
Saúde acusa limitações
No grupo dos 37 cursos com de-

semprego zero ou abaixo de 0,5%,
rastreados pelo portal Infocursos
tendo em conta os inscritos nos
centros de emprego em 2016, há a

registar 15 cursos de Medicina,
Ciências da Saúde e Enfermagem.

Portugal continua a garantir em-

prego aos detentores dos sete mes-
trados integrados ministrados no

país - Faculdade de Medicina e Insti-
tuto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar, da Universidade do Porto,
Universidade do Minho, Faculdade

de Medicina da Universidade de

Coimbra, Faculdade de Medicina de

Lisboa, Universidade da Beira Inte-
rior e Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa.

Na mesma linha encontra-se a

Enfermagem. Nos primeiros 45 lu-

gares dos cursos com menos desem-

prego do Infocursos em 2016 con-
tam-se nove licenciaturas em En-

fermagem, num total de 2564 licen-

ciados, dos quais apenas 12 estavam
na condição de desempregados.

A taxa de desemprego é calculada

com base no número de diplomados
de um curso no período 201 1/2012-
-2014/2015 e os desempregados ins-
critos no Instituto de Emprego Pro-
fissional em 2016 - valor médio de

junho e dezembro. De fora fica, por-
tanto, quem esteja desempregado,
mas não registado e quem, tendo tra-
balho, esteja a exercer numa área di-
ferente da área de formação.

No geral, toda a área da Saúde vai
continuar a dar que falar no futuro.
Como o avanço da tecnologia, é cada

vez mais o hospital que vai ter com o

paciente, através do smartphone. Ain-
da assim e no que diz respeito à cria-

ção de oportunidades de trabalho em

Portugal existe uma forte condicio-

nante, acentua Pedro Borges Caroço,
sénior manager da Michael Page
Healthcare &Life Sciences:

"No setor hospitalar, é claro para
todos que continuamos com limi-
tações na contratação de médicos,
enfermeiros e técnicos nas áreas de

maior necessidade. Esta restrição
acentua a necessidade de exporta-
ção destes profissionais para fora
de Portugal e inclusive para seto-
res paralelos como a indústria far-
macêutica e similares."

Na outra vertente - Indústria Far-

macêutica, Medicai Devices, Consu-

mer Healthcare, assiste-se, segundo o

responsável da Michael Page, a um
"momento de maior confiança ape-
sar das restrições na aprovação de

inovação." 0


