
COLOCAÇÕES NO ENSINO SUPERIOR

As engenharias
voltam a estar na moda
As especialidades da Engenharia têm, no geral, elevada taxa de empregabilidade.
Mas não é só isso que explica a grande procura dos cursos.
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Os cursos de Engenharia deram
cartas na primeira fase do Concur-
so Nacional de Acesso ao ensino

superior público, com cerca de

quase mais mil alunos colocados
do que no ano passado. O número
cresceu de 8.301, em 2016, para
9.235, este ano, registando uma
subida de 11%.

"Os jovens deixaram de ter
medo da Matemática e da Física,
há o entendimento de que o futuro

passa por determinadas áreas da

Engenharia e começaram a dedi-
car-se a elas ", explica o Bastonário
da Ordem dos Engenheiros, Car-
los Mineiro Aires, ao Jornal Eco-
nómico. Contas feitas, todos ga-
nham: "É bom para o país, pois
sem engenharias nunca haverá
desenvolvimento nem crescimen-

to, é bom para as famílias, que não

vêem os seus filhos partir e é bom

para a Ordem, que tem o resultado
do que sempre defendemos - que é

fundamental o país apostar na
educação e na formação de enge-
nheiros."

Além do aumento do número
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Portugal tem meios, escolas e

capacidades únicas, os jovens
portugueses têm apetência
para a tecnologia e para estes
cursos. Os estudantes

aperceberam-se disso e os
resultados estão aí: na

primeira fase do Concurso
Nacional de Acesso ao ensino

superior público foram coloca-
dos 9.235 estudantes em

cursos de Engenharia.

de alunos a estudar Engenharia,
cinco dos dez cursos melhor posi-
cionados nas escolhas dos jovens
são de Engenharia: Engenharia
Aeroespacial (I.°), Engenharia
Física e Tecnológica (2.°), e Enge-
nharia Biomédica (9.°), do Insti-
tuto Superior Técnico de Lisboa
(IST), em Lisboa; e Engenharia e

Gestão Industrial (3.°) e Bioenge-
nharia (5.°), da Faculdade de En-
genharia da Universidade do Por-
to (FEUP).

Há ainda a assinalar que nas cin-
co instituições de ensino que regis-
tam as notas mínimas de entrada
mais elevadas do país - Universi-
dade do Porto, Universidade do

Minho, Universidade de Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa e

Instituto Politécnico do Porto -, os

graus de preenchimento de vagas
situam-se acima de 98%. Em dois

destes casos (UMinho e Nova), a

cobertura foi plena.
Segundo o Bastonário, "Portugal

tem meios, escolas e capacidades
únicas, temos apetência para a tec-

nologia e para estes cursos. Os es-
tudantes aperceberam-se disso e os

resultados estão aí".

Carlos Mineiro Aires evidencia

a criação de centros de inovação e

de competências um pouco por
todo o país e a captação de investi-
mento estrangeiro, sobretudo na
área das novas tecnologias, bem
como o regresso de alguns enge-
nheiros que saíram em busca de

melhores condições de trabalho.
"Os nossos engenheiros são cobi-
çados e têm prestações admiráveis

que fazem de Portugal um país de

referência na área".

Mesmo num ramo da Engenha-
ria, que nos últimos anos conheceu

uma importante quebra na procu-
ra, devido à crise da construção -
Engenharia Civil -, o número de

vagas nos estabelecimentos de en-
sino superior cresceu este ano 29%

em relação a 2016. Na primeira
fase foram colocados mais 52% de

alunos do que no ano anterior: 513
contra 338. Definitivamente, as

engenharias voltam a estar na
moda. •


