
Mestrado Integrado

Engenharia Civil
A Engenharia Civil é responsável pela execução grandes obras como barragens, viadutos e 
pontes, estradas e canais, edifícios e equipamentos coletivos, portos e aeroportos, redes de 
saneamento e sistemas de transportes, além de estar envolvida na reabilitação e manutenção 
das infraestruturas e construções existentes. É também responsável pelo planeamento das 
cidades e pelo ordenamento do território, pela conceção, planeamento e manutenção das 
estradas, das redes de abastecimento de água e de saneamento, pelo tratamento e reciclagem 
de resíduos, pela gestão dos recursos hídricos e por tantas outras atividades necessárias à vida 
em sociedade.

O crescimento da população mundial, o seu fluxo para as cidades e a necessidade de reabilitar 
muitas das construções e infraestruturas existentes, oferecem muitas oportunidades de 
trabalho aos Engenheiros Civis, em Portugal e no Mundo. Estas tendências vão colocar novos 
desafios aos Engenheiros Civis no desenvolvimento de soluções inovadoras de construção 
e de reabilitação.
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Engenharia Mecânica
Campus Alameda 

A Engenharia Mecânica ocupa um papel central no fabrico dos variadíssimos objetos que 
usamos diariamente e na automação do mundo que nos rodeia. O papel de um Engenheiro 
Mecânico passa pela análise, projeção e conceção de componentes, ferramentas, máquinas e 
equipamentos, assim como funções de organização e gestão da produção de uma indústria.

O plano curricular deste curso conta com uma sólida formação em Matemática, Física, 
Computação e Ciências da Engenharia, nos domínios da mecânica aplicada, termodinâmica, 
mecânica estrutural e dos sólidos, mecânica dos fluídos, robótica e controlo. Assim, o curso 
fornece conhecimentos nas áreas da transformação e utilização de energia, projeto e fabrico 
de equipamentos e sistemas industriais, e no domínio do controlo e automação de sistemas 
mecânicos. Os alunos de Engenharia Mecânica contactam com uma longa experiência e 
vasto conhecimento acumulado de ensino e investigação por parte do Técnico, que os torna 
capazes de integrar equipas multidisciplinares e resolver os novos desafios da sociedade atual 
intensamente industrializada.



Melhor escola de 
Engenharia em Portugal
Rankings ARWU, QS, 
NTU, URAP e US NEWS.

Entre as 15 melhores 
escolas de engenharia  
na Europa  
Rankings US News, 
Leiden e URA.

Entre as 50 melhores 
escolas de Engenharia 
do mundo  
Ranking US NEW.

No Mestrado, o aluno poderá especializar-se numa  
das seguintes áreas:

• Produção
• Energia
• Sistemas

Os Engenheiros Mecânicos podem trabalhar em áreas 
tão diversificadas como:

• Gabinetes de projeto; 
• Fabricação de equipamentos mecânicos e térmicos, 

em contexto industrial; 
• Produção de energia e climatização; 
• Manutenção e gestão de operações; 
• Avaliação de projetos e consultoria em empresas de 

serviços (bancos e seguradoras); 
• Atividades técnico-comerciais; 
• Investigação e desenvolvimento industrial.

Mais sobre este curso:
tecnico.ulisboa.pt/memec

Mais sobre o Técnico:
tecnico.ulisboa.pt

Núcleo de Apoio ao  
Estudante (NAPE)
nape.tecnico.ulisboa.pt
nape@tecnico.ulisboa.pt
+351 21 841 7251

Especializações

Saídas profissionais


