
Cursos com saída e cursos
que são um beco sem saída
A área da saúde, a Matemática e a Engenharia Informática são uma escolha sem
risco. Num total de 1.380 cursos, 37 dão emprego a todos os licenciados. Pelo

contrário, em Arquitectura e Serviço Social o desemprego é altíssimo.

Dos 1.380 cursos disponíveis nas

universidades e politécnicos por-
tugueses apenas 37 dão emprego
a todos os licenciados. Este núme-

ro corresponde a 2,7% do total
dos cursos registados na Direcção-

geral do Ensino Superior em De-
zembro de 2015, segundo o portal
Infocursos.

Sem surpresa, Medicina (em
todas as faculdades), Enfermagem,

Matemática, das quais três licen-

ciaturas leccionadas em Lisboa, e

Engenharia Informática surgem no

topo desta lista, em que, aí, sim, já

um tanto ou quanto surpreenden-
temente figuram cursos como Lín-

guas, Literaturas e Culturas, na

Universidade do Algarve, Teologia,
na Universidade de Braga, e Mú-
sica, no Instituto Politécnico de

Castelo Branco.
Os indicadores do Infocursos,

uma plataforma electrónica desti-

nada a ajudar os alunos na esco-

lha do curso superior depois de

terminado o ensino secundário,
têm por base o número de jovens

diplomados registados como des-

empregados nos centros de empre-

go do lEFP (Instituto de Emprego
e Formação Profissional). Apesar
de se aconselhar algum cuidado na

análise, os dados do Infocursos são

um dado importante para os jo-
vens que estão neste momento a



preparar o acesso à universidade

ou ao politécnico.
A maioria dos 37 cursos com

emprego garantido é leccionada

em instituições públicas. A Univer-
sidade de Aveiro, por exemplo, co-

loca dois cursos nessa lista: Psico-

logia e Ciências Biomédicas. O

mesmo se verifica com o Instituto

Superior Técnico, onde se desta-

cam Matemática Aplicada à Com-

putação e Engenharia Geológica e

de Minas. Na lista figuram tam-
bém algumas escolas integradas

em Institutos Politécnicos, como o

de Setúbal.

Psicologia (com excepção da

que é ministrada em Aveiro e regis-

ta 100% de empregabilidade), Ser-

viço Social e Arquitectura são as

áreas com pior desempenho na lis-

ta do Infocursos agora divulgada.
No total, há 52 cursos com uma
taxa de desemprego igual ou supe-
rior a 20%. No concreto, a área da

Arquitectura regista um desempre-

go entre os diplomados de 13,4%
e a de Serviço Social de 15%. Edu-

cação Básica e Jornalismo/Comu-
nicação Social estão igualmente en-

tre as piores áreas para um jovem

conseguir trabalho.
A liderar a lista negra dos cur-

sos está a licenciatura em Arqui-
tectura da Escola Superior Artísti-
ca do Porto: 38,8% dos jovens que
se formaram entre os anos lectivos

de 2010/1 1 e 2013/14 neste curso

estão actualmente registados nos

centros de emprego do lEFP.

Contactos:

http://infocursos.mec.pt/


