
 

Formação Superior em Tecnologias e Sistemas de Informação

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Projecto ET2000, pela comissão

sectorial Sistemas de Informação.

O seu principal objectivo é efectuar a caracterização actual da oferta de

formação superior em TSI em Portugal e, sempre que possível, traçar a sua evolução

nos últimos vinte anos.

A informação incluída neste relatório foi obtida essencialmente das seguintes

fontes: documentos on-line disponíveis no site do Ministério da Educação, em

especial da Direcção-Geral de Ensino Superior, Decretos-Lei e Portarias publicados

em Diário da Républica, documentos on-line disponíveis no site do Instituto Nacional

de Estatística (INE), entre outros.

O relatório encontra-se estruturado em quatro partes. Na primeira parte -

Introdução - é efectuada uma descrição sucinta do projecto ET2000 e da metodologia

adoptada para a sua execução. É ainda incluída a justificação para a elaboração do

presente relatório e apresentadas as principais dificuldades enfrentadas na sua

realização.

Na segunda parte - Formação Superior em Portugal - apresenta-se uma

descrição do sistema educativo português, com maior detalhe para o ensino superior.

Esta parte contém ainda uma secção onde são exibidos alguns dados estatísticos gerais

sobre o ensino superior em Portugal.

A terceira parte - Formação Superior em Portugal - Tecnologias e Sistemas de

Informação - constitui a componente central de todo este trabalho. É composta por

duas secções: uma onde se processa a análise da formação superior em TSI em termos

de cursos de graduação e outra onde a análise é centrada nos cursos de pós-graduação.

Na quarta parte são resumidas as principais conclusões de todo o trabalho.



 

Para além destas partes, este documento inclui ainda a lista de bibliografia e

links consultados, bem como um conjunto de sete anexos com informação

complementar utilizada na preparação deste relatório.

A existência de um aumento considerável da oferta de formação em TSI em

Portugal, nos últimos anos, quer em termos de aumento do número de

estabelecimentos que ministram este tipo de cursos, quer em termos do aumento do

próprio número de cursos existentes e do número de vagas abertas para esses cursos, é

uma das ideias principais que derivam da análise efectuada.

Outro aspecto relevante é que apesar do crescimento se verificar também a nível

do ensino público, o ensino particular e cooperativo tem-se destacado de forma

acentuada, em especial no que se refere ao ensino politécnico.

Quanto aos candidatos, pode referir-se que são predominantemente do sexo

masculino, que há uma percentagem interessante que não concorre em 1ª  opção e que

preferem cursos do tipo universitários a cursos do tipo bacharelato.

Em termos regionais, a maior percentagem de candidatos verifica-se

principalmente para a região de Lisboa e Vale do Tejo, seguida pelo Norte e Centro,

talvez pelo facto de serem também estas as regiões que apresentam maior oferta para

cursos de TSI. É também nestas regiões que se verifica a maior oferta de cursos de

pós-graduação em TSI.


