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Encontro de Professores de Física e Química – 8.ª Edição

A 8.ª Edição do Encontro de Professores de Física e
Química (EPFQ) teve lugar no dia 9 e 10 de setembro
no Colégio Luis Verney da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora (UE). Estes Encontros
iniciaram-se na Universidade do Algarve em 2005 e a
partir da 3.ª edição têm sido da responsabilidade da
Delegação Regional Sul e Ilhas da SPF em parceria
com uma instituição de ensino superior que assume
a sua organização local de duas edições. As instituições de ensino superior têm sido as da região da Delegação Regional Sul e Ilhas. Este evento tem o apoio
da Sociedade Portuguesa de Química, da Sociedade
Portuguesa de Física (SPF) e o patrocínio de diversas
instituições e empresas. Este ano estiveram presentes
a M T Brandão, DidatiAREA, DISMEL Lda, Numworks
e Leya.

Como é habitual houve duas palestras plenárias, uma de Física e outra de Química, e cada formando participou em 4
Oficinas, na sua maioria experimentais. A Palestra de Física foi
proferida pelo Prof. Rui Salgado da UE sobre “Sim, temos de
falar de alterações climáticas” e a de Química pela Profª Elvira
Fortunato da Universidade Nova de Lisboa sobre “Celulose,
um material sustentável com aplicações que vão da eletrónica
aos biossensores”.
Os temas das Palestras e das Oficinas focaram áreas em que
a instituição anfitriã tem uma oferta específica. Nas Oficinas
estiveram envolvidos 22 formadores, na sua maioria da Universidade de Évora ou de Centros de Investigação a que a
Universidade está associada.

O 8.º Encontro, tal como o 7.º, foi organizado conjuntamente pelos Departamentos de Física e de Química da Universidade de Évora, tendo a comissão local
sido coordenada por Profª Margarida Figueiredo, Profª
Cristina Galacho, Prof. Bento Caldeira e Prof. Alfred
Stadler. Foi também apoiado pelo Prof. Luís Afonso,
docente em regime de Mobilidade Estatutária na SPF.
Seguindo as orientações da Direção Geral da Saúde
o Encontro teve apenas 64 participantes, em vez da
larga centena dos anteriores.
Estes Encontros, privilegiando a região Sul do País,
estão abertos a todos os professores. Este ano a distribuição geográfica dos professores participantes foi
a seguinte: Alentejo-19, Algarve-8, Grande Lisboa-25,
Centro-7, Grande Porto-3 e Norte-2.
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Todos os detalhes deste Encontro, inclusive os patrocínios,
estão no Livro de Resumos em https://8enpfq.sci-meet.net/
livro-de-resumos
Este Encontro integra o programa de formação que a SPF
disponibiliza para os professores de Física e Química e incluí
Ações e Oficinas de duração variável para professores do Grupo 510, acreditados pelo Conselho Científico-Pedagógico de
Formação Contínua. Esta Ação foi acreditada com 16 horas.

Na Sessão de Encerramento foi anunciado que o 9º
Encontro, a realizar em 2023, será organizado pelo
Departamento de Física e pelo Departamento de
Química e Farmácia da Universidade do Algarve.
A todos os que contribuíram para o Encontro, na sua
maioria sócios da SPF e da SPQ, a Delegação Regional Sul e Ilhas da SPF expressa o seu agradecimento.

Atas da 3.ª Conferência de Física dos Países de Língua oficial Portuguesa
Já estão disponíveis as Atas da 3.ª Conferência de Física dos Países de Língua oficial Portuguesa, realizada em
Maio de 2019, bem como o livro com textos baseados nas comunicações feitas no mesmo evento. A conferência foi subordinada ao tema “A Física para o Desenvolvimento Equilibrado“. Para mais informações consultar
https://www.ufplp.org/Publicacoes
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