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Aumentar a cooperação internacional e combater o desemprego parecem ser os principais
objectivos da Young Surveyors Network, uma rede europeia que vai juntar os jovens técnicos e
engenheiros da área das tecnologias de informação geográfica. O grupo está a dar os
primeiros passos e a Ordem dos Engenheiros (OE) e a International Federation of Surveyors –
Young Surveyors Network (FIG-YSN) promoveram uma sessão de divulgação, na Sede
Regional de Coimbra, na passada quarta-feira (22 de Maio).
«Foi criada pela necessidade de envolver estes jovens profissionais nas decisões estruturais
da classe profissional, na sua promoção e valorização, na divulgação de oportunidades
profissionais e académicas, e na troca de experiências e na partilha de conhecimentos e
inovações tecnológicas», justificam, em comunicado.
Em resposta às perguntas enviadas pelo Jornal Arquitecturas, o Colégio Nacional de
Engenharia Geográfica da Ordem dos Engenheiros acrescentou que o «objectivo primordial
centra-se na divulgação de tecnologias, eventos, conferências, workshops, estágios, bolsas de
investigação, emprego, etc?».
Os promotores da YSN consideram que «a falta de emprego e de oportunidades, o contínuo
crescimento da competitividade internacional, os desafios económicos e financeiros que a
Europa atravessa» podem criar «constrangimentos ao desenvolvimento técnico, científico e
económico» que, por sua vez, afectarão «o futuro profissional dos jovens engenheiros
europeus». É de supor que em rede fiquem mais protegidos. «Os jovens serão sempre o

núcleo desta rede, pois só eles é que poderão partilhar as suas dificuldades, sucessos e outras
questões, no sentido de poderem ser tomadas medidas para regular a profissão», afirmam.
Por agora, através das sessões de esclarecimento, estão a divulgar o projecto em Portugal
como forma de preparação para o 1st FIG Young Surveyors European Meeting a realizar, em
Lisboa, 17 e 18 de Outubro de 2013, organizado pelo Colégio Nacional de Engenharia
Geográfica. «O objectivo a curto/médio prazo é alargar a rede nacional a todos os jovens que
queiram a ela pertencer e com ela colaborar. Quando a YSN-PT reunir um número razoável de
jovens, e com a devida estruturação da rede em Portugal, os jovens passarão a ter uma voz
cada vez mais activa na sua comunidade profissional, no sentido de poderem contribuir nas
medidas a serem tomadas e que irão afectar o seu futuro», terminam.

