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E depois do 
12.°? Andar 
na faculdade 
com um pé 
no estrangeiro 
Finalistas. Prestes a terminar o secundário, 
cinco jovens contam como estão a preparar o 
futuro. Superior e emigração estão nos planos 

ANA BELA FERREIRA 

A Alice, o Miguel, o André. o Henri-
que e a Mariana estão agora a deci-
dir() resto da suavida. Assim os exa-
mes nacionais o confirmem, o des-
tino que escolheram é igual para os 
cinco: tirar um curso no ensino su-
perior— à semelhança do que acon-
tece com 67,9% dos estudantes no 
12° ano, segundo os dados do Mi-
nistério da Educação —e passar pelo 
estrangeiro, 

O DN ouviu os planos destes cin-
co jovens que estão à beira determi-
nar a escolaridade obrigatória. O 
ponto de encontro foi a cidade uni-
versitária, em Lisboa, como que a 
antever o futuro, mas nenhum de-
les está a planear passar por estes 
edificins. Thdos foram descobrindo 
ao longo do secun-dário o caminho 
que queriam seguir 
no superior e quase 
todos optaram por 
algo muito distante da 
área que estão a estu-
dar. Miguel está em 
Economia a sonhar 
com Arquitetura, Alice 
estuda Ciências a pen- 
sar no curso de Direito 
e André, que frequenta a mesma 
área, estáapreparar a ida para Artes 
Audiovisuais, em Londres. 

As primeiras escolhas que fize-
ram no final do 9.. ano afinal não se 
adequavam àquilo que querem fa-
zer agora. E se alguns ainda têm re-
ceio de voltaratalhar nesta segunda 
escolha que estão prestes a concre-
tizar, outros já têm certezas de que 
descobriram a sua verdadeira voca-
ção. A de Miguel Pedro "é ser refor-
mado", mas o jovem depressa admi-
te do alto dos seus 17 anos que "até 
lá ainda falta muito". Prestes a lar- 

nar-se a segunda pessoa da família 
a entrar numa universidade, o estu-
dante de Lisboa tem tudo pensado 
para em setembro estar na Univer-
sidade de Évora a começar o curso 
de Arquitetura 

Depois de ter passado o secun-
dário a aprender Economia no Co-
légio ArnadeuAndrés, em Lisboa, 
descobriu logo "ao fim do primeiro 
ano" que os números não eram o 
seu forte. "Acabei por escolher Eco-
nomia a pensar nas saídas profis-
sionais e nas portas que se podiam 
abrinAléni disso, também não gos-
tava de Física e Química, nem de 
línguas e ir para Artes era complica-
do para os meus pais, que não viam 
essa área com bons olhos, mesmo 
que fosse com objetivo devir a se-
guir Arquitetura." Além disso, pen-
sou que podiavoltar a gostar de se-
guir os passos do pai, tal como 

quando era criança e 
queria ser gestor. 

Agora estuda, sem 
ajudas, para fazer o 
exame nacional de 
História e Cultura e 
das Artes—uma disci-
plina que nunca fre-
quentou. "Estou a es- 
tudar por conta p ró - 

p ri a , comprei o manual de 
preparação para o exame e com os 
livros dos 10.0e I 1.0 anos", um es-
forço que espera o ponha a estudar 
em Évora. Uma "mudança radical" 
de vida, mas que Miguel não quer 
que fique pelas fronteiras de Portu-
gaL "Ter experiências também fora 
do país é importante para termos 
mais oportunidades de trabalho." 

Fazer o curso lá fora 
À procura de uma formação com 
mais qualidade e que lhe facilite a 
entrada no mercado de trabalho  

está tambémAndré Moreira. Em ja-
neiro candidatou-se ao curso deAr-
tes Audiovisuais na London South 
Bank University. "Definitivamente 
vejo-me a começar a trabalhar lá 
fora, onde há mais hipóteses de co-
meçar uma carreira", aponta o ain-
da estudante da área de Ciências, no 
Colégio AmadeuAndrés. 

O seu percurso no secundário foi 
escolhido com base "nas maiores 
possibilidades de emprego" e no 
"gosto desde pequeno pelas ciên-
cias': Mas se houve coisa que os úl-
timos três anos lhe ensinaram foi 
que "disciplinas como Física e Quí-
mica, Matemática e Biologia não 
têm nada a ver com o que quero fa-
zer na minha vida". 

No 10.. ano, "descobri a edição de 
vídeo e comecei a pensar que era 
isso que queria fazer". Não usa os 
seus conhecimentos para fazer tra-
balhos na escola ou presentes para 
a família, mas confessa que já tem 
"um pequeno portefólio" dos vídeos 
que foi criando. Com  17 anos. 
aprendeu tudo o que sabe, da mes-
ma forma como qualquer jovem da  

sua geração e da sua área aprende: 
na intemet. 

A sua candidatura em Londres 
surgiu quando procurava um curso 
na área em Portugal e um amigo fa-
lou-lhe de irem os dois estudar para 
fora. Foram aceites eAndré até já fez 
o exame de inglês—"espero ter pas-
sado". Mas agora ainda falta fazer os 
exames nacionais e terminar o se-
cundário com média de 15 valores. 

A mãe preferia que ficasse por 
cá, mas ele já só vê a hora de aterrar 
em terras de Sua Majestade, para 
onde vai com um amigo. A inscri-
ção foi feita com recurso a uma 
agência especializada em colocar 
alunos em universidades estran-
geiras e as propinas vão ser pagas 
coma ajuda do governo local, que 
tem um sistema de empréstimos 
que permite pagar pequenas pres-
tações, quando já estiverem a tra-
balhar. Uma solução que deixou os 
pais "mais descansados". 

O privado como alternativa 
Alice e Henrique são os únicos 
que vão optar pelo ensino priva- 

do, em Portugal. A escolha para 
AliceAlmeida tem a ver com a bai-
xa média do secundário e a mu-
dança radical de área. Aluna de 
Ciências na Secundária Maria 
Amália Vaz de Carvalho, não con-
seguiu manter urna média que 
lhe permitisse dar vida ao sonho 
de criança de ser médica. Embo-
ra, mais tarde, quando chegou a 
hora de escolher uma área, a jo-
vem de 17 anos quisesse Despor-
to. Um sonho que'só ficou pelo 
caminho porque "os meus pais 
não estavam inclinados para que 
eu frequentasse um curso profis-
sional". 

Agora as hipóteses, centradas 
nas oportunidades de trabalho, 
são três: Direito, Psicologia ou a 
Marinha. Para conseguir esta úl-
tima hipótese tem de tirar positi-
va no exame de Matemática, ob-
jetivo pelo qual começou há duas 
semanas a ter explicações nesta 
disciplina. As outras duas áreas 
surgem "por ter pessoas na famí-
lia que me podem ajudar a arran-
jar emprego". Mas para já Alice 

Áreas escolhidas 
no secundário 
estão longe do 

que querem fazer 
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Henrique, André, Mariana, Alice 
e Miguel (da esquerda para a direita) 
estão a terminar o ensino obrigatório. 
Estão focados nos exames nacionais 
para conseguirem cumprir os planos 
que traçaram para o seu futuro. Todos 
vão para o ensino superior e querem 
ter experiências de estudo ou trabalho 
no estrangeiro 

está focada "nos exames nacio-
nais. Conforme correrem, assim 
decido a minha vida", tendo em 
mente que "o objetivo é arranjar 
uma solução de emprego". Até 
porque, se quisesse manter-se na 
área das ciências, Alice admite 
que podia "ir para engenharia 
zootécnica", mas aí "não há saí-
das". 

Preocupado mais em fazer o 
que gosta do que em ter um em-
prego logo à saída da faculdade, 
Henrique Guerreiro vai concorrer 
para o curso de Cinema, Vídeo e 
Comunicação da Universidade 
Lusófona. Ao enveredar por esta 
via mais artística, o estudante de 
19 anos quase fecha a porta a um 
futuro como político, com que em 
tempos sonhou. Aliás, os últimos 
três anos em Humanidades ti-
nham como propósito ajudar 
Henrique a chegar a uma carreira 
no Direito, na Política ou na Psi-
cologia. 

Cada um dos sonhos foi caindo 
aos poucos: Direito e Política "fa-
zem parte das ideias que nos me- 

tem na cabeça, que são áreas com 
futuro" e Psicologia ficou pelo ca-
minho quando "tive essa discipli-
na neste ano na escola e vi que os 
temas não eram o que estava à es-
pera". 

Com um pai ligado ao mundo 
do audiovisual, o aluno da Secun-
dária Dona Filipa de Lencastre 
está "agora mais inclinado para o 
cinema", que é o que "gosto de fa-
zer", e por isso ainda não pensa na 
questão do emprego. Ao contrário 
dos pais dos seus amigos, os seus 
nunca o impediram de mudar de 
área se ele quisesse. "Até me dis-
seram que se fosse preciso podia 
repetir o secundário." 

Uma hipótese que Henrique 
nunca considerou, pois "desde o 
7.0 ano" que sabia que queria es-
tudar nessa área. Isto apesar de as 
notas serem "apenas o suficiente 
para passar de ano e entrar no 
curso que quero". 

Mais uma vez a experiência in-
ternacional faz parte dos planos. 
Seja "ir para fora durante o curso 
ou mesmo exercer lá fora". E ga- 

rante: "Não me assusta ir para 
fora. Todos os dias conhecemos 
pessoas que saem do país e até é 
uma coisa boa porque ganhamos 
outras experiências." 

Mudar ainda no secundário 
Mariana Tavares também não en-
trou logo na área certa, quando 
passou para o ensino secundário. 
Porém, ao contrário dos amigos, 
que não se atreveram a mudar de 
área, a estudante de 18 anos deci-
diu que não podia fazer três anos 
em Ciências, enquanto suspirava 
pelo Design Gráfico. 

Ganhou coragem, falou com os 
pais e mudou-se da Secundária 
Dona Filipa de Lencastre para a 
António Arroio, também ambas 
em Lisboa, e voltou a repetir o 10.0  
ano, apesar de ter passado de ano. 
Os pais ficaram contentes, pois 
sempre viram em Manaria habili-
dades para as artes e ela própria 
tinha algum interesse por Argui-
tetura, mas "achava que as Artes 
não eram bem-vistas e decidi es-
colher Ciências". 

Três anos depois, está a contar 
os dias para terminar o secundá-
rio e conseguir as notas para en-
trar na Escola Superior de Artes e 
Design das Caldas da Rainha. "É o 
curso mais completo e que tem a 
ver com o que quero fazer." As 
certezas pelo Design Gráfico che-
garam quando entrou na Secun-
dária António Arroio, a escola ar-
tística onde os alunos experimen-
tam todas as áreas no 10.0  ano. 
"Apaixonei-me por Design Gráfi-
co porque é uma área que tenta 
chamar a atenção das pessoas 
pela arte." 

Os planos para o futuro não pa-
ram na escolha do curso. A futura 
designerquer "fazer Erasmus e de-
pois a ideia é arranjar um estágio 
também lá fora". E Mariana apre-
senta duas razões para olhar para 
o estrangeiro. "É uma ótima expe-
riência para o currículo e Portugal 
ainda não está assim tão bem na 
área do Design Gráfico." 

Agora concentra-se em passar 
nos três exames nacionais e em 
acabar com boa nota o projeto fi-
nal que vale 30% da média e é 
apresentado perante um júri. Pro-
vas que lhe têm tirado ligeira-
mente o sono, mas que a estudan-
te encara como um degrau para 
chegar ao seu sonho. Uma área 
bem distante do que queria fazer 
quando era pequena. "Queria ser 
fisioterapeuta, porque fazia gi-
nástica rítmica e depois queria 
algo nessa área, mas depois um 
professor do 9." ano falou-nos da 
Arquitetura e aí começou o meu 
interesse por esta área e comecei 
a pensar mais nisso como uma hi-
pótese de futuro." 

O DN termina hoje a republIcação 
das melhores reportagens de 
2015. Esta foi originalmente puh0-
cada a 22 de maio. 

CURSOS COM EMPREGO 

O Ministério da Educação e 
Ciência tem divulgado as listas 
dos cursos com maise menos 
taxa de desemprego. Últimos 
dados são cio ano passado. 

Medicina com 
um desempregado 

> O curso de Medicina da 
Universidade de Lisboa era, no 
ano passado. a formação com 
menos desemprego. Havia um 
inscrito no centro de emprego 
entre os1700 alunos que termina-
ram o curso entre 2007 e 2012 

Gestão nos Açores 
em segundo lugar 
> A taxa de desemprego deste curso 

na Universidade dos Açores é de 
0,2%. O último colocado em 2014 
teve média de11,2 valores, uma 
média que não é muito exigente. 
Os exames de acesso são 
Matemática ou Economia 

Informática e Design 
na Madeira 

> As engenharias informáticas são 
das áreas com mais oferta de 
emprego. O curso na Madeira de 
Engenharia Informática e Design 
de Media Interativos é o que apa-
rece mais bem colocado, com 
uma taxa de desemprego de 0,3%. 

Enfermagem 
contraria tendência 

> Apesar de ser uma das profissões 
em que um grande número de 
profissionais emigra. nas universi-
dades da Madeira e dos Açores 
este curso superior tem uma taxa 
de desemprego de 0,4%. A média 
na Madeira foi de13,9 valores. 

Eletrotécnica 
e Computadores 

> Mais uma engenharia entra 
no ranking, neste caso 
a Eletrotécnica e de Computado-
res, na Universidade de Lisboa. 
Para entrar neste curso é preciso 
ter uma nota mínima de candida-
tura de l2 valores. 

Ciências da 
Educação na Madeira 
> Esta licenciatura da Universidade 

da Madeira tem poucos alunos 
desempregados. Apenas 0,5% dos 
diplomados não conseguem en-
contrar emprego. A média de co-
locação foi de12,2 e entraram 
27 novos alunos. 

MIGUEL PEDRO 
17 ANOS 

ESTUDA ECONOMIA E QUER 
SEGUIR ARQUITETURA 

"O ensino superior 
sempre foi um 

objetivo. lá há poucas 
oportunidades de 

emprego, então sem 
uma licenciatura é que 

ia ser" 

ALICE ALMEIDA 
17 ANOS 

VAI TENTAR SEGUIR DIREITO, 
PSICOLOGIA OU A MARINHA 

"O objetivo é arranjar 
uma solução de 

emprego. Senão podia 
manter-me na área e ir 

para Engenharia 
Zootécnica, mas não 

há saídas" 

MARIANA TAVARES 
18 ANOS 

QUER LICENCIAR SE 
EM DESIGN GRÁFICO 

"Quero fazer Erasmus 
e depois arranjar um 
estágio fora. E uma 
ótima experiência e 
Portugal ainda não 
está assim tão bem 

na minha área" 

HENRIQUE 
GUERREIRO 

19 ANOS 
VAI PARA CINEMA 

"Não penso ainda no 
emprego. Escolhi o 

curso por uma questão 
de gosto pessoal. Antes 

gostava muito de 
Direito, Política 

e Psicologia" 

ANDRÉ MOREIRA 
17 ANOS 

VAI PARA LONDRES ESTUDAR 
ARTES AUDIOVISUAIS 

"Sempre gostei muito 
de ciências mas fui 

percebendo que Física 
e Química, 

Matemática e Biologia 
não têm a ver com 
o que quero fazer" 


