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Mais de 90 mil diplomados não têm empre-
go, mas há cursos em que a dificuldade está 
do lado dos empregadores. Sobretudo nas 
novas tecnologia. Um deles dá pelo nome de 
Engenharia de Telecomunicações e Infor-
mática, e é oferecido pelo Instituto Superior 
Técnico (IST) no polo do Tagus Park, em 
Oeiras. Existe há cerca de uma década, mas 
já exportou quadros para 
multinacionais das novas tec-
nologias como a Amazon, A 
Google e a Square. E deu ori-
gem a promissoras startups 
nacionais, sediadas na incu-
badora do mesmo Tagus Park, 
como a Talkdesk e a Digisfera.  

“O problema dos nossos 
alunos é escolherem entre as 
ofertas que recebem quando 
acabam os cursos”, conta Tere-
sa Vazão Vasques, vice-presi-
dente do IST. 

O segredo? Uma formação 
que acompanha a par e passo 
as novas tecnologias, das com-
ponentes de redes à computa-
ção em nuvem (clouding), feita 
à medida das necessidades de 
uma sociedade cada vez mais 
dependente das novas tecno-
logias. “Este curso está numa 
intersecção entre a engenharia 
eletrotécnica, em que há uma 
enorme falta de profissionais”, 
conta Teresa Vasques. “Formamos pessoas 
que sabem programar mas também são ca-
pazes de perceber a componente das máqui-
nas enquanto sistema.” 

Seria de imaginar que as vagas – apenas 55 
por ano – voassem logo na 1.ª fase de acesso 
ao ensino superior. Mas não. “Temos tido al-
guma dificuldade para preencher os lugares”, 
admite, relacionando o paradoxo com a falta 
de informação de quem escolhe o curso: “Há 
quem pense que estamos a formar os técni-
cos que montam as linhas de comunicações 
na rua”, ilustra. 

Ana, de 22 anos, e João, de 25, são dois dos 
atuais alunos do curso. Ela está no segundo 
ano. Ele, prestes a acabar o mestrado e já a tra-
balhar num projeto na área da comunicação 
entre veículos. Ambos assumem que nada sa-
biam do curso quando chegaram ao ensino 
superior, tendo começado por outras escolas. 
Ela começou por Ciências Farmacêuticas “até 
perceber que queria apostar numa área mais 
técnica”. Ele fez todo o primeiro ciclo em En-
genharia Eletrotécnica “até perceber que to-

das as áreas que me interessa-
vam para o mestrado estavam 
neste curso”.  

Ambos planeiam prosseguir 
os próprios rumos. Ela imagi-
na-se “a criar aplicações para 
comunicações móveis”. Ele 
quer continuar o projeto que 
tem em curso, um sistema de 
partilha de informação entre 
veículos. Mas se precisarem de 
um emprego, seguramente te-
rão ofertas dos antigos colegas 
Cristina Fonseca ou Tiago 
Campos. Ela, uma das criado-
ras da Talkdesk, a tecnologia 
que permite criar um call cen-
ter na rede em cinco minutos, 
conta ao DN que prevê até ao 
final do ano “aumentar a equi-
pa de 12 pessoas”, mas que ain-
da não conseguiu encontrar, 
nem no estrangeiro, “enge-
nheiros com as competências” 
dos colegas. Ele, que com o pai, 
fotógrafo, lançou a Digisfera, 

que já produziu imagens interativas em 3D 
para a FIFA ou para a rede móvel O2, mantém 
uma equipa de cinco. Mas também admite 
que as encomendas, sobretudo do estrangei-
ro, são cada vez maiores. 

Tendo em conta os dados da empregabili-
dade (ver lista), os cursos ligados às novas tec-
nologias, que contemplam programação e 
webdesign, são sem dúvida os que mais futu-
ro têm no País. Mas as áreas da Saúde e da 
Gestão (esta dependendo da instituição que 
a oferece) são ofertas mais tradicionais para 
as quais continua a haver futuro. 

O curso que  forma talentos 
para a Google e a Amazon

PEDRO SOUSA TAVARES

Emprego. Numa altura em que muitos diplomados procuram trabalho, ainda há cursos em que são as empresas  
nacionais e estrangeiras a disputar os alunos. Engenharia de Telecomunicações e Informática, do Técnico, é um deles

Numa altura em que dezenas de milhares de diplomados não têm empregos, há cursos em que são as 
empresas que têm de lutar para disputar os diplomados, sobretudo nas áreas das novas tecnologias.  
O DN foi conhecer um exemplo, no Instituto Superior Técnico. O País celebra hoje os 40 anos do pri-
meiro 1.º de Maio em democracia. Mais uma vez – como sempre – a CGTP e a UGT celebrarão a data em 
locais separados. Os retratos do sindicalismo ao longo das últimas quatro décadas indicam uma pro-
gressiva perda de influência dos sindicatos – mas o fenómeno é europeu, muito mais do que nacional.  
A apresentação, ontem, do Documento de Estratégia Orçamental marcará todas as intervenções. 

Cristina Fonseca é uma das criadoras da Talkdesk
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CURSOS COM SAÍDA

ENG. INFORMÁTICA 
 Fac. Ciências e Tecnologia, 
Univ Nova Lisboa 
Média 13,3 valores 

ENG. INFORMÁTICA  
E DE COMPUTADORES 
Instituto Superior Técnico 
Média 14,3 valores 

ENG. INFORMÁTICA  
E COMPUTAÇÃO 
Fac. de Engenharia, Porto 
Média 15,9 valores 

CIÊNC. FARMACÊUTICAS 
Fac. de Farmácia, Lisboa 
Média 13,8 valores 

ENG. ELECTROTÉCNICA  
E DE COMPUTADORES 
Fac. Engenharia, Porto 
Média 14,3 valores  
*dados do estudo da A3ES de 2012 e médias 
do Ministério da Educação e Ciência (2013)


