
Uma Licenciatura, Engenharia Geológica e de Minas 
 
Dois Mestrados, Engenharia Geológica e de Minas e  
                             Engenharia de Petróleos 
 

Engenharia  
Geológica e de Minas 
 

Área estratégica  |  Curso de pleno emprego  |  Qualidade IST 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 Minas e pedreiras (minérios metálicos e não metálicos, rochas industriais e ornamentais, etç.); 

 Petróleo e Gás; 

 Obras Geotécnicas (fundações, contenções, barragens, estradas, túneis e outras escavações subterrâneas); 

 Recursos hídricos subterrâneos; 

 Geotermia; 

 Sondagens e prospecção geofísica e geoquímica; 

 Estudos do impacto ambiental e recuperação geo-ambiental; 

 Ordenamento do território; 

 Reciclagem de resíduos sólidos; 

 Indústria de explosivos civis. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

Provas de Ingresso: 

Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia 

Classificação Mínima de 12,0 valores (120 pontos) para nota de candidatura, calculada com pesos de 
50%, para classificação final do ensino secundário e para as provas de ingresso (disciplinas específicas). 

Classificação Mínima de 10,0 valores (100 pontos) em cada prova de ingresso.  

CONTACTOS 
Instituto Superior Técnico 

Av. Rovisco Pais 
1049-001 Lisboa, Portugal 

(+351) 218417249 
coordlegm@ist.utl.pt 



Uma Licenciatura 

Dois Mestrados 

Engenharia Geológica e de Minas (desde 1911 no IST) 

Mestrados 
Engenharia Geológica e de Minas 

Mestrados 
Engenharia de Petróleos 

O curso em Engenharia Geológica e de Minas tem como objectivo habilitar para o exercício profissional da Engenharia Geológica e de 

Minas, dando sólida formação teórica, conhecimentos práticos e aptidões para concepção, desenvolvimento, consultadoria e 

supervisão de actividades neste ramo de engenharia. Este curso está organizado em dois ciclos sucessivos (3+2 anos) que conferem, 

respectivamente, os graus de Licenciado e Mestre. 

Licenciatura 
Engenharia Geológica e de Minas 

Ciências 
Básicas 

Geociências 

Outras 
Ciências de 
Engenharia 

Geoengenharia 

Recursos 
Naturais e 
Ambiente 

Um Curso com: 

 Sólida formação de base em Engenharia; 

 Forte componente naturalista, motivação ambiental e 
ecológica focada no desenvolvimento sustentável; 

 Qualificação docente de alto nível; 

 Ensino tutorial; 

 Flexibilidade Curricular 

 Importante componente laboratorial, trabalho de campo e 
visitas de estudo; 

 Domínio de ferramentas informáticas, estatísticas e de 
análise de dados; 

 Forte ligação à indústria e proximidade com o meio 
empresarial; 

 Estágios curricular e extracurriculares; 

 Iniciação à investigação. 

 

 

E ainda…. 

 Salas de estudo; 

 Salas de computadores; 

 Intercâmbios com universidades estrangeiras. 

 

1º Ano 
+ 

2º Ano 

3º Ano 

Duração: 3 anos  |  Local: Campus da Alameda 

Duração: 2 anos  |  Local: Campus da Alameda 

Áreas  Disciplinares: 

Geociências 

Geoengenharia 

Recursos Naturais e Ambiente 

 
Dissertação/ Projecto 

 
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/cursos/megm 

Áreas  Disciplinares: 

Geologia 

Geofísica 

Modelização de Reservatórios Petrolíferos 

Engenharia de Reservatórios 

 
Dissertação/ Projecto 

 
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/cursos/mep 


