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CARLOS MINEIRO AIRES.  BASTONÁRIO 
DA ORDEM DOS ENGENHEIROS 

 

UM EMPREGO 
NA ENGENHARIA 
Os engenheiros conseguem emprego 
com relativa facilidade, em áreas tão 
diferentes como a mecânica ou a 
electrotecnia, os materiais, a naval 
e a aeronáutica 

A PROFISSÃO 
DE ENGE- 
NHEIRO 

CIVIL É DAS 
QUE MAIS 

OPORTUN I - 
DADES 

OFERECEM 

D e acordo com a lei, é a Or-
dem dos Engenheiros que 
atribui o título de engenhei-

ro e o direito a usá-lo. Assim, é ne-
cessário estar inscrito, quer com o 
grau de licenciado (três anos). quer 
com o grau de mestrado (cinco 
anos). muito embora haja uma di-
ferença entre estas duas qualifica - 
ções, já que o estatuto prevê dois 
níveis diferenciadores aquando da 
admissão. Assim, e de uma forma 
muito simples, basta terminarem o 
ciclo de estudos, inscreverem-se 
como membros estagiários e pos-
teriormente tornar- se - ão mem-
bros efectivos de uma das mais 
prestigiadas associações profissio-
nais do País. Falamos com o basto-
nário para saber o estado da enge-
nharia em Portugal. 

Quais são as áreas da engenharia 
com maior empregabilidade? 
Na generalidade, todas as áreas de 
engenharia têm uma elevada taxa de  

empregabilidade. muito embora nos 
últimos tempos as que estão directa-
mente relacionadas com a digitaliza-
ção e com as tecnologias associadas 
tenham uma procura maior. Todavia. 
os engenheiros conseguem emprego 
com relativa facilidade, em áreas tão 
diferentes como a mecãnica. a elec-
trotecnia, os materiais, as minas, a 
naval. a aeronáutica, entre tantas ou-
tras especialidades. 

Um jovem engenheiro aeroespa-
dai arranja emprego em Portugal? 
Portugal tem hoje ciusters na área da 
indústria aeroespacial que absorvem 
estes profissionais. inclusivamente 
porque o número anual de jovens 
formados não é muito elevado. Por 
outro lado, como é sabido. o acesso 
ao curso de Engenharia Aeroespa-
cial. por exemplo no IST, exige as 
mais elevadas notas dentro de todo o 
ensino superior, o que faz com que 
estes profissionais estejam altamente 
capacitados e em condições de res-
ponderem a desafios muito exigen-
tes. A indústria aeroespacial também 
não é fechada. existindo parcerias 
globais, o que facilita o seu emprego. 

Portugal tem grande tradição na 
engenharia civil, mas os últimos 
anos têm sido de crise no sector 
da construção civil e tem-se fala-
do em desemprego nesta área. 
Qual é o ponto da situação actual? 
Muito embora os engenheiros civis 
tenham passado por dificuldades nos 
últimos anos, hoje o sector começa a 
apresentar sinais positivos, devidos. 
nomeadamente, ao investimento 
privado — construção nova e reabili-
tação urbana. Por outro lado. anun-
ciam-se para breve significativas 
obras públicas. Estamos, por isso, es-
perançados num futuro melhor. 

Quais são as expectativas de evo-
lução futura nesta área? 
A profissão de engenheiro civil é das 
que mais oportunidades oferecem. 
pois. na  verdade, ao contrário do que 
muitos julgam, não se resume às 
obras ou ao projecto. A actividade de  

um engenheiro civil é exercida em 
muitas e diversificadas áreas e é es-
sencial ao quotidiano de qualquer 
país. uma vez que asseguram. por 
exemplo, o funcionamento de todas 
as infra-estruturas básicas. 

Um engenheiro ganha bem? 
Depende. Os mais especializados ou 
os mais procurados entram na car-
reira com salários bastante bons e te-
rão possibilidade de evoluir rapida-
mente. Existem. obviamente. casos 
em que os salários não são dignos de 
uma profissão tão exigente como 
esta, mas é um problema que afecta 
muitas outras profissões, pois o mer-
cado empregador também tira parti-
do da oferta. o que temos esperança 
que possa vir a ser corrigido. 

Há muitos recém-licenciados nas 
engenharias a emigrar? 
A emigração ocorre sobretudo nas 
camadas jovens que já têm alguma 
experiência profissional. muito em-
bora recentemente haja uma procu-
ra significativa de recém-licenciados. 
pois os países mais desenvolvidos 
aperceberam-se da elevada qualida-
de dos jovens formados em Portugal. 
remunerando-os em melhores con-
dições do que o mercado nacional o 
pode fazer. Hoje, no entanto. começa 
a verificar-se o retorno de muitos 
dos que saíram. 

Porque estudar 
Engenharia 
SER ENGENHEIRO é uma profissão 
muito nobre: é trabalhar em prol dos 
outros, contribuindo com o seu enge-
nho para a melhoria das condições de 
vida da humanidade Por outro lado. é 
seguramente a única profissão que 
permite materializar os sonhos e a ca-
pacidade inventiva do ser humano. Ao 
olharmos para tudo o que nos rodeia e 
que utilizamos no dia-adia, facilmente 
percebemos a presença da tecnologia 
e da engenharia. 


