________ �6 

36. Qual a sua profissão no 1.º emprego que teve após a conclusão do CURSO e no seu emprego 
actual/último (se for a mesma, por favor, escreva-a 2 vezes)? 
Profissão do 1º emprego: ________________________________________________________ 
Profissão actual/última: _________________________________________________________ 

37. Qual a dimensão da empresa/entidade onde começou a trabalhar após a conclusão do CURSO e 
onde trabalha actualmente (independentemente de se tratar da mesma empresa), ou em caso 
de estar desempregado, onde trabalhou pela última vez? (indique apenas uma opção em cada 
coluna) 

 
Onde começou a trabalhar 
após a conclusão do CURSO 

a) 

Actualmente (responda a esta questão, ainda que 
esteja na mesma empresa) ou última onde trabalhou 

b) 

� 1 a 4 trabalhadores �1 �1 

� 5 a 9 trabalhadores �2 �2 

� 10 a 49 trabalhadores �3 �3 

� 50 a 249 trabalhadores �4 �4 

� Mais de 250 trabalhadores �5 �5 

38. Qual o ramo de actividade económica da empresa do seu 1.º emprego após o CURSO e na qual 
trabalha actualmente/última onde trabalhou? Caso seja trabalhador por conta própria indique o 
ramo da sua actividade económica? (indique apenas uma opção em cada coluna) 

 

Onde 
começou a 
trabalhar 
após a 
conclusão 
do CURSO 

a) 

Actualmente 
(responda a esta 

questão, ainda que 
esteja na mesma 

empresa) ou última 
onde trabalhou 

b) 

� Agricultura, produção animal, caça e silvicultura e pescas �1 �1 

� Indústria extractiva �2 �2 

� Indústria transformadora �3 �3 

� Produção e distribuição de electricidade, gás e água �4 �4 

� Construção �5 �5 

� Comércio, serviços de reparação (inclui reparação automóvel) �6 �6 

� Alojamento e restauração (ex. hotéis, restaurantes, cafés) �7 �7 

� Transportes, armazenagem e comunicações �8 �8 

� Actividades financeiras (ex. bancos e seguros) �9 �9 

� Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 
(ex. contabilidade, informática, publicidade, segurança, limpeza) 

�10 �10 

� Administração pública, defesa e segurança social �11 �11 

� Educação (ex. estabelecimentos de ensino, pré-escolas) �12 �12 

� Saúde e acção social (ex. hospitais, consultórios médicos, lares e 
creches) 

�13 �13 

� Outros serviços colectivos, sociais e pessoais (ex. cabeleireiro, 
lavandarias, ginásios, termas, bibliotecas, museus) 

�14 �14 



 
 

39. Qual o seu vínculo contratual no seu 1.º emprego e no actual/último emprego? (indique apenas 
uma opção em cada coluna) 

 
1.º emprego após a 
conclusão do CURSO 

a) 

Emprego actual (responda a esta 
questão, ainda que seja o mesmo 
emprego) ou último emprego 

b) 
� Contrato de trabalho sem termo (efectivo) �1 �1 

� Contrato de trabalho com termo (a prazo) �2 �2 

� Prestação de serviços (recibos verdes) �3 �3 

� Contrato de estágio �4 �4 

� Outro. Qual? ____________________________ �5 �5 
 
 
 

40. Indique qual o escalão de remuneração 
líquida que auferia no seu 1.º emprego 
após o CURSO e o que aufere 
actualmente/último emprego? (indique 
apenas uma opção em cada coluna) 

 

1.º emprego (ou 1.º 
mês de emprego, se 
mantém o mesmo 

emprego) 

Emprego 
actual/ 
/último 
emprego 

� Até 400 € �1 �1 

� Entre 401 e 800 € �2 �2 

� Entre 801 e 1200 € �3 �3 

� Entre 1201 e 1600 € �4 �4 

� Mais de 1600 € �5 �5 

 

41. Relativamente à sua situação profissional 
actual, encontra-se: 
� Nada satisfeito  �1 

� Pouco satisfeito �2 

� Satisfeito �3 

� Muito satisfeito �4 

� Satisfeitíssimo �5 
 

42. Por favor, justifique a sua resposta: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

43. Responda por favor às seguintes questões: (responda a todas as alíneas) 

 Nada 
(1) 

Pouco 
(2) 

Em parte 
(3) 

Bastante 
(4) 

a) O meu curso contribuiu de alguma forma para a obtenção do meu 
emprego actual/último emprego? 

� � � � 

b) As funções que desempenho actualmente/último emprego estão de 
acordo com a formação adquirida? 

� � � � 

c) As aprendizagens desenvolvidas na formação em sala têm sido 
aplicadas na minha actividade profissional? 

� � � � 

d) As aprendizagens desenvolvidas na formação em contexto de 
trabalho (estágio) têm sido aplicadas na minha actividade 
profissional? 

� � � � 

 
Se está 
desempregado(a): 
Passe à Pergunta 50 

Se Não continuou/voltou a estudar após o CURSO do Ensino Profissional e:  
 
Se Continuou/voltou a estudar após o CURSO continue na Pergunta 44                          Se não está 

desempregado(a): 
Passe à Pergunta 53 

Se continuou/voltou a estudar após o CURSO do Ensino Profissional responda às perguntas seguintes 



 
 

44. Indique qual o tipo de ensino/formação 
que frequentou/frequenta depois do 
CURSO do Ensino Profissional? 

45. Indique o nível de ensino escolar que 
terminou e o que frequenta, caso ainda 
estude: (indique apenas uma opção em 
cada coluna) 

 Nível 
concluído 

Nível que 
frequenta 

� 7.º ano �1 �1 

� 8.º ano �2 �2 

� 9.º ano �3 �3 

� 10.º ano �4 �4 

� 11.º ano �5 �5 

� 12.º ano �6 �6 

� Bacharelato �7 �7 

� Licenciatura �8 �8 

� Outra. Qual? 
________________ 

�9 �9 

Passe à pergunta 47 
 
 

46. Indique o nível de qualificação 
profissional que terminou e o que 
frequenta, caso ainda estude: (indique 
apenas uma opção em cada coluna) 

 
Nível 

concluído 
Nível que 
frequenta 

� Formação sem atribuição 
de nível de qualificação 

�1 �1 

� Qualificação profissional 
nível II 

�2 �2 

� Qualificação profissional 
nível III 

�3 �3 

� Qualificação profissional 
nível IV 

�4 �4 

� Qualificação profissional 
nível V 

�5 �5 

� Outro. Qual?___________ �6 �6 
 

47. Qual o nome do curso/área? 
_________________________________ 

 

48. Quando iniciou o CURSO no Ensino 
Profissional, já pensava em prosseguir os 
estudos? 
� Sim �1 � Não �2 

49. Indique qual a razão pela qual decidiu prosseguir os estudos: (indique apenas uma opção) 
� Incentivo de formadores/coordenador de turma/tutor/monitor da empresa �1 

� Incentivo de colegas �2 

� Incentivo de outros familiares �3 

� O interesse pelas matérias leccionadas no Ensino Profissional �4 

� Tinha interesse em adquirir uma qualificação superior �5 

� Estava desempregado e a obtenção de emprego seria mais fácil com uma qualificação superior �6 

� Estava empregado, mas queria melhorar as condições de trabalho no mesmo emprego �7 

� Estava empregado, mas queria mudar de emprego �8 

� Outro motivo. Qual?________________________________________________________________ �9 
 
Se actualmente NÃO está desempregado(a)   Passe à pergunta 53. 

 

Se actualmente está Desempregado(a) responda às perguntas seguintes 

 

50. Se está desempregado, diga há quanto 
tempo se encontra nessa situação? 
(indique apenas uma opção) 

� Nunca trabalhou (desempregado à procura 
do 1.º emprego) 

�1 

� Menos de 1 mês �2 

� Entre 1 a 6 meses �3 

� Entre 7 meses a 1 ano �4 

� Entre 1 a 2 anos �5 

� Mais de 2 anos  �6 
 

51. Tentou arranjar emprego nas últimas 4 
semanas? (indique apenas uma opção) 

� Foi ao Centro de Emprego �1 

� Foi contactar empresas �2 

� Respondeu a anúncios �3 

� Pôs um anúncio no jornal �4 

� Pediu ajuda a amigos ou parentes �5 

� Procurou criar o seu próprio negócio �6 

� Não efectuou tentativas nas últimas 4 semanas �7 

� Outra situação. Qual?__________________ �8 

� Ensino regular (do 5.º ao 12.º ano) �1 

� Ensino Superior �2 

Passe à 
Pergunta 

45 
� Ensino Tecnológico (Escolas tecnológicas) �3 

� Ensino Profissional �4 

� Sistema de Aprendizagem (formação 
em alternância) 

�5 

� Educação/Formação �6 

� Outro. Qual? __________________ �7 

Passe à 
Pergunta 

46 



 
 

52. Indique, por favor, a sua idade:____ anos 

53. Observações: 
(se quiser escreva aqui sobre algum assunto não tratado no Questionário e que ache importante 
para este trabalho) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 


