
Ambiente e agricultura são áreas de "futuro
e necessárias", mas há cada vez menos alunos
Rita Marques Costa

Procura de cursos nestas
áreas tem vindo a diminuir.
Professores falam em
"contradição" entre
o discurso e a prática
Em 2004, cerca de 1300 estudantes
tinham sido colocados em cursos
relacionados com o ambiente, agri-
cultura, silvicultura e pescas. Em
2018, foram menos de 500. Os
números da Direcção-Geral do Ensi-
no Superior revelam uma quebra de
66% durante este período. No total,
até há mais estudantes em cursos

superiores. Mas estão a optar por
formações em Engenharia, Saúde
ou Direito.

Na Universidade de Trás-os-Montes

e Alto Douro (UTAD), por exemplo,
"todas as áreas agrárias têm tido essa
dificuldade de captação", que é mais
marcada na Engenharia Florestal e na

Arquitectura Paisagista, nota Domin-

gos Lopes, professor do departamen-
to de Ciências Florestais e Arquitec-
tura Paisagista da UTAD. O problema
que se coloca é que estas são áreas

"estratégicas para conseguir resolver
os principais problemas que temos
em Portugal".

E até há emprego, garante. "A quan-
tidade de solicitações [que chegam à

universidade] tem sido muito maior
do que aquilo que conseguimos dis-

ponibilizar. Não conseguimos passar
aos estudantes uma mensagem de

que estas são áreas apelativas, de
futuro e necessárias", apon-
ta. "Vamos muito por modas, mas

nem sempre os cursos que têm con-

seguido chamar mais alunos são

aqueles que resultam em mais saídas

profissionais, ou são aqueles que são

mais necessários para o país."
Por sua vez, Hugo Figueiredo,

investigador na Universidade de Avei-

ro, diz que "os alunos percebem bem
os sinais da empregabilidade" e ten-
dem a escolher as opções que dão
mais garantias. A preferência por
determinadas áreas tem a ver com
esses sinais, esclarece.

Por reconhecer a necessidade de
atrair mais estudantes para estes cur-

sos, o Instituto de Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) lan-

çou a campanha "Floresta com Futu-
ro", exemplifica Domingos Lopes. 0
PÚBLICO contactou o ICNF sobre a

iniciativa, mas não obteve resposta.
Entre as opções de formação para
futuros arquitectos paisagistas, a

licenciatura na Universidade de Évo-

ra, que não vai abrir em 2019/2020,
ainda integra a lista disponibilizada
por este instituto.

Faz sentido incentivar a formação
numa determinada área e depois
fechar cursos? Não, afirma Domingos
Lopes. "Uma universidade tem de ter
a noção do interesse público que deve

representar. Temos de resistir e

enfrentar alguma dificuldade, que é

visível, em captar novos alunos. Mas
esse é o esforço do poder público."

"Estamos a assistir à ideia de que o

serviço público está a acabar nas uni-
versidades, onde devia ser feito um
esforço para aguentar estes cursos ",
concorda Álvaro Domingues, geógra-
fo na Universidade do Porto.

"A Arquitectura, a Arquitectura
Paisagista e a Geografia faziam parte
de uma visão do país", com as perso-
nalidades mais influentes de cada
ramo ligadas entre si, lembra Helena
Roseta, arquitecta e deputada. "Nos

anos 1990, quando se dá a multiplica-
ção dos cursos privados e começam
a aparecer as especialidades disto e

daquilo, perdeu-se um bocado esta
matriz. É um bocado contra-senso

que, numa altura em que precisamos
tanto de tratar da paisagem, não exis-

tam incentivos a um aprofundamen-
to de conhecimentos. A situação é

preocupante."
Para o geógrafo da Universidade de

Lisboa e ex-secretário de Estado do
Ordenamento do Território e das

Cidades, João Ferrão, há uma fracção
do país que está esquecida, "que aca-
ba por ser a maior parte", apesar de
"nunca termos tido tanta informação
sobre o território como hoje".

"Com os fogos e com as alterações
climáticas nós redescobrimos media-
ticamente e politicamente esses ter-
ritórios que [antes] não contavam."
Mesmo assim, no que diz respeito
à formação, "há um vazio", tanto do
lado da procura como do lado da
oferta. "Hoje em dia, talvez a Geo-

grafia tenha ocupado o espaço de
onde saíram os da Economia Regio-
nal, os da Sociologia Rural, os do
Ordenamento Florestal. Mas fazem
falta. 0 mundo é demasiado comple-
xo para ser entendido a partir de
uma disciplina. Precisamos do con-
tributo de todos eles."
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