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O crescente número e a complexidade dos desafios
ambientais que assolam o Planeta Terra obrigam a
respostas suportadas por conhecimento
técnico-científico robusto e inovador. Este é o
principal desiderato do Mestrado Integrado em
Engenharia do Ambiente (MIEA) da Universidade de
Aveiro (UA), que tem como objetivo formar técnicos
superiores capazes de intervir na prevenção e
resolução de problemas e disfunções ambientais
complexos, fazendo a integração de matérias
multidisciplinares e transversais, associando as
dimensões ecológica, social, económica e cultural à
implementação de sistemas tecnológicos.
A formação dada neste Mestrado Integrado resulta
da nova visão da Engenharia do Ambiente, centrada
em abordagens inovadoras e integradas de
prevenção e resolução dos problemas ambientais,
tendo em conta os desafios societais atuais e
futuros.

Os Mestres em Engenharia do Ambiente na
Universidade de Aveiro estão aptos para desenvolver
atividades de:
· avaliação ambiental, incluindo diagnóstico de
situações de contaminação, e elaboração de
estudos de impacto ambiental;
· gestão ambiental, incluindo planeamento de
sistemas integrados de gestão ambiental;
· controlo integrado e tratamento da poluição nos
seus vários compartimentos (água, ar e resíduos),
incluindo conceção, dimensionamento, operação
e exploração de sistemas, de processos e
tecnologias de tratamento;
· pesquisa de soluções integradas e
interdisciplinares, baseadas na natureza, como
ecologia industrial, metabolismo urbano, uso de
matérias primas secundárias ou economia verde.
A preparação dos futuros Mestres para uma carreira
profissional em diversos tipos de organizações
(industriais, estatais, de projeto e de consultoria, de
investigação, entre outras) está na base desta
formação integrada. A forte ligação do
Departamento de Ambiente e Ordenamento (DAO)
da Universidade de Aveiro ao tecido empresarial e a
organismos públicos propicia o estudo de casos
reais, a realização de palestras por especialistas
convidados, de visitas de estudo e a possibilidade
de desenvolver Tese/Projeto/Estágio de final de
curso em ambiente empresarial.
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5 razões

sabias que…

disciplinas específicas

1. Curriculum interdisciplinar robusto e inovador que
responde aos desafios societais atuais e futuros;
2. Parcerias com universidades e outras instituições
estrangeiras de renome na área do ambiente e
recursos naturais;
3. Possibilidade de desenvolver Projeto/Estágio de
final de curso em ambiente empresarial ou em
organismos públicos;
4. Corpo docente constituído maioritariamente por
engenheiros do ambiente, doutorados, com
grande experiência na lecionação, na prestação
de serviços às empresas e organizações e em
atividades de investigação;
5. Universidade de Aveiro pioneira no ensino da
Engenharia do Ambiente no País e na Europa.

· De entre as Licenciaturas em Engenharia
do Ambiente do país, a da UA é apresenta
a maior taxa de empregabilidade a nível nacional
(dados de 2012);
· Ao Mestrado em Engenharia do Ambiente da UA
foi atribuído em 2013 o selo Europeu de
Qualidade EUR-ACE, marca que se destina a
promover a mobilidade dos engenheiros no
mercado de trabalho europeu, possibilitando o
reconhecimento dos diplomados em todos os
países da União Europeia;
· O Mestrado, embora tenha uma estrutura
integrada, permite obter um certificado ao fim
dos primeiros três anos, equiparado à
Licenciatura em Ciências de Engenharia do
Ambiente, possibilitando optar por uma atividade
profissional de nível intermédio, ou ingressar
num segundo ciclo universitário compatível.
Permite ainda a estudantes titulares de
formações compatíveis de primeiro ciclo
ingressarem nos dois últimos anos deste
Mestrado Integrado;
· A Licenciatura em Engenharia do Ambiente
apresenta a maior taxa de empregabilidade a
nível nacional (dados de 2012);
· O Núcleo de Estudantes de Engenharia do
Ambiente (NEEA) na UA é muito dinâmico,
organizando atividades de acolhimento e
integração dos novos estudantes nacionais e
estrangeiros.

Biologia e Geologia · Matemática A
ou Física e Química · Matemática A

escolher engenharia do ambiente

saídas profissionais
Os Mestres em Engenharia do Ambiente estão
habilitados a desempenhar funções de quadros
superiores nas mais variadas áreas industriais e
organizacionais do setor público ou privado, cuja
atividade envolva interação com o ambiente e os
recursos naturais:
· Empresas: industriais, de projeto, de consultoria e
prestação de serviços;
· Administração central, regional e local;
· Organismos públicos e privados relacionados
com o ambiente;
· Laboratórios e institutos de investigação.

O cálculo da nota de acesso considera:
· 60% da nota do ensino secundário
· 40% da nota da prova de ingresso
Numerus Clausus: 40

outros cursos
lecionados no DAO
2.º ciclo
· Mestrado em Sistemas Energéticos Sustentáveis
· Mestrado em Ciências do Mar e das Zonas
Costeiras
· Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais
· Mestrado Europeu em Estudos Ambientais
(Joint European Master in Environmental Studies)
3.º ciclo
· Programa Doutoral em Ciências e Engenharia
do Ambiente
· Programa Doutoral do Território, Risco
e Políticas Públicas
· Programa Doutoral em Gestão Marinha
e Costeira

