
INFOCURSOS

Sobem para 68 os cursos
que têm desemprego zero

DADOS O Há mais seis licenciaturas era que todos os recém-diplomados estão no mercado de trabalho do que há um ano
DIVERSIDADE © Tabela liderada por cursos de Medicina reserva espaço para Teologia, Arquitetura, Jazz e Música Moderna

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa tem 1465 recém-diplomados em Medicina, todos empregados



Há
68 cursos com taxa de

desemprego zero entre os

que concluíram a forma-
ção superior desde 2016, mais
seis em relação ao balanço (62)
do Infocursos de há um ano. A
Universidade de Lisboa desta-
ca-seporter mais licenciaturas
(9) nas quais todos os recém-
- diplomados estão a trabalhar.
As áreas de estudo são tão dís-
pares que entre os cursos com
emprego garantido na melhor
privada, a Universidade Cató-
lica (8) , estão Enfermagem, Psi-
cologia e Teologia, este último
que, na soma das faculdades de

Lisboa, Porto e Braga, colocou
173 no mercado de trabalho.

314 CURSOS REGISTAM
TAXA DE DESEMPREGO

QUE É SUPERIOR A 5,5%
No global do Superior não é

diferente. No topo da tabela -
ordenada pelo maior número
de diplomados - as seis primei-
ras posições são ocupadas por
cursos de Medicina. No top 10
há lugar apenas para duas ou-
tras licenciaturas (Enfermagem
e Engenharia Informática e de

Computadores), mas entre as

que têm desemprego zero há
Música (Universidade de Avei-
ro), Arquitetura (Técnico de

Lisboa) , Conservação e Restau-
ro (Nova de Lisboa) , Jazz e Mú-
sica Moderna (Lusíada) .

O desemprego entre os re-
cém-diplomados desceu um
ponto percentual para 3,3%.
Ainda assim, 314 cursos de li-
cenciatura e mestrado integra-
do (27% da oferta total) tem
empregabilidade reduzida,
com uma taxa de desemprego
superior ao atual registo do País,

que se situa nos 5,5%. •

MIGUEL BALANÇA



Engenharia eleita

por melhores alunos

? Engenharia Física Tecno-
lógica na Universidade de
Lisboa lidera nas licenciatu-
ras com melhor percentil de
entrada, em que a maioria
dos alunos conseguiu me-
lhores notas do que os pares
que realizam os mesmos
exames. •

40 777 estudantes

estrangeiros no País

? O número de estrangeiros
representava 11,8% (40 777)
dos alunos no Superior
(304 086) em 2018/2019,
enquanto no ano letivo ante-
rior eram 9 % . O acréscimo
supera os sete mil estudan-
tes, segundo dados do Info-
cursos. •

CANDIDATOS

Corrida
comGça
dia 7 de
agosto
ACESSO O Candidatura
à 1 Q fase decorre
até ao dia 23 de agosto

EDGAR NASCIMENTO

Num
ano atípico também

na educação, o calendá-
rio de acesso ao Ensino

Superior sofreu um natural
adiamento. Assim, a candida-
tura à 1- fase do Concurso Na-
cional de Acesso inicia- se no
dia 7 de agosto e decorre até dia
23 . Antes , no dia 3 , são conhe -
eidos os resultados da 1- fase
dos exames nacionais do Se-
cundário, essenciais para quem
quer concorrer a um curso do
universitário ou politécnico. A
candidatura é online e cada
candidato pode concorrer até
seis pares instituição/ curso, in-
dicados por ordem de prefe-
rência. Só no final de setembro
(dia 28) é que são conhecidas as

colocações nos pares cur-
sos/instituição. Segue-se a
matrícula e inscrição dos colo-
cados e também a candidatura
à 2- fase, para ocupar as vagas
sobrantes da l â fase. Tal como
nos outros ano, haverá também
uma3 â fase. •




