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Conclusões 

1. Ao nível do debate relativamente à “Formação e os Desafios no Exercício da 

Profissão”, foi apresentado um estudo pelo Vice-Presidente da OET, Prof. Doutor 

Hélder Pita, denominado “Um estudo sobre a aparente falta de atratividade dos cursos 

de Engenharia”, do qual ressaltam as seguintes conclusões: 

i. Ainda não se fez sentir o decréscimo de natalidade ao nível das 

conclusões no ensino secundário. Aliás, o número de diplomados com 

o Ensino Secundário cresceu em valor absoluto, nos últimos 5 anos. 

ii. O número de potenciais candidatos a cursos de engenharia, i.e., com 

sucesso nas provas de acesso obrigatórias para entrar num curso de 

engenharia, ultrapassa o nº de vagas disponível. 

iii. As colocações no ensino superior tiveram uma assimetria nítida entre 

litoral e interior, e entre os subsistemas Universitário e Politécnico. No 

primeiro caso não estará alheio a desertificação do interior, mas no 

segundo caso, é patente uma perda de prestígio do subsistema do 

ensino superior politécnico, face ao universitário. Continua a notar-se 

um número desproporcionado de cursos de engenharia organizados 

em Mestrado Integrado face aos organizados em 2 ciclos separados 

(licenciatura+mestrado). 

 

A OET manifesta a sua preocupação pela falta de informação pública existente sobre a 

organização e os objetivos dos CSE (Cursos Superiores Especializados) bem como as 

possíveis implicações que a criação destes cursos pode trazer tanto à organização e 

regulação das profissões na fileira da engenharia, como ao futuro das Instituições de 

Ensino Superior, em geral, e ao Ensino Superior Politécnico em particular.  

 

A OET, não negando a necessidade de existirem ciclos de estudo organizados em 

Mestrado Integrado em Engenharia, considera necessário a reorganização da oferta do 

Ensino Superior, repensando a distribuição de vagas pelos dois perfis aumentando 

significativamente o número de vagas nos ciclos de estudo de Licenciatura em 

Engenharia. 

 

 



 

2. Relativamente aos Painéis “Desafios da Engenharia”, a OET congratula-se com a 

qualidade global das apresentações, com incidência multidisciplinar, para a qual muito 

contribuíram os oradores presentes. 

 

Estas apresentações constituíram um espaço para a divulgação da utilização das novas 

tecnologias e ferramentas de gestão da informação no processo da construção e 

manutenção de edifícios, presentemente disponíveis nas áreas de especialidade 

diretamente envolvidas no evento (Engenharia Civil e Engenharia Geotécnica e de 

Minas).  

 

Este espaço constituiu um importante espaço para a partilha do conhecimento e a 

divulgação das boas práticas de engenharia e contribuindo para a constante melhoria 

do conhecimento da classe dos Engenheiros Técnicos. 
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