
FORMAÇÃO
EM TECNOLOGIA

Os recém-licenciados têm sentido a eteuada taxa
de desemprego do país. No momento de escolher
o curso o frequentar o gosto já não é o principal factor
a ter em conta, cada ue^ mais a escolha tem recaído nas
opções com melhor saída profissional
0 mais recente estudo da Agência de Avaliação do Ensino

Superior [A3ES] apresentou os cursos superiores com gero
licenciados nos centros de Emprego. Dos nove cursos
sem inscritos nos centros de emprego, cinco são
na área da tecnologia.
Contactámos várias universidades portuguesa para
conhecer a sua oferta, os seus pontos fortes e a sua taxa
de empregabilídade. Além das sete instituições de ensino
superior também ficámos a conhecer a oferta
de dois centros de formação.

O ISCTE põe à disposição dos alunos 15 licenciaturas

na área da tecnologia, com três delas a serem

leccionadas também em regime pós-laboral.
A oferta passa por cursos como a Licenciatura

em Ciências da Complexidade, Licenciatura em

Engenharia Informática e Arquitectura Digital.
A informação recolhida para elaboração
dos relatórios de auto-aualiação A3ES atribui uma

taxo de empregabilidade de 100% a dej dessas

licenciaturas. No primeiro ciclo o ISCTE recebe

cerca de sete candidaturas para cada vaga
e nos segundo e terceiro ciclos têm cerca de 250
candidatos por ano. Durante os últimos anos

o número de candidaturas tem-se mantido. Quando

questionados sobre o de melhor oferece, foi apontado
o facto de os cursos beneficiarem da inserção numa
escola de Gestão e de Ciências Sociais permitindo
a criação de pontes com estas áreas. Também foi
considerado factor diferenciador os estudantes da

generalidade dos cursos poderem escolher unidades
curriculares do mesmo nível em todos os cursos
do ISCTE-lUL. Segundo o instituto, o convívio dos

estudantes das Tl com estudantes de outras áreas

proporciona a formação de grupos intercurso para
abordar problemas complexos no âmbito de duas

ou mais unidades curriculares de cursos diferentes.
A Science^you é uma empresa fundada por ex-alunos
do ISCTE e na Multiuision, empresa especializada
na prestação de serviços de consultoria nas áreas

de Telecomunicações e Informática, o Manoging
Director foi formado pelo ISCTE.



A Universidade Portucalense apresenta aos seus

alunos diversos cursos no primeiro e segundo

ciclos e mais ainda na formação avançada.
No primeiro ciclo é possível escolher entre

Informática, Tecnotogias e Sistemas de Informação,

e Gestão e Sistemas de Informação. Este último

é um curso novo que terá início pela primeira uej
este ano. Os alunos do segundo ciclo têm apenas
duas opções, Informática e TIC na Educação.
Ao ingressar numa das formações avançadas
as opções são um Short Master em Gestão

de Sistemas de Informação ou em Business

Intelligence. Este ano foram lançados dois novos

Short Master: Social Business e Desenuoluimenro

de Aplicações Móveis. Segundo a uice-reitora,

o estudo mais recente da Agência de Avaliação

e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) revela

que a licenciatura em Informática da Universidade

Portucalense está entre os três cursos com as

melhores taxas de empregabilidade em Portugal,

em todas as áreas, com um registo de jero
licenciados inscritos nos centros de emprego.

Apesar da taxa de empregabilidade, o aumento

no número de candidaturas tem-se feito sentir

apenas nas formações avançadas. A Universidade

desenoolueu um projecto para o último semestre

do primeiro ciclo que permite aos alunos treinarem

em contexto real de trabalho, possibilitando

a empregabilidade. A taxa de emprego no local

de estágio é de 60%. Também nos cursos

de formação avançada existe uma componente

prática com a colaboração de várias empresas

de referência. Entre os ex-alunos da Universidade

Portucalense encontram-se: Fátima Tavares, da

lAPMEI; Tiago Coelho, da Artemis, em Madrid,

e César Rego, professor na Universidade do

Mississippi.

No campus do Taguspart? o IST tem apostado

numa oferta centrada em áreas tecnológicas
com uma forte ligação à enuoluenfe empresarial.
Desta forma, são oferecidos quatro cursos, cada

um estruturado em dois ciclos: Engenharia

e Gestão Industrial; Engenharia Informática
e Computadores; Engenharia Electrónica, e uma

nova oferta em Telecomunicações e Informática.
A qualidade e o prestígio do IST, aliados ao facto
de a oferta formativa se centrar em áreas em

que existe uma enorme carência de profissionais

qualificados, têm, segundo o próprio Instituto,

possibilitado aos estudantes escolher o seu

futuro profissional. Muitos destes começam

a exercer durante a sua formação académica.

0 observatório de empregabilidade do IST exibe

uma taxa de 100% de empregabilidade

na área de formação, normalmente até

seis meses após o término do curso.

No que dij respeito às características mais fortes,

o IST considera que a marca "Técnico" é o mais

ualorijado na escolha, ao mesmo tempo

que o campus do Taguspark representa uma

nova visão da Escola, Ensino e Investigação.
0 IST tem ex-alunos bem posicionados

em diversas empresas que recrutam a nível

mundial, como, por exemplo, a Microsoft,

a Amajon, ou mesmo a Google.



A oferto da Universidade Lusófona paro a área
da tecnologia inclui Cursos de Especialização
Tecnológica (CET). Esta é uma formação
pós-secundária não superior e confere um

diploma de especialização tecnológica. Os CET

para formação na área da tecnologia são vários,

com temas como Tecnologia, Programação
e Sistemas de Informação; Sistemas Electrónicos

e Computadores; e Automação, Robótica

e Controlo Industrial.

Nas licenciaturas os estudantes podem escolher

entre Engenharia Informática e Informática
de Gestão. Depois da licenciatura podem
continuar para um mestrado em Engenharia
Informática e Sistemas de Informação, e os que
quiserem ir ainda mais além têm a possibilidade
de realipr um doutoramento em Informática -
Novos Media e Sistemas Übíquos.

Segundo a instituição a taxa de empregabtlidade
de cada um destes cursos é de 95% e a procura
tem-se mantido estável, com cerca
de 400 candidaturas por ano.

A U. Lusófona acredita que o perfil profissional
dos seus docentes, a integração de certificações
dentro do programa de formações, a ligação
a actíuidades de IGrD e os seus laboratórios

são factores diferenciadores face às outras

instituições de ensino.

0 Director nacional da Nouell ê um ex-aluno
da Universidade Lusófona.

0 ISEGI da Universidade Nova de Lisboa

dispontbilija licenciaturas em Sistema

e Tecnologias de Informação e em Gestão de

Informação. Existem sete pós-graduações e cincos

mestrados disponíveis na área das tecnologias
de informação. Para terminar o percurso
académico está disponível um doutoramento em

Gestão de Informação. Os dados produjidos pelo
observatório da empregabilidade da UNL indicam

uma taxa de empregabilidade de praticamente
100%, com um salário médio mensal líquido
de cerca de 1200 euros, imediatamente após

a conclusão da licenciatura, fl procura destes

cursos tem utndo sistematicamente a crescer

nos últimos anos a uma taxa média de cerca
de 40% ao ano. Com cinco candidaturas por vaga
disponível.Segundo o ISEGI, o seu corpo

docente, que conta com professores nacionais

e estrangeiros reconhecidos internacionalmente,
a aposta numa formação direccionada para as

necessidades do mercado de trabalho e os vários

prémios de desempenho e excelência académica
atribuídos por diversas organizações são os seus

factores de distinção. Entre os alunos formados
do ISEGI-UNL encontram-se o Director ESI

do Banco Espírito Santo, a Directora de Sistemas
de Informação na fiDSE e o General Manager
da IDC Portugal.

Além de leccionar uma Licenciatura em

Engenharia Informática, uma Pós-Graduação
no mesmo tema e um Mestrado em Informática de

Gestão, a ESTSetúbal também dispõe de um CET

em Tecnologias e Programação de Sistemas de

Informação e outro em regime pás-laboral
em Desenvolvimento de Produtos Multimedia.
A maioria dos estudantes dos cursos de CET

prossegue os estudos ingressando na Licenciatura

em Engenharia Informática da ESTSetúbal,

que, segundo o Instituto, possui uma taxa
de empregabilidade de go%. A procura pela
Licenciatura em Engenharia Informática diminuiu

um pouco mas nos cursos de CET existe muita

procura. Os CET receberam 48 candidaturas

para 25 vagas enquanto na Licenciatura em

Engenharia Informática matricularam-se 68

estudantes no ano lectivo 2011/2012. A oferta
do ESTSetúbal para os alunos dos CET consiste

numa forte componente prática e uma grande

proximidade por parte dos docentes e do meio

envolvente. Em relação ò Licenciatura em

Engenharia Informática o Instituto realçou
a empregabilidade, a componente prática do

curso e a diversidade de tecnologias com as quais
trabalham e que têm contacto durante o curso.

Hugo Silva, autor do projecto "UitoliD: Your Heart

(h)as a Keyl", patenteado por um grupo IGrD,

formou-se na Escola Superior de Tecnologia
de Setúbal.

No IPS existem duas Escolas Superiores

que disponibilisam cursos na área das Tl,

nomeadamente a Escola Superior de Tecnologia
de Setúbal [ESTSetúbat/IPS]
e o Escola Superior de Ciências Empresariais

(ESCE/IPS).



A Rumos destacou de toda a sua oferta,

a formação Cisco, nas áreas de Routing

OrSiDitchtng, UO5, Segurança, Wireless e Data

Center; a formação Microsoft, em áreas como

Desenvolvimento de Softujare, Redes e Sistemas,

Sharepoínt e SQL Seruer. Oferece ainda formação

a nível do sistema operativo Linux

e programação em JBoss.

Nos últimos dois anos os responsáveis notaram

um aumento na procura. Em termos de áreas,

os cursos de Redes e Sistemas são os mais

procurados. Em 2012 e no conjunto dos centros

foram contabilizados aproximadamente

23 oooformandos.
A Rumos acredita distinguir-se por fornecer

formação apoiada pelas suas parcerias com

os principais fabricantes de softioare e hardumre.

Para além destes componentes, destaca

o know-houj dos técnicos e formadores,

que segundo a Rumos são requisitados para dar

formação no estrangeiro. Para responder 6 procura
de formações existem ainda as Academias Rumos,

que juntam módulos de formação Tl e softskill,

de forma a facilitar o ingresso no mercado de

trabalho. 0 Rumos Liue Training é uma plataforma

que permite assistir em directo a formação

que decorre em sala, tornando-se possível

interagir sem ter de se deslocar a um dos centros.

0 ex-formando da Rumos, Daniel Paes, é Seruíce

Prouider Account Manager na Cisco flngola.

A ITGrou) é uma empresa participada pelo Banco

BPI e pela Criticai Softujare e tem como objectivo

atrair, seleccionar e complementar a formação
de jovens engenheiros mediante um programa
de formação e treino de competências on-the-job.
Os recém-formados recebem formação através

da integração nas equipas da ITGroLU conjugada

com a participação em projectos reais.

Na área da tecnologia, a iTGrouj oferece formações

em Engenharia de Software, Gestão de Projectos

e Safety Criticai. Uma ve% que retém 85% das

pessoas após o período de estágio

no contexto do programa formatioo, a taxa

de empregabilidade é alta.
A empresa tem registado um aumento na procura
de formação na área da tecnologia, somando

cerca de 800 candidaturas por ano.

No que dij respeito às suas características

principais a iTGrouj afirma que a distinção

surge pela sua natureja enquanto centro

de qualificação que fornece formação
académica através de um treino nas melhores

práticas de Engenharia de Softujare (CMMI 5),

estruturada para potenciar o desenuoluímento

de competências técnicas e comportamentais.
Também foram consideradas características

importantes o acompanhamento da evolução dos

colaboradores à entrada do mercado de trabalho,

o envolvimento em projectos reais e ambiciosos

e o enriquecimento efectivo do curriculum.

A ESCE oferece o curso de Licenciatura em Gestão

de Sistemas de Informação e o Mestrado

em Sistemas de Informação Organijacionais.

2012-13, cerca de 95% dos diplomados terão

obtido emprego em sectores de actividade

relacionados com a área do ciclo de estudos

e 5% obtiveram emprego noutros sectores

de actividade. Cerca de 81% dos diplomados
terá esperado no máximo um ano após concluir

os estudos para encontrar um emprego.
Para os alunos de Mestrado a ESCE afirma
uma taxa de empregabilidade de 100%.

Existe uma forte procura por parte
das Organijações por estes profissionais,
o que é evidenciado pelas ofertas de estágio

permitindo a colocação dos estudantes

em contexto real de trabalho.

A actualidade do plano de estudo com uma

estrutura flexível, que permite ao estudante

orientar o seu curriculum em função
dos seus interesses e motivação,
é a aposta mais forte da ESCE.

Um dos ex-alunos da Licenciatura da ESCE

é Sénior flduisor da KPMG, enquanto um dos

ex-alunos do Mestrado é Consultor da SINFIC.


