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ÁREA DA SAÚDE 
DÁ MAIS EMPREGO 

Há 81 cursos que 
garantem total 

empregabilidade aos 
seus diplomados. 

Medicina está no topo 
da empregabilidade, 

enquanto Engenharia 
Civil tem produzido 

mais desempregados 

A
s estatísticas oficiais 
mostram que há 81 
cursos que garantem 
total empregabilidade 
a diplomados. O curso 

de Medicina está no topo da empre-
gabilidade, enquanto Engenharia Civil 
tem menos saída profissional. Antes 
de preencher as candidaturas para o 
ensino superior, avalie a sua motivação 
e também as saídas profissionais dos 
cursos. A oferta é muito variada e no 
momento de escolher as perspetivas de 
emprego devem ser um fator a ter em 
conta. De acordo com a Direção-Geral 
de Estatísticas da Educação e Ciência, 
Medicina continua a dar as melhores 
garantias de emprego. Engenharia Civil, 
Economia e Arquitetura são alguns dos 
cursos com mais licenciados inscritos 
nos centros de emprego do Pais, ou 
seja desempregados. Na lista dos 50 
cursos com mais diplomados desem-
pregados surgem as licenciaturas em 
Engenharia Civil e em Arquitetura. 
A dificuldade em conseguir emprego 
na área está relacionada com a crise na 
construção civil. 

De acordo com 
a Direção-Geral 
de Estatísticas 
da Educação e 
Ciência, Medicina 
continua a dar 
as melhores 
garantias de 
emprego. 

Na década de 1980 havia uma procura 
elevada de engenheiros civis devido ao 
boom da construção. Hoje, temos a ideia 
de que ir para o curso de Engenharia Civil 
é ir para o desemprego. Contudo, atenção, 
com um número tão reduzido de jovens 
a optarem pelo curso, por um lado, e os 
indícios de que a construção civil pode 
evoluir positivamente, por outro lado, 
isto poderá, a médio prazo. levar à falta 
de profissionais em Portugal. Perante 
o número de inscritos em Engenharia 

Civil - o mais baixo de sempre -, alguns  

cursos nem sequer arrancaram. Em 
sentido oposto, os cursos de Medicina 
continuam a ser os que têm maior empre-
gabilidade. De acordo com os dados que 
o Ministério da Educação e Ciência 
enviou às universidades e politécnicos, 
citados pelo portal Observador, havia 
81 cursos que garantiam em dezembro 
do ano passado total empregabilidade 
aos diplomados.Com  maior número de 
graduados surgem seis cursos de Medicina 
(Universidade de Lisboa, Coimbra, Nova 
de Lisboa, Porto, Beira interior e Minho), 
Engenharia Informática, na Madeira, 
Enfermagem, nos Açores, e Educação 
Básica, na Madeira. A Universidade do 
Minho, por exemplo, tinha cinco cursos 
com uma taxa de desemprego nula. 
Um estudo da Comissão Europeia revelou 
que aproximadamente 90% das ofertas 
de emprego no futuro serão na área das 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
(T1C). Esta pode ser unia opção, caso seja 
uma área que lhe interesse. Se já tem ideia 
daquilo que quer seguir, não perca tempo 
e invista aí mesmo. Informe-se com os 
seus professores e recolha o máximo de 
informação para fazer uma boa escolha. 

CURSOS DE FUTURO 

A área da saúde 
é a que tem uma 
maior taxa de 
empregabilidade 
MEDICINA está em primeiro lugar na lista dos 

cursos com maior potencial de garantir um 

emprego a quem o completar. na  Universidade 
de Lisboa, Coimbra, Nova de Lisboa, Porto, Beira 
Interior e mini 10. Estes cursos apresentavam no 

final do ano passado uma taxa de desemprego 

de 0%. ENFERMAGEM na Universidade dos 

Açores é outro curso com alta taxa de empre-
gabilidade. A MEDICINA PREVENTIVA é uma 
ãrea de futuro, tendo obtido uma elevada taxa 
de empregabilidade. Engenharia informática. 

na  Universidade da Madeira. INFORMÁTICA no 
Politécnico de Santarém EDUCAÇÃO BÁSICA 
na Universidade da Madeira. RELAÇÕES 
PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO na Universidade 
dos Açores FIS/CA, na Universidade do Porto 
e na Universidade de Coimbra 

Fonte: Direção-Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciência (DGEEc) 
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Empregabilidade 

Os setores com melhores índices 
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