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Os Sistemas de Transportes são uma componente 
central da economia de um país, já que  possibilitam a 
mobilidade de pessoas e mercadorias, permitindo as 
viagens e transações que sustentam toda a atividade 
económica e social. Estes sistemas comportam ainda 
um conjunto de serviços e de infraestruturas que 
constituem um património imaterial e material de 
grande significado para qualquer país. Este 
património, por si, suporta e serve de referência à 
internacionalização das empresas de transportes mas 
também de outros sectores como a construção das 
infraestruturas respetivas, o que se torna crucial num 
tempo de globalização das atividades.  

  
O Instituto Superior Técnico e a CP-Comboios de      
Portugal, EPE, reconhecendo a realidade descrita 
e incorporando no seu seio as valências e as 
competências necessárias, decidiram formatar em 
conjunto a oferta de uma especialização de alto nível 
no setor da engenharia de sistemas de transportes. 
Nesse sentido, o Instituto Superior Técnico 
desenvolveu um curso com uma formação de base 
nos conteúdos e ferramentas que permitem 
estabelecer as decisões ao nível dos serviços e das 
infraestruturas e compreendendo dois ramos em   
opção, um de engenharia ferroviária e outro de 
engenharia rodoviária. A CP-Comboios de Portugal, 
EPE, teve um papel central no ajuste de conteúdos 
correspondentes à sua área de atuação. Para a 
lecionação do curso, o Instituto Superior Técnico conta 
com a colaboração de docentes da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto e da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra. 

CURSO DE          
ESPECIALIZAÇÃO  
EM  
ENGENHARIA DE  
SISTEMAS DE  
TRANSPORTES 
 

Calendário 

Condições de Acesso 
 Titulares de cursos de segundo ciclo ou licenciatura pré-

Bolonha em  Engenharia Civil . 

 Candidatos com formação em áreas afins, como  é o caso de 
outras Engenharias, desde que possuam um curriculum 
profissional compatível com a frequência do curso e uma 
formação de nível superior correspondente a mestrado ou 
licenciatura pré-Bolonha. 

 Profissionais com menos anos de formação académica (por 
exemplo os antigos bacharéis dos Institutos Politécnicos) mas 
com um curriculum profissional relevante nas matérias objeto 
do curso. 

Informação Adicional 
 Prevê-se a 1ª edição do Curso de Mestrado em Engenharia de 

Sistemas de Transportes (em fase de aprovação pela A3ES) 
para 2016-2017. 

 Os participantes deste Curso de Especialização com Unidades 
Curriculares aprovadas terão a oportunidade de no ano letivo 
2016-2017 passarem para o Curso de Mestrado e o terminarem 
com a aprovação numa dissertação (30 ECTS). 

 O Curso será realizado nas Instalações do Departamento de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto 
Superior Técnico. 

Designação Data Observação 

Pré-Candidatura 1 de Julho –  
27 de Julho 

Através do e-mail:  
teresa.afonso 
@tecnico.ulisboa.pt 

Candidatura 27 de Julho –  
14 de Agosto 

Serviços Académicos  
do IST 

Aceitação 4 de Setembro  Serviços Académicos 
do IST 

Matrícula 8 de Setembro – 
14 de Setembro 

Serviços Académicos  
do IST 



Ramos de Especialização 

Organização Curricular 
O curso de especialização de dois semestres curriculares tem 
como objetivo fornecer competências sólidas em Engenharia 
de Sistemas de Transportes cumprindo uma totalidade de 60 
ECTS.  

Plano de Estudos 
O 1º semestre é comum, com 7 Unidades Curriculares no 
total, e uma Unidade Curricular especifica consoante o ramo 
de especialização.  

* Dependendo do ramo de especialização: Transportes Ferroviários ou 
Transportes Rodoviários 
 
O 2º semestre tem 3 Unidades Curriculares comuns e 4 
opcionais que compõem os 2 ramos de especialização: 
Engenharia Ferroviária e Engenharia Rodoviária. 

Unidades Curriculares Comuns    
1.º Semestre 

Horas de  
Contacto ECTS 

Introdução aos Sistemas de 
Transportes * 31,5 4,5 

Métodos Quantitativos em Transportes 31,5 4,5 

Economia e Financiamento dos 
Transportes 31,5 4,5 

Tecnologia de Informação e 
Comunicação em Transportes 31,5 4,5 

Política de Transportes e Ordenamento 
do Território 31,5 4,5 

Análise de Redes de Transportes 31,5 4,5 

Avaliação de Investimentos em 
Transportes 21,0 3,0 

Unidades Curriculares Comuns    
2.º Semestre 

Horas de  
Contacto ECTS 

Modelação de Sistemas de 
Transportes 31,5 4,5 

Planeamento de Serviços de 
Transportes 31,5 4,5 

Seminário em Engenharia de Sistemas 
de Transportes 10,5 1,5 

Unidades Curriculares      
2.º Semestre 
Ramo Engenharia Ferroviária 

Horas de  
Contacto ECTS 

Tecnologia dos Transportes Ferroviários 42,0 6,0 

Planeamento e Gestão de Estações     
Ferroviárias 31,5 4,5 

Sistemas Ferroviários em Meio Urbano 31,5 4,5 

Manutenção e Gestão de Infraestruturas 
Ferroviárias 31,5 4,5 

Unidades Curriculares      
2.º Semestre 
Ramo Engenharia Rodoviária 

Horas de  
Contacto ECTS 

Pavimentos Rodoviários e Aeroportuários 42,0 6,0 

Construção de Infraestruturas Rodoviárias 31,5 4,5 

Engenharia e Gestão de Tráfego 31,5 4,5 

Conservação e Gestão de Infraestruturas 
Rodoviárias 31,5 4,5 

Horário  
De forma a permitir um  acompanhamento próximo por parte de 
profissionais ao serviço da indústria 
ou da administração, a coordenação 
empenhará todos os esforços para 
adequar  as horas de contacto às 
disponibilidades da maioria dos 
participantes, nomeadamente 
através dum horário organizado     
da seguinte forma: 

Quinta-feira 18h - 21h 

Sexta-feira 9h  - 12h 
13h30  - 18h 

Sábado 9h  - 13h30 

Seminário em Engenharia de 
Sistemas de Transportes 
O Seminário em Engenharia de Sistemas de 
Transportes, unidade curricular comum aos dois 
Ramos de Especialização no 2.º semestre, será 
organizado em forma de palestra. 

A palestra contará com a participação de especialistas 
de grande relevância para o sector. 

 

O curso organiza-se em torno 
dos aspetos ligados à conceção 
do sistema em termos de 
definição de serviços e de 
infraestruturas, aos relacionados 
com restrições socioeconómicas 
e ambientais às respetivas 
conceções, à consideração da 
procura pelos utilizadores e aos 
relativos à gestão eficiente dos 
processos. 

 
A formação efetuada suportará a 
possibilidade de todos os                
profissionais terem atividade 
relevante no desenvolvimento e 
sustentabilidade dos serviços de 
transporte e relativos às redes de 
infraestruturas de transporte em 
qualquer parte do mundo, 
nomeadamente no que respeita 
ao sector ferroviário ou 
rodoviário. 


