
Engenharia Mecânica
Com mais de 100 anos de excelência no ensino 
e investigação, o curso de Engenharia Mecânica 
no Instituto Superior Técnico é reconhecido 
mundialmente pela sua dedicação à transferência  
de conhecimento às gerações futuras.



Sobre o curso Porquê engenharia 
Mecânica no Técnico?

Saídas Profissionais

O curso de Engenharia Mecânica possibilita que 
os alunos desenvolvam competências que lhes  
permitam exercer funções de análise, conceção, 
projeto  e fabrico de componentes, ferramentas, 
máquinas e equipamentos, assim como levar a 
cabo tarefas de organização e gestão da produção, 
criar e desenvolver tecnologias sustentáveis de 
transferência, converter e armazenar energia e 
aproveitar recursos energéticos renováveis, e 
ainda analisar e resolver problemas de automação, 
monitorização e controlo de sistemas.

Dada a sua formação, os engenheiros mecânicos têm 
uma grande facilidade em integrar-se no mercado 
de trabalho sendo por isso as saídas profissionais 
extremamente diversificadas:

• Gabinetes de projeto;

• Indústrias de fabrico de equipamentos 
mecânicos e térmicos;

• Empresas de produção de energia e climatização;

• Atividades de manutenção e gestão de operações;

• Tarefas de avaliação de projetos e consultoria em 
empresas de serviços (bancos e seguradoras);

• Laboratórios de investigação e de  
desenvolvimento industrial.

Leque alargado de áreas 
de especialização: Energia; 
Produção; Sistemas.

Considerada a melhor escola 
de engenharia do país.

Décadas de experiência e 
empenho em atividades de 
ensino e investigação.

Empregabilidade dos alunos 
superior à maioria dos cursos 
de Engenharia.

Participação em variados 
programas de mobilidade 
internacionais.
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Sabe sobre este curso em:
tecnico.ulisboa.pt/memec

Melhor escola de Engenharia  
em Portugal 
Nos rankings ARWU, NTU,  
URAP, US NEWS.

Entre as 25 melhores escolas de 
Engenharia na Europa 
Nos rankings ARWU, NTU,  
URAP, US NEWS.

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


