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Os alunos estão cada vez mais atentos aos números
da empregabilidade e já escolhem o futuro com base neles.

JOANA MOURA
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Num
ano em que nove em

cada dez candidatos às uni-
versidades e institutos poli-
técnicos conseguiu entrar
na l s fase do concurso de

acesso ao ensino superior -
dos quais 60% no curso que

queriam -, é cada vez mais evidente que os

alunos começam a olhar para a empregabili-
dade na hora de escolher o curso. Reflexo dis-

so são os resultados das candidaturas, segun-
do os quais, só na primeira fase, sobraram 14

mil vagas e apenas três mil alunos não conse-

guiram um lugar no ensino superior.
Feitas as contas, 66 cursos superiores não ti-
veram mesmo nenhum colocado. E as insti-

tuições em áreas do país mais periféricas ou

Engenharia Civil é o caso
mais preocupante de falta
de procura por parte
dos alunos porque
pode ter implicações
no futuro do país.
do interior foram as mais afectadas, o que pa-
rece indicar que estas instituições em regiões
com maiores dificuldades económicas são

também as que menos conseguem emprego
aos seus diplomados.
E é cada vez mais evidente a desistência por

parte dos candidatos ao ensino superior de

cursos, nomeadamente de ciências sociais e

ligados à área do ensino, que são dos maiores

responsáveis pelo número de inscritos nos
centros de emprego.
Ainda assim, é verdade que existem muitos
cursos que se sabe terem elevado desemprego e

que continuam a preencher todas as suas va-
gas. Prova disso são os 200 alunos que, na
l efase do concurso nacional deste ano, entra-
ram nos cursos com maior taxa de desempre-
go. É o caso de Economia, na Universidade de

Trás -os -Montes e Alto Douro, Design, na Uni-
versidade de Aveiro, Ciências da Comunicação,
também em Trás -os -Montes e Alto Douro, En-

genharia Química, no Politécnico de Porto.

Apesar da baixa empregabilidade, todos su-

peraram o número mínimo de vinte .coloca-

ções, aquelas que o ministério impõem para

que os cursos superiores possa funcionar.
Ainda que cada vez mais informados, aconte-
ce ainda que alguns cursos, nomeadamente

nas áreas das engenharias (Electrotécnica,
Ambiente, Renováveis e até Civil) não te-
nham registado qualquer colocação, apesar
de alguns destes terem ainda boas taxas de

empregabilidade.
Engenharia civil é o caso

que mais preocupa



Desde logo, uma evidência que salta à vista:

a desistência de Engenharia Civil, com a

construção a viver dias difíceis e muitas em-
presas a fechar, os engenheiros estão a en-
grossar as filas dos desempregados ou dos

que são forçados a emigrar e os candidatos já
se aperceberam disso. Nas universidades de

todo o país sobram vagas neste curso e até no
Instituto Superior Técnico, das 89 vagas
posta à disposição na 2 Q fase do concurso de

acesso ao ensino superior, 53 ficaram por
ocupar.
Uma realidade que está a preocupar professo-
res e entidades públicas, que, como é o caso

de Marcai Grilo, avisam: "A engenharia civil
civil não é só fazer casas, é um curso de banda

larga. Tem um espectro aberto, toca em di-
versas matérias, serve para formar técnicos

altamente qualificados. E o que vai acontecer,
daqui por uns anos, é que a certa altura vamos
voltar a precisar daquilo que andamos agora a

desprezar."
Ou seja, o facto de o país estar mergulhado
numa crise económica, que levou a que haja
excesso de engenheiros civis para a procura
do mercado, e que empurrou muitos para os

países em desenvolvimento, não deve ser en-
carado como uma barreira para os alunos que
entram agora no ensino superior, uma vez

que, daqui a cinco anos, quando estes alunos

se licenciarem e, supostamente, o país estiver

a iniciar o seu crescimento económico, irá

precisar destes técnicos qualificados, o que
significa que esta será uma profissão valoriza-
da no futuro. ¦




