
Carlos Borrego 

O ensino da  

Engenharia do Ambiente: 
A APOSTA CERTA 

A Engenharia do Ambiente - Que Futuro? 

Porto, 21 de Março 2012  

http://www.ordemengenheiros.pt/pt/


… o Ensino  
… a Engenharia  
… o Ambiente 



 
transmissão de conhecimentos 

 
  

desenvolvimento de competências  
(natureza genérica, natureza específica) 

Ensino 

Mudança do paradigma 

 
adquire/aplica conhecimento matemático,  

técnico e científico  
na criação, aperfeiçoamento e implementação  

de utilidades  
(estruturas, sistemas, processos, etc.)  

que realizem um determinado 
objetivo ou função. 

Engenharia 

Um engenheiro 

Ambiente 



Compreender o passado para  
projetar o futuro 
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• O Clube de Roma divulga o estudo “Limites do 
Crescimento” 

• 1ª Conferência sobre o Ambiente Humano em 
Estocolmo (ONU) 

1972 

• Carta de Belgrado “o objetivo da educação ambiental deve 
ser o de criar condições para que a população mundial se 
preocupe com o ambiente e tenha o conhecimento e 
assuma o compromisso de trabalhar para solucionar os 
problemas atuais e prevenir os vindouros” 

1975 

• Surge a Engenharia do Ambiente, enquanto 
licenciatura autónoma da Universidade 
Portuguesa, na Universidade de Aveiro e na 
Universidade Nova de Lisboa 

1976 

O início dos estudos sobre ambiente 



O início da engenharia do ambiente 

Após 35 anos, a aposta feita para criar um 
novo perfil de formação superior por 
oposição à tradicional especialização pós-
graduada 
 

“contra ventos e marés” 
 

revelou-se correta e claramente ganhadora 
 

A APOSTA CERTA! 



O Ambiente e o Ensino da Engenharia do Ambiente 

< 1987  > 1992  < 2012 

investimentos na 
construção 

generalizada das 
infraestruturas de 

saneamento básico 

Lei de Bases do Ambiente 
 gestão água, ar, ruído e 

resíduos, defesa do litoral, 
proteção das espécies 

questões ambientais 
abordadas de forma 

integrada com as 
políticas setoriais, com 

o reforço da 
coresponsabilização 
dos protagonistas do 

desenvolvimento 
económico 

ensino tecnologias 
tratamento fim-de-

linha, abastecimento 
águas e efluentes 

ensino legislação do 
ambiente, avaliação 
impacte ambiental 

ensino para a 
prevenção, integração 

interdisciplinar 



O Ambiente e o Ensino da Engenharia do Ambiente 

< 1987 < 1992  > 2012 



O Ambiente e o Ensino da Engenharia do Ambiente 

As interações entre os vários reservatórios (atmosfera, hidrosfera, 
litosfera, biosfera) estão em perfeito equilíbrio. 

Os poluentes 
libertados, são 
transportados, 

transformados e 
removidos em 

todos estes 
reservatórios, 

contaminando a 
cadeia alimentar 



O Ambiente e o Ensino da Engenharia do Ambiente 

Interdisciplinaridade em Engenharia do Ambiente 

    Avaliação de impactes  
       Tratamento de efluentes   
                  líquidos 
            Reatores químicos  
                      e biológicos 

Estatística              
Álgebra                
Geometria          

 Análise numérica    
Análise matemática  

  Solos 
Geoquímica 

         Botânica 
        Zoologia 
      Fisiologia 
Ecologia 

       Química analítica    
          Química orgânica       
                  Termodinâmica 

Fenóm. de transferência  
   Mecânica 
 Instrumentação 

                           Legislação     
   Tratamento de resíduos   
 Tratamento de gases 
Poluição atmosférica 
          Poluição sonora  
    Gestão de projetos  

Projeto 

Fundamentais 

Especialização 



Ensino da Engenharia do Ambiente 

Dinâmico 

Adapta-se às mudanças na 
sociedade e suas necessidades, 

tendo como base o conhecimento 
produzido  



“Novos” desafios… 

Ensino não presencial  novas modalidades de 

ensino à distância, utilizando tecnologias de 

comunicação e informação  a relação docente-

formando e formando-formando diferente, 

necessidade de garantir a qualidade do processo. 

Novos públicos colocam novos desafios  

crescente a procura da formação superior 

por indivíduos já inseridos no mercado de 

trabalho  formação orientada aplicação de 

curto prazo e contexto bem definido. 



“Novos” desafios… 

Mobilidade nacional e internacional (uma das 
nossas fragilidades!)  nas áreas tecnológicas, 
implica processos de reconhecimento das 
competências adquiridas  sistema de 
avaliação e de garantia de qualidade adequado.  

 
Componente “projeto” nas engenharias  
importância  do “saber fazer”  ligação mais forte 
entre as etapas finais do sistema de ensino e a inserção 
no mercado de trabalho  abertura de ambos os 
atores a esta necessidade. 



“Novos” desafios… 

- as competências e não só os conteúdos,  

- as aprendizagens e não simplesmente o ensino,  

- a participação e o envolvimento de todos e não 
apenas a participação de professores nas aulas e 
de estudantes no estudo e nos exames. 

Processo Bolonha 
reorganizar o processo formativo em 

torno de novos valores: 



16  Licenciaturas (8 univ + 8 polit) 

10  Mestrados (8 univ + 2 polit) 

5  Mestrados integrados  

Hoje 



Formação académica em  

Engenharia do Ambiente em Portugal 

Formações em Engenharia do Ambiente 

• Licenciatura (1º Ciclo) 

• Mestrado (2º Ciclo)  

• Mestrado Integrado 
Formações com designação em área que se podem 
considerar afim 
• Licenciatura (1º Ciclo) 

• Engenharia e Gestão do Ambiente 

• Engenharia do Ambiente e Biológica 

• Engenharia da Energia e do Ambiente 

• Mestrado (2º Ciclo) 

• Engenharia e Gestão Ambiental 

• Engenharia da Energia e do Ambiente 



Não serão demasiados 
Engenheiros do Ambiente???  



Estrutura do Ensino 

• Duração padrão de 3 anos (180 ECTS), para dotar o estudante com as 
competências de base, de técnicos, integradoras e sociais requeridas para 
assegurar mobilidade dos estudantes e empregabilidade 

1º ciclo de formação em Engenharia do Ambiente 

• Duração de 2 anos (120 ECTS), formação avançada de públicos muito 
diversos, com gama alargada de oferta formativa, tendo em atenção a 
interdisciplinariedade e transversalidade dos problemas ambientais e suas 
soluções  e as dimensões ecológica, social e económica (desenvolvimento 
sustentável) 

2º ciclo de formação em Engenharia do Ambiente 

• Duração de 3 anos, destina-se a preparar quadros altamente qualificados 
para o desenvolvimento de trabalho de investigação autónomo no 
domínio da Engenharia do Ambiente, respondendo assim às necessidades 
de recrutamento do meio académico, das instituições públicas e do sector 
empresarial.  

3º ciclo de formação em Engenharia do Ambiente 



Engenharia do Ambiente 

Estudo integrado das questões de ambiente e desenvolvimento,  

nas suas dimensões ecológica, social, económica e  

tecnológica, numa perspectiva de sustentabilidade  



Técnico capaz de aliar ao conhecimento dos 
conceitos e das metodologias das ciências 
básicas, uma formação de índole sintética 

Capaz de coordenar e de integrar num 
todo, com as colaborações de outros 
especialistas 

Distingue-se pela sua capacidade 
integradora 

Perfil do 
Engenheiro 

do Ambiente 



Uma perspectiva sobre o futuro do ensino da 
Engenharia do Ambiente 

Formação de base em Ciência e em Engenharia 

• Compreender o funcionamento dos ecossistemas 

• Compreender os princípios fundamentais dos 
sistemas de engenharia 

Formação específica no domínio da Engenharia do 
Ambiente 
• Componente tecnológica 

• Componente de planeamento e de gestão da 
interação Homem-Ambiente 

• Desenvolvimento sustentável 



Em qualquer nível do sistema de Ensino 
Superior e Politécnico é fundamental a 

qualidade da formação  

•quer através de sistemas internos 
às próprias instituições de ensino 

•quer através de mecanismos 
externos de verificação e avaliação 

A OE tem papel determinante 



EUR-ACE 

Como contribui a Ordem para que o 
ensino da Engenharia do Ambiente 

satisfaça as necessidades profissionais 
e da sociedade? 

Acreditação  

Ordem A3ES 



Futuro da Engenharia do Ambiente 

Terá grande incidência na 
prevenção da poluição e no 

desenvolvimento sustentável 

Aspeto indissociável do futuro do 
ensino da Engenharia do Ambiente 

• algumas das respostas tecnológicas que se 
pretendem inovadoras, não estarão isentas de 
novos impactos sobre fatores ambientais, 
como a natureza e a biodiversidade, o estado 
das massas de água, as alterações climáticas, 
a qualidade do ar e o território. 

O ambiente 
tornou-se o 

motor do 
desenvolvimento 
socioeconónico   
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Após 35 anos de ensino da Engenharia do Ambiente, 
o futuro é: 

• porque foi enorme o avanço na formação dos técnicos e na 
investigação no domínio do Ambiente 

exaltante 

• por causa da alteração estrutural resultante dos novos desafios  
e da implementação do Processo de Bolonha no Ensino Superior 
Europeu 

desafiador 

• porque o excesso da oferta a nível de formação, parece tender a 
exceder as necessidades de emprego, previstas a curto/médio 
prazo, e há uma redução da procura 

preocupante 



O pessimista queixa-se do vento, o otimista espera que ele 
mude e o realista ajusta as velas   

Willian Ward 

Muito Obrigado 


