
Existem muitas e variadas razões para estudar Engenharia Informática, 
sendo, no entanto, importante compreender a essência de ser engenheiro. 
Engenheiro, vem do latim ingeniu, é uma pessoa com formação 
técnico-científica que o torna capaz de resolver problemas tecnológicos, 
práticos e muitas vezes complexos, ligados à conceção, realização e 
implementação de produtos, sistemas ou serviços. São estas as três 
principais características que o curso de Engenharia Informática vai 
desenvolver nos futuros licenciados.

Na era digital em que vivemos, são necessários cada vez mais 
profissionais com esta formação sólida e especializada na área da 
inovação e do desenvolvimento tecnológico, uma vez que as aplicações 
informáticas emergem em todos os aspetos do nosso quotidiano. Estudar 
Engenharia Informática ajuda a ampliar os horizontes e a criar e projetar 
soluções para os problemas com que as pessoas, muitas vezes, ainda não 
se depararam.

É uma área com forte procura nacional e internacional e com 
remunerações acima da média. Segundo a revista Forbes, desde 2016, os 
engenheiros informáticos estão entre as dez profissões melhor 
remuneradas a nível internacional.
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saídas profissionais.

Os estudantes, após a conclusão da licenciatura em Engenharia 
Informática, terão, entre outras, as seguintes saídas profissionais:
Analista Programador de Sistemas e Aplicações | Especialista em gestão 
de Tecnologias de Informação | Gestor de Projetos Informáticos | Consultor 
em Informática | Investigação ou desenvolvimento tecnológico.

plano de estudos.
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tl. +351 225 572 222/23
linha verde. 800 270 201
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