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Sumário 
Um volume de oferta suficiente de mão-de-obra qualificada é uma condição necessária bem 
reconhecida para o desenvolvimento dos negócios em tecnologias da informação, ou com alta 
incorporação deste tipo de tecnologias, assim como para a difusão da chamada sociedade da 
informação. Os últimos tempos mostraram uma discrepância notória entre a oferta e a procura (e as 
expectativas de procura futura). As atribulações recentes dos mercados podem ter moderado alguns 
aspectos dessa discrepância, mas o essencial da questão mantém-se. 
E qual é a oferta qualificada em Portugal? Como tem evoluído? 
Faz-se uma análise dinâmica da oferta de formação superior em tecnologias da informação em 
Portugal, incluindo aspectos da procura (por candidatos) e da oferta (pelo sistema de ensino superior 
politécnico e universitário, público e privado). O cenário resultante permite adiantar algumas 
propostas de políticas públicas. 
Este projecto dá continuidade e actualiza um exercício de análise da situação portuguesa feita no 
âmbito do projecto ET2000 – Engenharia e Tecnologia 2000. 
 
 

 

 

Apresentado no 1º Congresso Nacional de Comércio Electrónico, no IST 

Taguspark, em 11 e 12 de Outubro de 2001 (organizado pela ACEP – Associação 

para o Comércio Electrónico em Portugal).  

(*) O Professor Altamiro B. Machado faleceu em Abril de 2001. Era então Professor 
Catedrático da Universidade do Minho e director do Departamento de Sistemas de 
Informação da Escola de Engenharia da UM.
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1. Contexto 

 

Em projecto recente (1) promoveu-se uma reflexão prospectiva sobre o sector 

das Tecnologias e Sistemas de Informação (TSI) em Portugal. Na fase de análise 

fez-se um levantamento da situação do ensino superior em TSI em Portugal. Os 

resultados descritos encontram-se em documento autónomo (Soares e Soares, 

2000). Neste trabalho apresentam-se uma análise baseada em números revistos e 

alguns novos dados daquele estudo (2). 

Nesta comunicação organizam-se algumas reflexões sobre a situação de oferta 

e procura de formação superior em TSI, no contexto do mercado nacional e 

internacional e suas tendências, a par com algumas propostas sobre politicas 

associadas. 

 

 

2. O ensino superior em Portugal: 1980-2000 
 

As duas ultimas décadas do século XX caracterizam-se por um crescimento 

brutal e uma massificação do ensino superior em Portugal, para o que contribuiu 

o crescimento do ensino superior publico (quer na vertente universitária como 

especialmente na vertente não universitária) e o nascimento de um sector de 

ensino superior privado e cooperativo que atingiu uma dimensão significativa em 

2000, sendo este um fenómeno que se desenvolveu a partir da década de 80 e 

especialmente durante a década de 90. 

Em 1980 Portugal tinha 23 estabelecimentos de ensino superior público, dos 

quais 9 de ensino universitário e 14 de ensino superior não universitário 

(politécnico,...). Vinte anos depois (2000) o numero de estabelecimentos era de 183 

(quase 6 vezes mais), dos quais 67 de ensino superior público (14 dos quais 

universitários) e 116 de ensino superior privado e cooperativo (17 dos quais 
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universitários). Os números da tabela 1 mostram claramente a dimensão do 

fenómeno. 

O crescimento do número de vagas ajuda a por esse crescimento em 

perspectiva. Só no ensino superior público o numero de vagas mais do que 

triplicou, passando de 14.4 mil para 47.4 mil em vinte anos, das quais apenas 

21% eram de ensino não universitário em 1980, mas que em 2000 representavam 

já perto de metade (46%).  

A oferta total cresceu muito mais, consequência do crescimento do sector 

privado e cooperativo. Em 1997/98 estavam matriculados neste sector cerca de 

121 mil alunos, contra, ou seja 35% do total de 346 mil alunos matriculados em 

todo o ensino superior. A grande maioria dos alunos estavam matriculados em 

cursos de licenciaturas (68%, dos quais a maioria – 61% - frequentavam o ensino 

superior publico) e apenas 22% estavam matriculados em cursos de bacharelato 

(dos quais cerca de ¾ no ensino publico). Os alunos matriculados em cursos de 

post-graduação (quase 12 mil em mestrados e 2600 em doutoramentos) 

frequentavam na grande maioria o sector público. 

Logo a oferta do sector privado e cooperativo concentrava-se no ensino não 

graduado de licenciaturas (tabela 2). 

No entanto o crescimento dos sectores de ensino superior público e privado / 

cooperativo mostram estruturas diferentes por áreas de ensino. Em 1997/8 havia 

cerca de 66 mil alunos matriculados em cursos em cursos científicos e 

tecnológicos, que representavam 19% do total de alunos matriculados no ensino 

superior – mas 83% desses alunos frequentavam o ensino superior público. Por 

sua vez em economia, gestão, administração e contabilidade estavam 

matriculados 53 mil alunos (15% do total), dos quais um pouco mais de metade 

(51%) frequentavam o ensino superior privado e cooperativo. Mas em direito, 

ciências sociais e serviços estavam matriculados cerca de 58 mil alunos (17%), a 

maioria dos quais no ensino privado e cooperativo. Logo a importância do sector 

privado e cooperativo cresceu especialmente à volta das áreas do direito e da 
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economia e gestão, também na área da arquitectura, artes plásticas e design, 

menos nas tecnologias. Mas nesta área das tecnologias, as TSI têm um papel 

relevante. 

Os números relativos a numero de diplomados (1997/8) seguem o padrão 

anterior (tabela 2) e reflectem também a origem recente do ensino superior 

privado e cooperativo, na altura ainda na fase de construção do “pipeline” de 

alunos para novos cursos. Formaram-se nesse ano cerca de 5250 diplomados em 

ciências e tecnologia (84% no ensino publico), 6700 em economia e gestão (55% no 

ensino privado e cooperativo) e 6200 em direito e ciências sociais (65% no ensino 

privado e cooperativo). 

O sexo feminino domina nos vários grupos de alunos inscritos no ensino 

superior. Nas licenciaturas, 56% dos alunos inscritos são do sexo feminino. Só nos 

alunos de doutoramento é que ainda se verificava uma dominância de alunos 

masculinos (tabela 2). 

As macro assimetrias regionais em Portugal são bem descritas pela estrutura 

dos principais indicadores das sete regiões NUTII. LVT representa 33% da 

população residente e 46% do PIB pm (dados INE, 1998), o Norte e o Centro 

representam 53% da população, mas só 43% do PIB pm. As restantes quatro 

NUTS (Sul e Ilhas) representam apenas 14% da população e 11% do PIB (tabela 

8). Note-se que 45% da população habilitada com formação superior encontra-se 

em LVT (10% apenas no Sul e Ilhas). Por sua vez as Ilhas apresentam a maior 

densidade de jovens entre os 15 e 24 anos (entre os 16% e 17% da população), 

seguido do Norte (15% da população, que no entanto representam 39% da 

população naquela faixa etária).  

Em 2000 estavam matriculados no ensino superior 387 mil alunos, dos quais 

41% em LVT (contra 33% da população, recorde-se), 30% no Norte (vs. 36% da 

população) e 19% no Centro (versus 17% da população). Os números do Sul e 

Ilhas mostram um diferencial relativo muito mais significativo. 
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1998 1998 1998
Pop Pop Pop PIBpm PIBpm PIBpm

Total 15/24 Sup
mil p mil p mil p M.€

Norte 3687 558 329 29633
Centro 1782 246 172 13550
LVT 3469 474 499 45995
Alentejo 536 69 41 4101
Algarve 395 52 37 3430
Madeira 245 39 19 2398
Açores 242 41 16 1711

10356 1438 1113 100818
10,7% 9,74

% total % total PIB pc Ind1 Ind2
Norte 15,1% 8,9% 8,04 83% 61%
Centro 13,8% 9,7% 7,60 78% 57%
LVT 13,7% 14,4% 13,26 136% 100%
Alentejo 12,9% 7,7% 7,65 79% 58%
Algarve 13,1% 9,2% 8,68 89% 65%
Madeira 16,8% 7,7% 9,79 101% 74%
Açores 16,1% 6,7% 7,07 73% 53%

Norte 36% 39% 30% 29%
Centro 17% 17% 15% 13%
LVT 33% 33% 45% 46%
Alentejo 5,2% 4,8% 3,7% 4,1%
Algarve 3,8% 3,6% 3,3% 3,4%
Madeira 2,4% 2,9% 1,5% 1,7%
Açores 2,3% 2,7% 1,7% 2,4%

100% 103% 100% 100%

N+C 53% 56% 45% 43%
LVT 33% 33% 45% 46%
Sul 9% 8% 7% 7%
Ilhas 5% 6% 3% 4%
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2000 2000 2000 2000 2000 2000
ESP ESPC Total ESP ESPC Total

Matriculados
# inst # inst # inst

Norte 75053 42412 117465 15 39 54
Centro 66951 8410 75361 17 19 36
LVT 99840 60635 160475 22 50 72
Alentejo 15328 1121 16449 6 3 9
Algarve 10235 1093 11328 3 3 6
Madeira 2732 448 3180 1 2 3
Açores 3104 0 3104 3 0 3

273243 114119 387362 67 116 183
71% 29% 100%

%total %total %total l %total %total %total
Norte 64% 36% 100% 28% 72% 100%
Centro 89% 11% 100% 47% 53% 100%
LVT 62% 38% 100% 31% 69% 100%
Alentejo 93% 7% 100% 67% 33% 100%
Algarve 90% 10% 100% 50% 50% 100%
Madeira 86% 14% 100% 33% 67% 100%
Açores 100% 0% 100% 100% 0% 100%

Norte 27% 37% 30% 22% 34% 30%
Centro 25% 7% 19% 25% 16% 20%
LVT 37% 53% 41% 33% 43% 39%
Alentejo 5,6% 1,0% 4,2% 9% 3% 5%
Algarve 3,7% 1,0% 2,9% 4% 3% 3%
Madeira 1,1% 0,0% 0,8% 1% 2% 2%
Açores 1,0% 0,4% 0,8% 4% 0% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

N+C 52% 45% 50% 48% 50% 49%
LVT 37% 53% 41% 33% 43% 39%
Sul 9% 2% 7% 13% 5% 8%
Ilhas 2% 0% 2% 6% 2% 3%

2000 2000 2000
ESP ESPC Total

# alunos / inst
Norte 5004 1087 2175
Centro 3938 443 2093
LVT 4538 1213 2229
Alentejo 2555 374 1828
Algarve 3412 364 1888
Madeira 2732 224 1060
Açores

4078 984 2117
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A maioria dos matriculados no ensino superior frequentava o ensino superior 

público (71%). Quer no ensino superior público como privado a grande maioria 

dos alunos concentra-se em LVT e no Norte. No entanto essa concentração é 

muito maior no ensino superior privado e cooperativo: mais de metade (53%) em 

LVT, 37% no Norte (contra 37% e 27%, respectivamente, para o ensino público).  

A distribuição do número de instituições de ensino superior pelas diversas 

regiões mostra características semelhantes. A dimensão média por tipo de 

instituição (número de alunos matriculados por instituição) mostra ilustra 

algumas diferenças significativas, em especial a diferença de dimensão média 

entre as instituições de ensino superior público (mais de 4000 alunos 

matriculados) e as instituições do ensino superior privado e cooperativo (menos 

de 1000 alunos). As diferenças regionais mostram que as unidades de ensino 

público no Norte têm em média uma dimensão um pouco superior às de LVT 

(cerca de 5000 vs. 4500 alunos). A diferença de escala entre o ensino publico e 

privado surpreende em especial na região Centro. 

 

 

3. TSI: evolução e estrutura da oferta de ensino graduado 
 

Nos últimos vinte anos a oferta de cursos TSI no ensino público passou de 

apenas 1 (ou 2 (3)), para 23 em 1990 e para 58 em 2000. Em 2000 havia uma 

oferta adicional de mais 50 cursos no ensino superior privado e cooperativo. Ou 

seja, e no total, em vinte anos apenas passamos de 1 (ou 2) para 107 cursos. Um 

crescimento explosivo. O crescimento da oferta de cursos de TSI representou um 

importante contributo para o crescimento da oferta de ensino superior, em 

especial na área das tecnologias. 

Comecemos pelas instituições que oferecem cursos TSI. 
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Na última década aumentou significativamente o número de instituições de 

ensino superior que oferecem um grau em TSI: de 17 em 1990, para 28 em 2000. 

No entanto o aumento foi especialmente notório no sector politécnico (componente 

não universitária do ensino superior público), que mais do que duplicou e passou 

de 6 para 14 (tabela 3). Tanto em 1990 como em 2000 quase todas as instituições 

de ensino universitário público ofereciam cursos em TSI (em 2000 ofereciam 

mesmo todas). Mas em 1990 apenas 6 (em 43, 14%) das instituições públicas de 

ensino superior não universitário ofereciam cursos TSI. Em 2000 a proporção era 

já de 14 em 53 (26%). Ou seja quase ¾ dessas instituições continuavam em 2000 

a não oferecer cursos em TSI (o que se pode compreender pela vocação de parte 

importante dessas instituições para áreas específicas, como a educação, saúde,...). 

Também o aumento de oferta do ensino superior privado e cooperativo de 

década de 90 foi (muito) grande. Em 2000 foram referenciadas 36 instituições 

com oferta pertinente (contra as referidas 28 publicas), sendo que essa 

componente era ainda muito limitada no início da última década. Também aqui a 

oferta não universitária dominava. Em 2000 as instituições não universitárias do 

ensino superior privado e cooperativo representavam cerca de 70% da oferta 

institucional, contra cerca de 50% no ensino superior público. 

Actualmente (2000), cerca de 25% das instituições privadas e cooperativas 

não universitárias ofereciam cursos em TSI – uma proporção semelhante à do 

ensino público não universitário. Mas apenas 65% das instituições universitárias 

privadas e cooperativas ofereciam cursos TSI (contra 100% no sector público). 

Em 2000 estas 62 instituições de ensino superior (públicas e não públicas) 

ofereciam 107 cursos em TSI, dos quais a maioria (61, 57%) era licenciaturas 

monoetápicas, 32% (31 cursos) eram bietápicas e apenas 16% (15 cursos) 

correspondiam ao grau de bacharelato (tabela 4). Desde já se nota a grande 

dominância de uma oferta de licenciaturas e a oferta residual de bacharelatos. E 

uma oferta média superior a 2 cursos TSI por instituição (com essa oferta) no 

ensino público, contra 1.4 no ensino privado e cooperativo. 
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Os cursos TSI oferecidos pelas diversas instituições podem ter perfis 

diferentes. Apesar de subjectiva, tentou-se uma classificação desses cursos em 

cursos mais “soft” (informática de gestão,...) e cursos mais “hard” (engenharia 

informática, telecomunicações, ciências de computadores), com base nos 

respectivos currículos. Em 2000 o número total de cursos de vocação SI e de 

vocação TI eram quase iguais (54 versus 53), mas os perfis são opostos no ensino 

público e no ensino privado e cooperativo: a maioria (62%) dos cursos públicos é 

de vocação TI, enquanto que a grande maioria (72%) dos cursos privados são de 

vocação SI, logo menos tecnológica. Aliás verifica-se uma especialização de 

tendência semelhante entre o ensino superior universitário (onde predominam os 

cursos de vocação TI) e não universitário (onde dominam os cursos de vocação SI) 

(tabela 6) 

Em vinte anos o número total de vagas TSI abertas no ensino superior passou 

de cerca de 200 (em 1980) para 6275 (em 2000), 3715 das quais (quase 60%) no 

ensino público (tabela 5). Em 1990 o número de vagas TSI no ensino público era 

de 1847, logo a oferta de vagas no ensino público duplicou durante a década de 

90. A maioria da oferta do ensino privado e cooperativo terá acontecido na década 

de 90. 

Note-se que de 1999 para 2000 se dá uma redução significativa (uma quebra 

de 18%) da oferta de número de vagas, consequência de uma redução de 1385 

lugares na oferta do ensino privado e cooperativo, enquanto que a oferta pública 

se manteve. Essa quebra representa 35% da oferta do sector público e cooperativo 

em 1999. Os primeiros efeitos do esvaziamento da euforia criada pela bolha 

dot.com e pelo impacto das Telecoms começava já a fazer-se sentir.  

Um pouco mais de metade (58) dos 104 cursos TSI identificados em 2000 

diziam respeito a instituições do ensino superior público. No entanto uma década 

antes (em 1990) o número de cursos públicos era apenas de 27.  
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1990 2000 2000 2000
ESP ESP ESPC Total dif
TSI TSI TSI TSI

# cursos # cursos # cursos # cursos
Norte 7 17 16 33
Centro 5 15 8 23 10
LVT 8 15 23 38
Alentejo 1 2 1 3
Algarve 1 3 1 4
Madeira 0 3 0 3
Açores 1 3 0 3

23 58 49 107 35
54% 46% 100%

%total %total %total
Norte 52% 48% 100%
Centro 65% 35% 100%
LVT 39% 61% 100%
Alentejo 67% 33% 100%
Algarve 75% 25% 100%
Madeira 100% 0% 100%
Açores 100% 0% 100%

Norte 30% 29% 33% 31% 29%
Centro 22% 26% 16% 21% 29%
LVT 35% 26% 47% 36% 20%
Alentejo 4% 3% 2% 3% 3%
Algarve 4% 5% 2% 4% 6%
Madeira 0% 5% 0% 3% 9%
Açores 4% 5% 0% 3% 6%

100% 100% 100% 100% 100%

N+C 52% 55% 49% 52% 57%
LVT 35% 26% 47% 36% 20%
Sul 9% 9% 4% 7% 9%
Ilhas 4% 10% 0% 6% 14%

10

7
1
2
3
2
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O aumento de oferta é especialmente significativo nas regiões Norte e Centro. 

O aparecimento ou reforço de oferta pública no Sul e Ilhas merece também 

referência relevante. A oferta do sector privado e cooperativo concentrou-se em 

LVT (23 cursos!) e no Norte (16).  

1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ESP ESPC Total Total ESP ESPC Total ESP ESPC
TSI TSI TSI TSI TSI TSI TSI TSI TSI

#vagas #vagas #vagas #vagas #vagas #vagas dif dif dif
Norte 1130 1395 2525 1890 1180 710 -635 50 -685
Centro 863 247 1110 1135 878 257 25 15 10
LVT 1343 2162 3505 2880 1344 1536 -625 1 -626
Alentejo 130 110 240 120 63 57 -120 -67 -53
Algarve 99 31 130 125 125 0 -5 26 -31
Madeira 70 0 70 60 60 0 -10 -10 0
Açores 60 0 60 65 65 0 5 5 0

3695 3945 7640 6275 3715 2560 -1365 20 -1385
48% 52% 100% 100% 59% 41%

%total %total %total %total %total %total
Norte 45% 55% 100% 100% 62% 38%
Centro 78% 22% 100% 100% 77% 23%
LVT 38% 62% 100% 100% 47% 53%
Alentejo 54% 46% 100% 100% 53% 48%
Algarve 76% 24% 100% 100% 100% 0%
Madeira 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Açores 100% 0% 100% 100% 100% 0%

Norte 31% 35% 33% 30% 32% 28%
Centro 23% 6% 15% 18% 24% 10%
LVT 36% 55% 46% 46% 36% 60%
Alentejo 4% 3% 3% 2% 2% 2%
Algarve 3% 1% 2% 2% 3% 0%
Madeira 2% 0% 1% 1% 2% 0%
Açores 2% 0% 1% 1% 2% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

N+C 54% 42% 48% 48% 55% 38%
LVT 36% 55% 46% 46% 36% 60%
Sul 6% 4% 5% 4% 5% 2%
Ilhas 4% 0% 2% 2% 3% 0%



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAFT  

 

»«wp 6b (2001) 

13

Mas a distribuição regional de vagas em 1999 e 2000 mostra claramente os 

efeitos da quebra de oferta do sector privado e cooperativo em 2000, uma redução 

superior de mais de 600 vagas no Norte e em LVT. Mas mesmo assim LVT 

representava nesse ano uma concentração de 60% das vagas TSI privadas, contra 

36% das vagas públicas e apenas 47% do número de cursos privados. 

 

 

4. TSI: a procura de ensino graduado 
 

A tabela seguinte sumaria os números de candidaturas, vagas e colocações 

nos cursos TSI em 1999 e 2000, no ensino superior público. Não foi possível obter 

os números correspondentes do ensino superior privado e cooperativo. 

1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2000 2000 vs 1999
1ª op U nU Total Total nU U 1ª op Total U nU 1ª op

candidatos 3082 8308 5092 13400 18290 7133 11157 4024 1,36 1,40 1,34 1,31
23% 62% 38% 100% 100% 39% 61% 22%

1,36 0,86 2,19

vagas 2160 1535 1,07
58% 42% 100%

colocações 1821 897 2718 3369 1280 2089 1,24 0,70 2,33
67% 33% 100% 100% 38% 62%

1,24 0,70 1,15

por preencher 339 638 977 576
35% 65% 100%

candid / vagas 3,85 3,32 3,63 4,64

vagas / coloc 1,19 1,71 1,36 1,17
coloc / vagas 84% 58% 74% 85%
coloc/candidt 22% 18% 20% 18% 18% 19%

no. Cursos 23 58 27 31
por prencher

media 13,0 10,9 13,4 11,2
media 12º ano 14,3 13,0 14,3 13,0
ultimos <10 7 11

3695 3945

21 12 15
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O número de candidaturas TSI foi superior a 18000 em 2000, ano em que 

apresenta um crescimento de 36% relativamente ao ano anterior (1999). Destes 

61% diziam respeito a cursos universitários. A evolução 99/00 mostra mesmo 

alguma tendência para o reforço de candidaturas de cursos universitários. 

Tipicamente cada candidato propõe 5 a 6 cursos diferentes na candidatura. 

Não de conhece o numero médio de candidaturas a cursos TSI propostas pelos 

candidatos que propõem pelo menos um curso TSI. No entanto se se assumir um 

número entre 2 a 3, temos que cerca de 6 a 9 mil alunos, de entre um total de 

quase 51 mil candidatos em 2000, manifestaram interesse por um curso TSI no 

processo de inscrição no ensino superior público. Poder-se-á pois especular que à 

volta de 15% dos alunos candidatos ao ensino superior consideraram TSI como 

uma opção de candidatura. 

Recordando o número de vagas TSI disponíveis, conclui-se que o número de 

candidaturas foi à volta de 4 vezes superior ao número de vagas oferecidas – um 

valor cujo significado é difícil de avaliar devido ao carácter múltiplo e às 

diferentes prioridades atribuídas pelos candidatos a cada curso proposto. Mas o 

número de candidatos que em primeira opção escolheu um curso TSI é conhecido 

(cerca de 4000): logo parece que cerca de metade dos candidatos com propostas 

TSI terá incluído um curso TSI como primeira prioridade – o que parece um 

indicador de intensidade média de interesse na opção vocacional.   

No final foram admitidos cerca de 4000 candidatos em 2000, a maioria dos 

quais (cerca de 2/3) em cursos universitários. De algum modo o processo de 

preenchimento de vagas acentuou a concentração de colocações em cursos 

universitários relativamente à oferta de vagas. 

Quer em 1999 como em 2000 ficaram vagas TSI públicas por preencher. Em 

1999 só foram preenchidas cerca de ¾ do número total de vagas oferecidas, sendo 

que o índice de ocupação de vagas foi claramente superior no ensino universitário 

(84%) relativamente ao ensino não universitário (54%). Em 2000 foram o índice 

de ocupação global foi superior (85% vs 74%), fruto do aumento de número de 
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candidaturas (+36%) apesar de um aumento (embora modesto: +7%) do número 

de vagas públicas. A tendência para um maior índice de ocupação da oferta 

universitária relativamente à não universitária manteve-se. Em 1999 ficaram 

cerca de 1000 vagas TSI por preencher, a maioria das quais (65%) no ensino não 

universitário. Em 2000 o número de vagas não preenchidas passou para perto de 

metade. Em ambos os casos conclui-se que a oferta pública ficou por preencher 

completamente. 

Apesar de só ficarem por preencher 25% das vagas em 1999 e 15% em 2000, 

metade dos cursos públicos TSI (25 em 50) não ocuparam completamente a oferta 

de vagas 1999 e em 2000 ficaram por preencher 21 cursos (em 58; 36%). Em 

ficaram por preencher 15 dos 31 cursos universitários TSI com vagas, quase 

metade da oferta de cursos. Curiosamente a percentagem de cursos públicos de 

TSI não universitários por preencher é marginalmente inferior: 44% (12 em 27 

cursos). 
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Notas 

 
(1) 

(2) 

(3) 

(Sub)projecto ET2000si, integrado no projecto ET2000 – Engenharia e 

Tecnologia 2000 . 

O projecto ET2000 foi liderado pelo Professor Valadares Tavares, sendo 

promovido pela Ordem dos Engenheiros, Academia de Engenharia e 

Associação Industrial Portuguesa, com o apoio do Pedip II. Para uma 

súmula dos resultados do projecto, ver Tavares (2000). 

O sub projecto ET2000si teve a seu cargo o levantamento da situação e 

reflexão sobre o sector TSI em Portugal, tendo sido coordenado pelos 

Professores Altamiro B. Machado e Eduardo J. C. Beira (DSI, U. Minho) e 

ainda pelo Dr. Domingos Oliveira (Cap Gemini Portugal). A equipe de 

projecto era constituída por Anabela Sarmento, António Miguel, Delfina Sá 

Soares, Filipe Sá Soares, João Nuno Oliveira e José Carlos Nascimento. Os 

vários documentos públicos produzidos pelo projecto podem ser encontrados 

em http://dsi.uminho.pt/~ebeira/et2000si.htm 

 

De um modo geral a revisão dos dados não altera o sentido das tendências 

evidenciadas e conclusões do referido estudo (Soares e Soares, 2000).  

 

A portaria nº 578/80, publicada em DR, fixava o número de vagas para a 

candidatura à matrícula no ano lectivo 1980/81 para os cursos superiores 

públicos e incluía apenas um curso de informática – Engenharia de 

Sistemas e Informática, da Universidade do Minho. Incluía também 

diversos cursos na área da electrónica, e que nessa altura constituíam uma 

via importante de formação em tecnologias da informação. Mas tais cursos 

não foram considerados. 

Registe-se a polémica entre a Universidade do Minho e a Universidade 

Nova de Lisboa sobre a oferta da “primeira” licenciatura em informática 
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numa Universidade portuguesa. Na realidade a Universidade do Minho 

terá sido a primeira a oferecer uma licenciatura completa (5 anos) em 

informática. Mas pouco antes a Universidade Nova de Lisboa começara a 

oferecer um complemento “bi-etapico” de licenciatura (2 anos) em 

informática, para alunos com os três primeiros anos de outra licenciatura.  
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