
Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto
T +351 225 081 400
candidato@fe.up.pt

Secretariado do MIEA
Célia Cerqueira (sala E012)
T +351 225 081 673
catc@fe.up.pt

Contactos

Desdobrável disponível em: 
fe.up.pt/candidato/publicacoes

Duração 5 anos (1º + 2º ciclo)
Período letivo setembro - julho
Regime laboral
Língua portuguesa, podendo a maioria das unidades 
curriculares do 2º ciclo ser lecionada em inglês
Principais áreas disciplinares
Matemática, Física, Química, Ciências Biológicas, 
Ciências do Ambiente, Ciências de Engenharia, 
Tecnologia Ambiental 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA 
DO AMBIENTE
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Segue-nos!
facebook.com/profissaoengenheiro www.fe.up.pt/candidato
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MESTRADO INTEGRADO 
EM ENGENHARIA 
INDUSTRIAL E GESTÃO

MESTRADO INTEGRADO 
EM ENGENHARIA 
DO AMBIENTE

SAÍDAS PROFISSIONAIS
O Engenheiro do Ambiente é capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos à resolução de problemas 
ambientais, estando apto a ponderar os aspetos científicos, sociais e éticos envolvidos e capacitado para 
selecionar ferramentas apropriadas para avaliação do problema e para determinar a respetiva resolução.

Os Engenheiros do Ambiente da FEUP estão preparados para assumir imediatamente posições pro-
fissionais em empresas industriais ou ambientais, em gabinetes de projeto, em serviços municipais e 
em agências governamentais, com atuação em áreas tão diversas como: Avaliação ambiental, Gestão 
ambiental, Abastecimento e tratamento de águas/águas residuais, incluindo projeto e gestão de 
estações de tratamento de águas, Projeto e Gestão de sistemas de tratamento de resíduos sólidos, 
Reabilitação de solos e água subterrânea, Gestão de ecossistemas, incluindo ecologia industrial, 
Gestão de recursos hídricos, Alterações climáticas e qualidade do ar, Acústica e vibrações, Planea-
mento e ordenamento do território, Energia - utilização e implicações ambientais e Saúde ambiental 
e segurança e saúde no trabalho.

5 RAZÕES PARA ESCOLHER O MIEA DA FEUP

Possui um corpo docente altamente qualificado que cobre todas 
as áreas relevantes da Engenharia do Ambiente. 02 

As áreas de intervenção de um Engenheiro do Ambiente têm-se 
vindo a alargar, incluindo a prevenção da poluição na fonte, a 

análise de riscos ambientais, o ecodesign, a avaliação do ciclo de 
vida dos produtos, as energias renováveis, a economia circular, a 

fiscalidade verde, etc.
04 

É um curso fortemente apoiado no ensino experimental em 
articulação com atividades de investigação, desenvolvimento 
e inovação. 03 

Permite e fomenta o intercâmbio de estudantes em parceria 
com instituições internacionais de prestígio.05 

É um curso transversal na FEUP, tirando partido do que melhor 
há em engenharia do ambiente nos diversos departamentos. 01 



RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
O  Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente foi distinguido com a marca de qualidade inter-
nacional EUR-ACE. Este certificado reconhece os altos padrões de qualidade do curso, assim como o 
cumprimento dos requisitos educacionais para cursos de mestrado em Engenharia. 
Mais informações em www.fe.up.pt/eur-ace.

DISCIPLINAS DE INGRESSO
Consultar na Direção Geral do Ensino Superior - www.dges.mctes.pt.

ESTRUTURA

Sara Cunha Mariana Fortunato
Estudante do 4º ano Estudante do 5º ano

A FEUP apresenta uma qualidade de docentes notável, instalações 
e equipamentos únicos e um ambiente académico incomparável. 
Importa também destacar os laboratórios, a biblioteca e a aber-
tura permanente das instalações como um conjunto de elementos 
que tornam a FEUP na faculdade de prestígio que é, tanto a nível 
nacional como internacional. 

Decidi optar pela Engenharia do Ambiente, uma engenharia   
de espectro largo, orientada para a sustentabilidade do ambi-
ente e, tendo como base, o desenvolvimento e a implementação 
de tecnologias.

Quando decidi ingressar em Engenharia do Ambiente na FEUP 
sabia que era uma aposta ganha. Tratando-se de uma área 
com perspetivas amplas e ambiciosas, numa instituição de 
forte prestígio nacional e internacional, mostrou-se primordial 
fazer de tudo para poder adicionar a FEUP ao meu percurso.

Durante o meu percurso como estudante, tive a oportunidade 
de fazer parte da Associação de Estudantes e de ser membro 
ativo da Comissão de Acompanhamento do meu curso, o que 
me proporcionou o contacto com projetos desafiantes.

Lê este e outros testemunhos em www.fe.up.pt/candidato/testemunhos 

PORQUÊ A FEUP? 
//  CURSOS COM ELEVADA TAXA DE EMPREGO
// POSIÇÃO DE DESTAQUE NOS PRINCIPAIS RANKINGS INTERNACIONAIS DE ENGENHARIA
// INCENTIVO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
// POSSIBILIDADE DE ESTUDAR NO ESTRANGEIRO ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO 
//  VIDA ACADÉMICA RICA E POSSIBILIDADE DE PARTICIPAR EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
// O PORTO É UMA CIDADE DINÂMICA E COM UM NÍVEL DE VIDA ACESSÍVEL

OBJETIVOS/ATIVIDADE PROFISSIONAL
O principal objetivo do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (MIEA) é promover a 
excelência da qualificação em aspetos centrais da engenharia do ambiente, incluindo a capacidade 
para projetar e implementar tecnologias preventivas, de intervenção, de abatimento e de reabilitação 
por forma a minorar ou a eliminar os efeitos nefastos da poluição e a diminuir a intensidade de utilização 
dos recursos naturais. Para isso, a formação oferecida é:

- cuidada nas ciências fundamentais e nas ciências básicas de engenharia;

-  abrangente nas grandes áreas científicas e técnicas da Engenharia do Ambiente, com tratamento 
aprofundado dos seus aspetos formativos essenciais; 

-  aberta ao aprofundamento em tópicos do interesse de cada estudante, através da escolha de 
unidades curriculares optativas.

João Sousa
Estudante do 5º ano

A FEUP dá-me as condições ideais para poder lutar pelos meus 
objetivos, oferecendo um nível de ensino exigente e de elevada 
qualidade, que nos prepara para o mercado de trabalho de 
forma exemplar, para além de infraestruturas e equipamentos 
que são de grande nível.

O prestígio que a FEUP tem tanto a nível nacional como interna-
cional é um fator importante no diploma de qualquer estudante, 
pelo que estudar na FEUP significa estudar numa das melhores 
faculdades de engenharia da Europa.
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O MIEA apresenta uma formação abrangente, de espectro largo, que pretende proporcionar uma visão 
integrada, holística e multi-disciplinar à solução dos problemas ambientais, desenvolvendo a capacidade 
de prevenir e de identificar efeitos ambientais adversos perversos, de os solucionar tecnologicamente e 
de integrar as soluções num desenvolvimento industrial e social que se deseja sustentável.

Ciências Fundamentais
Matemática, Computação, Física, Química, Microbiologia, Geologia

Ciências de Engenharia
Mecânica de Fluídos e Hidráulica, Topografia, Termodinâmica, Fenómenos de Transferência

Tecnologias Ambientais
Tratamento de água e efluentes, Resíduos sólidos, Emissões gasosas, Reabilitação de solos e água 
subterrânea, Acústica e Ruído

Concepção, Desenvolvimento, Implementação e Operação
Laboratórios de Engenharia, Ante-projecto, Ecologia Industrial, Análise Quantitativa de Risco Ambiental

Gestão Ambiental
Ordenamento e Planeamento, Ferramentas de Decisão, Legislação, Sistemas de Gestão, Ecologia e 
Toxicologia, Análise de Risco

Capacidades complementares
Energias Renováveis, Planeamento e Qualidade do Ambiente, Ambientes Costeiros, Saúde Ambiental 
e Segurança e Saúde no Trabalho

3º Ciclo - Programa Doutoral (PhD)

2º Ciclo - Mestrado (MSc)

1º Ciclo - Licenciatura (BSc)

Mestrado Integrado 5 anos

2 anos

3 anos


