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Como se faz carrreira
na tecnologia
O talento potencial está na mira de um setor que se debate com desequilíbrios estruturais
entre aquilo que são as necessidades das empresas e o número de candidatos existentes.
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Tech Careers in Portugal, conferên-
cia dirigida a estudantes universi-
tários que queiram fazer carreira
no mundo das tecnologias é uma
das novidades da quinta edição do

Landing Festival, que decorre esta
sexta-feira e sábado no Pavilhão de

Portugal em Lisboa. O talento po-
tencial está na mira de um setor

que se debate com desequilíbrios
estruturais entre aquilo que são as

necessidades das empresas e o nú-
mero de candidatos existentes.

O que pode ser feito a nível da

formação para minorar esse dese-

quilíbrio? José Paiva e Pedro Oli-
veira, que juntos fundaram a Lan-

ding.jobs, empresa de recrutamento
e seleção que fala a linguagem TIC
e organiza o festival, explicam ao

Jornal Económico o caminho: "Em

primeiro lugar, aumentar o núme-
ro de vagas no ensino superior em

Tecnologias de Informação e Co-

municação, pois é sempre mais
económico formar logo em TIC do

que estar a reconverter pessoas de

outras áreas que já investiram
numa primeira licenciatura".

É sabido que a formação é cara.

Por exemplo um bootcamp de TIC
de três meses intensivos é superior
a cinco mil euros. "Se queremos
reconverter pessoas de outras
áreas, vai ser necessário colocar
investimento nesta área", vincam
os empreendedores, dando como,

por exemplo Espanha, que, recen-
temente, anunciou que vai dispo-



nibilizar 60 milhões de euros para
reconversão para TIC.

"Sou um grande defensor de criar
um modelo de investimento em for-

mação tripartido entre Estado/em-

presas/alunos", avança José Paiva.
Considera que já existem alguns
modelos interessantes, entre uni-
versidades e empresas. Dá como

exemplo o SISE, pós-graduação em
TIC para pessoas de outras licencia-

turas, ministrada no Instituto Supe-
rior Técnico, com o patrocínio da

Deloitte, ou o programa de requali-
ficação para TIC Acertar o Rumo,
dado pela Universidade de Coimbra
com o apoio da Criticai Software.

Não chega. E preciso trazer mais

empresas e mais investimento do
Estado se se quiserem criar mais ini-
ciativas deste género. E justifica por-
quê: "Todos têm a ganhar com um
modelo tripartido. O Estado porque
consegue requalificar mais desem-

pregados, as empresas porque po-
dem investir mais em formação sem

sentirem que irão perder o investi-

mento, por causa do turnover eleva-
do existente no mercado, e os alunos

que poderão ter acesso a formação a

preços muito mais reduzidos."

Em Portugal existe uma grande la-

cuna de profissionais de tecnologia,
tal como acontece em toda a Europa.
Com a iniciativa Tech Careers in Por-

tugal, a Landing.jobs quis perceber as

características da população que pro-
cura uma carreira em tecnologia e o

porquê de não haver mais pessoas
interessadas em juntarem-se a esta

indústria, visto ser, conforme subli-

nha José Paiva, "uma área com uma

grande oferta de oportunidades e

condições para os profissionais".
O Landing Festival é o maior acon-

tecimento de emprego e carreiras
em tecnologia para profissionais
TIC. O pontapé de partida da inicia-
tiva foi dado esta quinta-feira com a

conferência Tech Careers in Portugal.
Amanhã e sábado, dias do festival,

estarão no Pavilhão de Portugal
meia centena de empresas a contra-

tar, sendo esperados cerca de 1.500

profissionais, que têm ao seu dispor
Talks, sobre tecnologia, futuro e

carreiras, workshops vários, expert
sessions, sessões em que o profissio-
nal poderá colocar questões a experts
em vários temas. Pelo meio haverá
muitas sessões para networking e di-

vertimento, como um passeio pelo
rio Tejo ou um espetáculo de magia
feita... com tecnologia. •
Se queremos
reconverter pessoas
de outras áreas,
vai ser necessário
colocar investimento
nesta área. Espanha
acaba de anunciar
60 milhões de euros
JOSÉ PAIVA Landing.jobs

"A redução
de vagas é

incoerente"
Os especialistas não perce-
bem porque se cortam

vagas num setor carente
de profissionais.

O concurso de acesso ao ensino
superior deste ano vai trazer
menos 1100 vagas em Lisboa
e Porto. Que leitura faz
da decisão?
As áreas das tecnologias são das

mais afetadas, pois a procura por
cursos das áreas TIC vinha a subir
consideravelmente nos últimos
anos, o número e colocados de
2015 para 2017 subiu 13,3% de

3.702 para 4.195, as notas de aces-
so subiram imenso, estando já

acima dos 18 valores em alguns
cursos. Esta decisão de redução de

vagas é incompreensível e até in-
coerente com alguns programas
que o governo está a lançar, por
exemplo no Incode 2030, aonde
se refere que se pretende aumen-
tar a percentagem de especialistas
de TIC de 3% da força de trabalho

para 8%. Se atualmente existem
120 mil profissionais TIC, cerca
de 2,5% da força de trabalho, para
chegar ao objetivo de 8% em
2030, seria preciso formar mais
de 20 mil alunos ano, que é cinco

vezes superior ao número de alu-
nos que está a entrar no ensino

superior.

Como vê a reconversão
de profissionais de outras áreas

para a programação?
Vejo a reconversão como uma ex-
celente oportunidade quer para as

pessoas quer para as empresas,
para as pessoas pois têm uma
oportunidade de entrar num mer-
cado de trabalho que está super de-
ficitário de mão de obra qualifica-
da, para as empresas porque po-
dem ter acesso a pessoas que não
tendo conhecimento, podem ter
muitas capacidades e uma forma
diferente de pensar que vai enri-

quecer imenso.

Que aliciantes oferece
a área tech aos jovens?
O grande aliciante é entrar num
mercado de trabalho que está
numa fase de crescimento expo-
nencial, que está a mudar todas as

indústrias, com a força de um tsu-
nami que ninguém consegue pa-
rar. Quem tiver o conhecimento e

as competências digitais saberá
surfar neste tsunami e quem não
tiver irá ter muitas dificuldades em

adaptar-se a este novo mundo que
está a surgir. •


