
DOMINGOS REGUENGO 18.V.P. AGUIAR

D Gostava de ir para a HBK
Marinha, mas se não |^^H
conseguira minha H»P|
alternativa é seguir o curso MHfl
de Desporto na fflBH
Universidade de Trás-os-Montes e Alto

Douro, em Vila Real."

AFONSO CRUZ
1

16 ANOS, LISBOA

DTenhooobjetivode i

entrar no curso de i^Esk"
Engenharia Física, na (^Exí
Universidade Nova de I^Hf
Lisboa. Espero ter entre B^^Ls
18 e 20 no exame de Física e

Química para entrar."

1079
Foi o número de va-
gas abertas na área
de Informática, mais

51 do que no ano

passado.

FORMAÇÕES

Há 167 cursos com taxa de
desemprego inferior a 2%
DADOS © Cursos de Medicina, Enfermagem ou Tradução Português / Chinês apresentam mesmo taxa de desemprego zero
PÚBLICO O Percentagem de recém-diplomados inscritos nos centros de emprego desceu para 5,5% , face aos 7,2% de 2017

Cursos de Saúde, como é o caso da Enfermagem, são dos que dâo garantia de emprego devido ao défice de profissionais



FRANCISCO FREITAS
1 18, PORTO

D Gostava muito de tirar a ¦¦¦¦
licenciatura em Marketing

mas ainda não pensei sobre RÍ?!
a Universidade ese quero lÉmí
ou não ficar pela cidade do ¦ jKM
Porto, acho que vai depender da média

que conseguir após os exames."

INÊSMELITÃO IIB ANOS, BEJA

D Quero seguir fBPi
Ciências Biomédicase ÜBil
vou concorrer para a

Universidade do fl^|
Algarve. Espero HH
conseguir entrar e que as saídas

profissionais sejam aliciantes."

BERNARDO ESTEVES

Entre
os 1147 cursos supe-

riores que estavam dispo -
níveis em Portugal no ano

letivo passado, em instituições
públicas e privadas, houve 167

que apresentaram uma taxa de

desemprego inferior a 2 por
cento entre os seus diplomados.
Segundo dados revelados pelo
Governo no portal Infocursos,
há mesmo 31 cursos com de-
semprego zero. Entre estas for-
mações (ver quadro) contam -
-se cursos de Enfermagem e

Medicina, mas também outros
como Tradução Português/
/ Chinês ou relacionados com a
área da música.

Para estes cálculos foram con-
siderados os diplomados entre

os anos letivos de 2012/13 e
2015/16 que se encontravam
desempregados em junho de
2017 ou em dezembro de 2017.
Nestas contas não entram as

formações com menos de 30
alunos.

No polo oposto estão forma-
ções nas quais a taxa de desem-
prego dos diplomados um ano

depois de concluir o curso atin-
gia valores de 30 por cento. Ar-
quitetura, Economia, Turismo e
Lazer ou Dietética e Nutrição
são alguns dos cursos com
maior desemprego.

A percentagem de recém-di-
plomados inscritos nos centros
de emprego desceu em 2018

paras,s% ,
face aos 7,2% regis-

tados no ano anterior. Uma
evolução positiva ligada ao bom
desempenho da economia e que
tem favorecido quem tem for-
mação superior. •



Número de alunos que
abandona os estudos

volta a sofrer redução
Q Está a diminuir o número
de alunos que abandona o sis-
tema de Ensino Superior um
ano após iniciar o curso. Em
2018, abandonaram o sistema
8,4 por cento dos estudantes,
quando em 2017 tinham sido
8,7% e um ano antes 9,8% . •

Direito em Coimbra

é o curso com mais

alunos estrangeiros

B O curso público com mais

estrangeiros foi o de Direito
na Universidade de Coimbra,
com 358 alunos oriundos de
outros países num total de
2145 estudantes. Segue -se
Gestão (ensino em inglês) no
ISEG, com 223 em 330 . «


