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DOS ENGENHEIROS

O Bastonârio da Ordem dos Engenheiros diz

que a menor procura dos alunos pelo curso de

Engenharia Civil é um panorama preocupan-
te. Lembra que este é um curso que não serve
só para a construção e deixa o aviso: daqui a

cinco anos, vai ser uma profissão super valo-
rizada, quando o país der a volta. Porque ao

crescimento está sempre associada a enge-
nharia. Acrescenta que estamos a comprome-
ter o futuro do país.

"Está a
comprometer-se
o futuro do país"

Os resultados do acesso ao ensino superior deste

ano mostram que os alunos estão a desistir de ir

para o curso de Engenharia Civil. Como vê esta

situação?
É um panorama preocupante. E acho que há
muita falta de informação. Porque, se anali-
sarmos Arquitectura podemos pensar que
tem empregabilidade, mas é um erro crasso,

já que num futuro próximo Arquitectura vai
estar cheia. E estas ideias distorcem a reali-
dade.

Mas a realidade é que, com o país em crise, há

menos emprego para os engenheiros civis e

muitos tiveram, inclusive, de emigrar.
A situação não é boa para os engenheiros ci-
vis, de facto, mas não conheço assim tantos
casos de desemprego. Além disso, hoje em dia

qual é o curso que tem uma empregabilidade
elevada? Estamos a viver a situação oposta da

que devia ser, numa altura de crise, em que
devíamos era preparar o futuro. E estamos a

comprometer o futuro do país, ao descapitali-
zar, em vez de contribuirmos para sair desta
economia desastrosa.

Quando o país voltar a crescer economicamente

poderá haver falta de engenheiros?

Quem tem um curso de engenharia civil tem
uma defesa que outros cursos não lhe dão e

pode trabalhar em muitas outras áreas. E, com
esta falta de alunos, daqui a uns anos, esta vai
ser uma profissão super valorizada, quando o

país der a volta. Porque, ao crescimento está

sempre associada a engenharia, é fácil perce-
ber isso através da nossa História. ¦ J.M.


