
CURSOS. OS MAIS PROCURADOS REFLECTEM O INTERESSE DAS EMPRESAS

ENGENHEIROS,
EMPRESÁRIOS.

...e médicos: foram as áreas com mais inscritos no ano

passado. Humanidades têm menos procura. Por Sara Capelo

As
engenharias fizeram o

pódio das preferências
dos melhores alunos no

ano passado. A medalha
de ouro foi para Aeroespacial e Fí-
sica Tecnológica (ambas com mé-
dia de 185,3 no Instituto Superior
Técnico) e o bronze para Engenha-
ria e Gestão Industrial (o último
estudante a entrar neste curso da
Universidade do Porto obteve

184,8). Só depois veio Medicina 184

(na Faculdade de Medicina do Por-
to) e 182,5 (no Instituto Abel Sala-

zar, também no Porto). O primeiro
curso a escapar à dicotomia Enge-
nharia/Medicina foi Matemática

Aplicada e Computação no Técni-
co: surge em oitavo lugar com uma
média de 180.5.

E era entre Lisboa e Porto que se

dividiam as preferências: só o sé-
timo, o 12 Q

. o 13 U e o 14 9 cursos

com média mais alta (novamente
Medicina, no Minho, Madeira, Bei-
ra Interior e Açores) são lecciona-
dos fora das maiores cidades do

País. As humanidades aparecem
ainda no top 20, em 16° com Lín-

guas e Relações Internacionais
(em Letras, no Porto).

Entre os 50 mil candidatos à pri-
meira fase de acesso, nos 10 cursos

com melhores média entraram 1.147.

E aqui Medicina foi campeã: tinham
os cursos com maiores numerus
clausus (255 em Coimbra, 245 no

Porto). Na Faculdade de Medicina
de Lisboa (que teve a 12 a média
mais alta) abriram 295 vagas. Mas

era em engenharia que havia mais

estudantes no ano passado (7.664),

seguido de ciências empresariais
(6.901). saúde (6.251) e artes (3.075).
As humanidades vinham mais abai-
xo (2.404). Agricultura, Silvicultura e

Pescas (279) estava no fim da lista.

HAVIA 7.664
ESTUDANTES

EM ENGE-
NHARIA. E
SÓ 279 EM

AGRICULTU-
RA F. PESCAS

Estrangeiros duplicam
O interesse em cursos de engenha-
ria parece responder a uma cada
vez maior procura das empresas
por profissionais vocacionados

para as hard-skllls. Em áreas como
a metalurgia, a metalomecânica, a
mecânica e a hidráulica, os qua-
dros médios são muito procurados,
explica Hélder Pais, da Global Head
Hunters. Com a crise, "estávamos

num colete de forças, em que saía

um [profissional] e não entrava

ninguém. Hoje não há pessoas".
diz. Outro especialista em recruta-
mento, Pedro Rebelo, da Wise,
acrescenta as tecnologias, a inova-

ção e o digital como áreas de saber

essenciais para as empresas.
As instituições de ensino superior

portuguesas são também cada vez
mais procuradas por alunos estran-

geiros: quase duplicaram desde o

início da década (eram 42.500 em
2016/7). Para este crescimento foi es



sencial a definição do estatuto que
permitiu abrir vagas ao nível das li-
cenciaturas e dos mestrados integra-
dos para estes alunos, explica Liliana

Carvalho, responsável pela capta-
ção internacional da Faculdade de

Engenharia do Porto, onde há já
cerca de 555 estudantes Internacio-
nais inscritos nos três ciclos de en-
sino. Nesta universidade (e em todo

o País) o Brasil é o principal merca-
do. Recebem um curso de nivela-
mento em algumas matérias, como

Cálculo, e os melhores alunos têm
incentivos fiscais (que diminuem a

propina de 6 mil euros para 1.100).

Mas são cerca de 70 as nacionalida-
des inscritas ali: de Cabo Verde ao

Irão. E estão de "olhos postos" na

China, índia e outras geografias que
não pode ainda revelar. O


