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O portal na Internet da rede sobre educação em Engenharia Química (www.fe.up.pt/eqedu) 
corresponde ao nó português, em língua inglesa, do Grupo de Trabalho sobre Educação em 
Engenharia Química (GTEEQ) no seio da Federação Europeia de Engenharia Química e resulta de 
um compromisso do primeiro autor enquanto representante nacional da Ordem dos Engenheiros 
nesse Grupo de Trabalho. 

Objectivos e estrutura do projecto 

O portal (sempre em construção, como todos os portais…) pretende ser um repositório de informação 
referente à temática do ensino em Engenharia Química e áreas afins (Biológica, Biotecnologia, 
Alimentar, Têxtil, Cerâmica-Vidro, Química Industrial...). Na estrutura do portal estão desde já 
ancoradas as seguintes áreas: 

 Engenharia Química em Portugal – são apresentadas as Universidades / Institutos com 
cursos de licenciatura e pós-graduação em Engenharia Química com ligações aos 
respectivos sítios Internet; em breve se abrirá uma subárea para depósito de artigos sobre a 
história da engenharia química em Portugal. 

 Educação Contínua – pretende-se apresentar as várias ofertas de formação contínua 
disponíveis em Portugal; 

 Material Educacional – repositório de recursos portugueses de/para professores e alunos de 
Engenharia Química; 

 Lista de sítios – apresenta-se uma série de sítios Internet internacionais de interesse na área 
Ensino de Engenharia Química; 

 Contribuições – pretende-se disponibilizar um espaço para a colocação de textos afins 
resultantes de contribuições submetidas. 

 Lista de Distribuição – local de inscrição caso se pretenda receber electronicamente 
informações sobre a rede. 

 Contactos – São disponibilizados os contactos do Coordenador (SFA) e do webmaster (ECF). 

O desígnio deste espaço é que seja de interesse nacional e europeu, e que seja um espaço aberto e 
dinâmico. Estará assim sempre aberto a outras ideias no âmbito da educação e do ensino de 
Engenharia Química. 

Génese e ligação Europeia  
Ao fim de 10 anos de estudos e de contribuições em apreciações curriculares, em fomento da ideia 
de desenvolvimento sustentável e em fomento da formação contínua, o GTEEQ deu o passo natural 
de utilizar a Internet para disseminar informação e para promover contacto entre todos os 
interessados nestas temáticas da Engenharia Química. 
 
Formalmente, em 25 de Junho de 2001, em Nuremberga, por ocasião da ECCE-3, foi declarado 
aberto o Portal Europeu sobre Educação em Engenharia Química (www.efce.info/ 
education/eduframe.htm), através do qual se pode aceder a informação centralizada e a dezenas de 
páginas de instituições do ensino superior dos 21 países que actualmente participam no GTEEQ.  
 
Deste esforço de cooperação europeia nasceu o Portal da Rede Portuguesa de Educação em 
Engenharia Química, Portal para o qual todos os departamentos portugueses com responsabilidades 
na educação em engenharia química foram convidados a participar.  


