
Um terço dos diplomados no curso
de Aeroespacial vai trabalhar para fora
Nota mínima de entrada no
curso do Técnico bateu novo
recorde: 18,95 valores. Mais
oportunidades e salários levam
diplomados para o estrangeiro
É o único curso de Engenharia Ae-
roespacial no ensino superior público
português e, ano após ano, tem visto
subir a nota mínima de candidatura,
até atingir na l- fase deste ano 18,95
valores. Um recorde absoluto entre
todas as licenciaturas e mestrados
integrados e que acontece mesmo
depois do aumento de vagas de 15%
em relação ao ano anterior.

O que procuram as centenas de jo-
vens que se candidatam a este curso
do Instituto Superior Técnico (IST)?
As motivações são várias, entre a
vontade de trabalhar com aviões e

foguetões, um interesse geral por En-
genharia Mecânica ou simplesmente
terem uma média de candidatura tão
alta que lhes permite entrar no curso
mais disputado de todos.

Em comum têm o facto de terem
sido alunos brilhantes no secundá-
rio e de terem de enfrentar um curso

exigente que, na esmagadora maioria
dos casos, acaba por lhes garantir um
emprego com facilidade. Mesmo que
não seja especificamente na área da
indústria aeroespacial e, em muitos

casos, fora de Portugal, pois é lá que
se encontram mais oportunidades e
melhores salários.

Segundo os dados provisórios do
último inquérito do IST aos diploma-
dos, 36,4% dos que se formaram em
2017 estão a trabalhar no estrangei-
ro. Já o inquérito aos diplomados de
2016 indicava um número semelhante
(31,6%). A Agência Espacial Europeia,
CERN, Airbus, Rolls-Royce, consul-
toras internacionais e empresas de

serviços informáticos são alguns dos

empregadores.
"Era Portugal, não se ganha muito,

nem há muitos empregos nesta área

específica", desabafa Daniel Coelho,
que concluiu o mestrado integrado em
2018. Estagiou numa empresa tecno-
lógica em Torres Vedras que se dedica,
entre outros serviços, à produção de
drones. Ainda durante a tese foi convi-
dado a ficar empart-time. Terminado
o curso, assumiu o emprego de air-
craft designer a tempo inteiro. "Sem-

pre gostei muito de aviões. Talvez por
causa do meu pai que era maluco por
máquinas da II Guerra Mundial. E

porque dominar o fundo dos mares e

os céus é o futuro tecnológico que nos
falta atingir. Quero evitar ao máximo
sair de Portugal. Mas se o emprego
que gosto, com boas condições finan-
ceiras, estiver lá fora, vou ter de sair",
diz o jovem do Barreiro, que fez todo
o percurso na escola pública.

O último inquérito a estes diploma-
dos confirma a perceção de Daniel:
entre os que estão a trabalhar fora de

Portugal, a remuneração média men-
sal bruta chega quase aos €4300; em
Portugal fica-se pelos €1505. Metade
conseguiu o primeiro emprego antes
de concluir o curso e 96% até seis me-
ses após a conclusão do curso.

Nicole Cruz é outras das ex-alunas

que decidiu fazer as malas. Depois
de dois anos a trabalhar na Tekever
— acabou o curso em novembro de
2016, empregou-se em janeiro de
2017 — , empresa formada por antigos
estudantes do Técnico, partiu esta
sexta-feira para Inglaterra, para tra-
balhar como engenheira de produção
de peças da Airbus, um sonho antigo
que a levou a candidatar-se por dez
vezes nos últimos três anos e a receber
outras tantas negas. Conseguiu-o ago-
ra. "Trabalhar numa empresa como
a Airbus é o expoente máximo para
quem tira um curso deste tipo", diz a
ex-aluna dos Salesianos do Estoril, fi-
lha de um piloto e uma das nove rapa-
rigas (em 85 alunos) que entraram na
turma de 2011, então com média de 19.

O curso de Engenharia Aeroespa-

cial foi criado em 1991 e, na altura,
tinha apenas 35 vagas. Este ano abriu
92. A diversidade de cadeiras e de
especialização possíveis é outro dos
trunfos que acaba por pesar entre os
candidatos de ciências que estão na
dúvida para que engenharia ir. "É um
curso muito polivalente. Tive mais
de 60 cadeiras das mais diferentes
áreas. Algumas que me interessavam
muito, outras que nem percebia o fun-
damento de estar a fazer aquilo. Mas,
no final, dá-nos muitas capacidades.
Há colegas a trabalhar na banca, na in-

dústria, em consultadorias, em cargos
técnicos e de gestão nos sectores mais
diferentes", explica Nicole.

João Paquim, 26 anos, é um deles. Se

antes de entrar na universidade estava
dividido entre Matemática, Física, Ae-
roespacial ou Engenharia Mecânica,
as pesquisas que fez durante a tese
nas áreas de machine learning e inte-
ligência artificial, já na Universidade
Técnica de Delft (com quem o IST tem
um acordo que garante aos estudantes
um duplo grau), puxaram-no para o
lado da programação informática.

No seu caso, fez o percurso contrário
a muitos colegas. Começou por exer-
cer na Holanda, voltou para Portugal,
trabalhou no centro de desenvolvi-
mento que a Mercedes-Benz abriu em
Portugal e está atualmente na Farfe-
tch, empresa que se dedica ao e-com-
merce de moda de luxo e a primeira
nacional a alcançar o estatuto de "uni-
córnio", quando o seu valor superou
os mil milhões de dólares. "Agora sou
um engenheiro aeroespacial no meio
dos informáticos", conta João, que se

ocupa a desenvolver "um novo con-
ceito de lojas do futuro", assente em
realidade aumentada e na internet das
coisas. "Nos próximos anos fico por
cá. Depois logo se vê. O salário é uma
componente importante e lá fora são
mais altos".




