
29 de março de 2022

Programa Doutoral e de Formação Avançada em 
Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química

Prof. Fernando Martins, Coordenador do EngIQ

Dra. Carla Pedro, Diretora Geral da APQuímica



2

1. O que é o EngIQ?

Formação Avançada (3 trimestres)
➢ Unidades Curriculares FG
➢ Projeto Integrado

FG – Formação Geral

Programa Doutoral (3 a 4 anos)
➢ 1º ano: Unidades Curriculares FG 

e FED
➢ 2º até 4º ano: Desenvolvimento 

da tese de doutoramento

FG – Formação Geral | FED – Formação 
Específica Doutoramento

Módulos à Medida
➢ Unidades Curriculares FG

FG – Formação Geral
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2. Parceiros

O Programa EngIQ, atualmente na sua 13ª edição, é um dos únicos Programas de Doutoramento em ambiente industrial em

Portugal e um case-study a nível europeu. Reúne as 5 maiores escolas de Engenharia Química do país com grandes

empresas, PMEs e start-ups do Setor da Química, Petroquímica e Refinação.

Universidades do Consórcio:

❑ Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia (Instituição de acolhimento)

❑ Universidade de Aveiro – Departamento de Química

❑ Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências e Tecnologia

❑ Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico

❑ Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências e Tecnologia

O programa é aberto a todas as empresas associadas da APQuímica que manifestem interesse em participar.
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3. EngIQ em números

À data atual, o programa EngIQ vai na 13ª edição e possui já um vasto historial de cooperação entre as diversas universidades envolvidas –

através das suas unidades de I&D – e as empresas com atividade nas áreas da Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química.

❑ Nas 13 edições do programa doutoral e à data de fevereiro de 2022, foram admitidos 71 estudantes, 41 dos quais já concluíram o seu

doutoramento. Todos os estudantes realizaram/estão a realizar doutoramento em ambiente empresarial.

❑ Dos 41 estudantes que já terminaram o doutoramento, mais de 90% encontram-se a desenvolver a sua atividade profissional em

empresas nacionais ou internacionais e os restantes em instituições de investigação e desenvolvimento, tanto nacionais como

estrangeiras. Destaca-se ainda que a maior parte das empresas que recrutaram os doutorados do EngIQ não são as empresas que

suportaram os seus doutoramentos.

❑ A Formação Avançada em Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química e a realização de Módulos à Medida já contam com 145

colaboradores das empresas que usufruíram destas duas modalidades de formação, com reflexo direto na sua atividade profissional.
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4. Bolsas de doutoramento em Ambiente Empresarial

❑ Em 25 novembro de 2020, foi estabelecido um protocolo de colaboração entre a FCT (Fundação para a Ciência e

Tecnologia) e a APQuímica para a atribuição de 50 bolsas de doutoramento em ambiente empresarial, a serem

distribuídas por 5 edições.

❑ A gestão do protocolo tem estado a cargo da APQuímica e da coordenação do EngIQ.

❑ Desde então, já foram selecionados 17 bolseiros que arrancaram os projetos de doutoramento em empresas associadas

da APQuímica.

❑ As empresas já com projetos associados são: Hovione, A4F, Biotrend, Galp, Bondalti, Euroresinas, Smallmatek, Repsol.
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5. Especificidades de funcionamento do EngIQ

❑ Os temas de doutoramento são propostos pelas empresas associadas da APQuímica, em linha com as suas prioridades de

I&D aplicada;

❑ À comissão científica do EngIQ, formada por um elemento de cada universidade e 3 representantes da APQuímica,

compete a seleção do temas de doutoramento nas várias edições;

❑ A equipa de supervisão de cada projeto é formada pelo coordenador empresarial, orientador académico de uma

universidade e um co-orientador académico de outra universidade. É também a comissão científica que faz a alocação do

temas aos orientadores e co-orientadores académicos.
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6. Exemplos de temas de edições anteriores

❑ Development of Scale-Up Methodologies for Pharmaceutical Crystallization Processes.

❑ Reduction of Phenols in the Effluent of the Sines Refinery Catalytic Cracking Complex for Water Reuse.

❑ Desenvolvimento de catalisadores para a síntese de combustíveis sintéticos a partir de COX em micro-reatores NetMIX.

❑ Microalgae Systems for Wastewater Treatment and Resources Recovery.

❑ Produção de hidrogénio por eletrólise AEM usando catalisadores não nobres.

❑ Prediction of formaldehyde and formaldehyde-based resins properties based on NIR technology.

❑ Implementation of inline pH and viscosity in synthetic resin production.

❑ Advanced computational approaches for rational scale-up strategies in fermentation processes.

❑ Gasificação direta de biomassa em leito fluidizado para geração de um combustível gasoso.
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7. Próxima edição: Previsão de arranque em outubro de 2022 – principais tarefas

❑ Solicitação de propostas de temas para a próxima edição.A decorrer até 20 de Abril de 2022

A decorrer em final de Abril de 2022

A decorrer durante Maio de 2022 e 
com a participação das universidades, 

APQuímica e empresas associadas

A desenvolver em Junho de 2022

A decorrer de Julho a Setembro de 2022

A decorrer no início de Outubro de 2022

A decorrer em meados de Outubro de 2022

❑ Seleção dos temas por parte da comissão científica do EngIQ.

❑ Ações de disseminação e de divulgação dos temas em várias
universidades/faculdades nacionais com vista a aumentar a visibilidade
e atratividade do programa junto dos potenciais bolseiros.

❑ Desenvolvimento do edital de concurso de bolsas.

❑ Período de receção de candidaturas às bolsas do programa.

❑ Processo de seleção do candidatos, incluindo entrevistas com
participação das empresas proponentes dos temas selecionados.

❑ Arranque da próxima edição.
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8. Solicitação de propostas de temas

Elementos da proposta:

1) Título do projeto – Deve ser conciso, compreensível para um leitor com formação científica geral e adequado para divulgação pública;

2) Sumário;

3) Palavras chave - Quatro a seis palavras-chave que melhor identifiquem o conteúdo do plano de trabalhos;

4) Descrição do projeto - Apresentação dos objetivos, principais tarefas, aspetos inovadores e principais atividades a desenvolver;

5) Empresa - Apresentação da empresa e visão desta para o desenvolvimento de trabalhos de investigação;

6) Local de realização do projeto e infraestruturas existentes para a realização do projeto;

7) Outros pontos que considerem relevantes para o projeto a desenvolver;

8) Nome do coordenador empresarial e CV resumido.

A decorrer 
até 20 de 

Abril de 2022
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9. Características do financiamento FCT

Na próxima edição EngIQ poderão ser iniciados 13 novos projetos financiados pela FCT, com as características de

financiamento apresentadas de seguida, para cada projeto:

❑ Bolsa: A FCT financia a 100% a bolsa mensal que deverá ser renovada anualmente até um máximo de 4 anos, mediante a

apresentação do relatório de progressão 2 meses antes da data de renovação da bolsa.

❑ Propinas:

1º ano – financiamento FCT = 2750 Euros, financiamento pela empresa= 3600 Euros;

2º e restantes anos – unicamente financiamento FCT = 2750 Euros.

Nota: Se uma empresa financiar integralmente um projeto de doutoramento numa dada edição, poderá usufruir de um

projeto de doutoramento adicional, financiado pela FCT na edição seguinte, além de poder igualmente candidatar-se aos

projetos de doutoramento financiados pela FCT previstos para cada edição.
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