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 Profissão de engenheiro civil em risco com a redução drástica de alunos inscritos em cursos de
engenharia civil. Dos 1500 inscritos em 2010 reduziu para 300 em 2014, o que corresponde a um
decréscimo de 80%.
 
 "Das 300 inscrições, apenas 30% indicam Engenharia Civil como 1ª escolha; as classificações
também baixaram, o que significa que o capital humano que iremos ter daqui a 5 anos não será
aquele a que estamos habituados", revelou Rita Moura, da Teixeira Duarte e presidente daPlataforma
Tecnológica Portuguesa da Construção - PTPC, durante o 4º Fórum da Plataforma Tecnológica
Portuguesa da Construçãoque debateu a "Motivação das novas gerações para a Engenharia", que
decorreu no Centro de Congressos do LNEC.
 
 Carlos Matias Ramos, Bastonário da Ordem dos Engenheiros, reforçou ainda a necessidade que irá
existir de engenheiros civis no futuro e as perspectivas sobre o exercício da profissão. " Na Alemanha
já existe um défice de 70 mil engenheiros e prevê-se nos próximos anos que exista um défice de 200
mil engenheiros na Europa.(.) Temos de procurar os melhores para manter a excelente imagem da
nossa engenharia. Neste momento, a engenharia é vista como uma commodity, as pessoas não
valorizam o que nós fazemos, temos de fazer 'marketing'da nossa profissão e valorizarmo-nos".
 
 Também Vasco Peixoto de Freitas Professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
que abordou o tema'A reabilitação de edifícios necessita de um plano estratégico para 2015-2025',
revelou que: "Não existe nenhuma sociedade desenvolvida que possa dispensar a Engenharia Civil.(.)
É claro que não podemos estar sempre a construir, mas não devemos descurar outro mercado que é a
Reabilitação e para tal temos que reabilitar com qualidade. No entanto, precisamos de regulamentação
realista na área, não uma regulamentação que atrapalhe".
 
 Fernando Branco, Professor do Instituto Superior Técnico, expôs a problemática da redução drástica
das candidaturas a engenharia civil: " A relação base é a economia. É o que leva os nossos
engenheiros a procurar empregos lá fora ou a seguir as empresas nacionais para fora do país. A
solução é VIIP, Vocação, Imagem (mudar a imagem dos engenheiros), Investimento (tem de haver
investimento público) e Profissão (actuar em todas as áreas da profissão (Universidades)".
 
 "Isto é um problema Europeu, e Portugal até não é dos piores, são muitos os alunos que escolhem
matemática e física, mas a maior parte segue ciências da vida e não engenharia. Temos muitos
programas de incentivo para a matemática e física e programas que levam cientistas às escolas. Se
calhar temos de criar um programa que leve a indústria à escola e mostre o que esta faz", salientou
Isaura Vieira, da Direção Geral de Educação.
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