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OFERTA FORMATIVA: MESTRADOS (2º CICLO) E DOUTORAMENTOS (3º CICLO)
MESTRADOS

DOUTORAMENTOS

▸ Construção Metálica e Mista

▸ Doutoramento em Engenharia Civil

▸ Eficiência Acústica e Energética para uma
Construção Sustentável

▸ Doutoramento em Engenharia do Ambiente

▸ Reabilitação de Edifícios

▸ Doutoramento em Construção Metálica e Mista

▸ Segurança aos Incêndios Urbanos

▸ Doutoramento em Engenharia de Segurança ao
Incêndio

▸ Gestão Sustentável do Ciclo Urbano da Água

▸ Programa Doutoral em Planeamento do Território

▸ Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica

▸ Programa Doutoral em Sistemas de Transportes

▸ Mestrado em Gestão da Mobilidade Urbana
i

PÁGINA GERAL CURSOS

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS

FLYER GERAL

CANDIDATURA ONLINE
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FORMAÇÃO AVANÇADA DEC
▸ Inovação tecnológica
▸ Formação científica sólida
▸ Conhecimento avançado
▸ uso profissional e investigação
▸ Auto-aprendizagem ao longo da vida
▸ Bases teóricas no 2º ciclo (mestrado) p/
potencial ingresso em formações 3º ciclo
(doutoramento)
▸ Corpo docente de doutorados altamente
especializados em diversas áreas.
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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MESTRADOS (2.º CICLO) DEC / FCTUC
▸ Construção Metálica e Mista
▸ Eficiência Acústica e Energética para uma
Construção Sustentável
▸ Reabilitação de Edifícios
▸ Segurança aos Incêndios Urbanos
▸ Gestão Sustentável do Ciclo Urbano da Água
▸ Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica
▸ Mestrado em Gestão da Mobilidade Urbana
AS EDIÇÕES ABERTAS VARIAM CONFORME O ANO.
VER ATUAIS EDIÇÕES DISPONÍVEIS E PRAZOS:
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS

CANDIDATURA ONLINE
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MESTRADO (2.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

MESTRADO EM CONSTRUÇÃO METÁLICA E MISTA
MESTRADO DE FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA

▸ Formação avançada no domínio especializado
da construção metálica e mista
▸ Saídas Profissionais
▸ projeto, produção, execução, fiscalização e gestão
de obras de construção c/ estrutura metálica ou
mista; investigação científica na área

▸ Duração: 4 semestres (120 ECTS)
▸ 1 semestre curricular de formação obrigatória
▸ 2 semestres formação opcional c/ 6 áreas
científicas:
▸ Projeto, Tecnologia, Gestão, Sustentabilidade,
Teoria Avançada, Computação.

▸ Dissertação de mestrado no 3º e no 4º semestres.
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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MESTRADO (2.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

EFICIÊNCIA ACÚSTICA E ENERGÉTICA P/ UMA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
MESTRADO DE ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA

▸ Conhecimentos avançados nos domínios da
acústica e da energia nos edifícios e na sua
envolvente, e nos tópicos do comportamento
acústico/vibracional e termo-energético dos
edifícios.
▸ Ligação a reabilitação de edifícios e a
sustentabilidade da construção

▸ Saídas Profissionais
▸ avaliação acústica e projeto acústico de edifícios,
projeto térmico e auditoria energética de edifícios
(construção nova e reabilitação).

▸ Duração: 3 semestres (90 ECTS)
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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MESTRADO (2.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC E UNIVERSIDADE DO PORTO

GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA

MESTRADO DE ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA - ENTIDADE PARCEIRA: UNIVERSIDADE DO PORTO

▸ Domínios do planeamento do território, transportes e
gestão integrada da mobilidade, assentes em
políticas, princípios e estratégias inovadoras e de
sustentabilidade.
▸ Problemas urbanos/metropolitanos, mobilidade
intermunicipal em territórios de “baixa densidade”
▸ Gestão e otimização do funcionamento integrado de
sistemas de transportes urbanos
▸ Saídas Profissionais
▸ técnicos superiores de entidades gestoras e fiscalizadoras,
operadores de transportes, empresas públicas/privadas
ligadas ao sector do urbanismo e transportes.

▸ Duração: 3 semestres (90 ECTS)
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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MESTRADO (2.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC E UNIVERSIDADE DO MINHO

GESTÃO SUSTENTÁVEL DO CICLO URBANO DA ÁGUA
MESTRADO DE ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA

ENTIDADE PARCEIRA: UNIVERSIDADE DO MINHO

▸ Área da Engenharia Sanitária, hidráulica urbana e
ligação com a saúde pública
▸ Temáticas:
▸ Conservação e reabilitação das infraestruturas dos
sistemas hidráulicos urbanos, gestão da água,
sustentabilidade dos sistemas dos serviços de água
▸ Modelação, gestão, operação e manutenção de
infraestruturas/equipamentos e processos/
tecnologias de tratamento de águas.

▸ Saídas Profissionais
▸ valorização e atualização dos conhecimentos,
qualificação do capital humano

▸ Duração: 3 semestres (90 ECTS)
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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MESTRADO (2.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC E UNIVERSIDADE DO PORTO

MECÂNICA DOS SOLOS E ENGENHARIA GEOTÉCNICA
MESTRADO DE ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA - ENTIDADE PARCEIRA: UNIVERSIDADE DO PORTO

▸ Objetivo: fortalecer a capacidade de compreensão e
análise de obras geotécnicas de diversa índole
▸ Reconhecer/identificar/caracterizar maciços naturais
▸ Definir estratégias e técnicas de intervenção
▸ Conceber, dimensionar e construir diversos tipos de obras
geotécnicas
▸ Instrumentar/observar/interpretar o comportamento dos
maciços e de estruturas geotécnicas
▸ Avaliação de soluções: conceitos de sustentabilidade,
análise de ciclo de vida e economia circular.

▸ Saídas Profissionais
▸ especialização em Geotecnia para Eng. Civis, Eng.
Geólogos e Eng. de Minas

▸ Duração: 3 semestres (90 ECTS)
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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MESTRADO (2.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
MESTRADO DE ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA

▸ Público-alvo: Engenheiros, Arquitetos e outros
Técnicos que pretendam atualizar conhecimentos
ou especializar-se neste domínio, mas também
recém-licenciados ou mestres.
▸ 2 grandes áreas temáticas: “Reabilitação Estrutural”
e “Reabilitação Não-Estrutural”
▸ Multidisciplinar, abrangente mas aprofundado
▸ ciências de engenharia, conteúdos de arquitetura,
economia, direito, ambiente e desenvolvimento
sustentável

▸ Saídas Profissionais
▸ valorização de conhecimentos a profissionais

▸ Duração: 3 semestres (90 ECTS)
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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MESTRADO (2.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

SEGURANÇA AOS INCÊNDIOS URBANOS
▸ Formação avançada nos diversos domínios da
segurança contra incêndio e formar especialistas
▸ Planificar e gerir tarefas de projeto especializado
por aplicação de uma engenharia de segurança
ao incêndio
▸ Saídas Profissionais:
▸ técnicos municipais, empresas de segurança contra
incêndios, companhias de seguros, higiene e
segurança no trabalho, docentes do ensino
superior, projetistas, Autoridade Nacional de
Protecção Civil, etc.

▸ Duração: 4 semestres (120 ECTS)
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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MESTRADOS (2.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

CANDIDATURAS E INFO !
▸ Através das hiperligações ao fundo, consultar
informação mais detalhada sobre:
▸ Edições disponíveis em cada ano letivo
▸ Datas de candidatura
▸ Vagas disponibilizadas
▸ Objetivos e programas completos
▸ Coordenadores de curso
▸ Versões em inglês
▸ etc.

LINKS:
i

PÁGINA GERAL MESTRADOS

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS

FLYER GERAL
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DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA CIVIL
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE
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DOUTORAMENTOS (3.º CICLO) DEC / FCTUC
▸ Doutoramento em Engenharia Civil
▸ Doutoramento em Engenharia do Ambiente
▸ Doutoramento em Construção Metálica e Mista
▸ Doutoramento em Engenharia de Segurança
ao Incêndio
▸ Programa Doutoral em Planeamento do
Território
▸ Programa Doutoral em Sistemas de Transportes

AS EDIÇÕES ABERTAS VARIAM CONFORME O ANO.
VER ATUAIS EDIÇÕES DISPONÍVEIS E PRAZOS:
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS

CANDIDATURA ONLINE
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DOUTORAMENTO (3.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA CIVIL
▸ Objectivos
▸ Formação de investigadores solidamente preparados
para promover o desenvolvimento científico.
▸ Formação de recursos humanos mais qualificados
para 3 sectores fundamentais da economia
portuguesa: construção, obras públicas e transportes.
▸ Dada a importância que estes sectores têm em matéria
de emprego e de rendimento (cada vez mais por via da
exportação de serviços), é fundamental que a
actividade produtiva desenvolvida no seu âmbito se
torne cada vez mais evoluída.

▸ Estrutura curricular
▸ parte escolar 60 ECTS
▸ tese de doutoramento 120 ECTS.
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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DOUTORAMENTO (3.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA DO AMBIENTE
▸ Objectivos
▸ sólido enquadramento institucional, metodológico e de
formação científica avançada em Engenharia do Ambiente;
▸ capacidade de realização de trabalho científico de primeira
qualidade e de integração nas correspondentes redes
internacionais de conhecimento;
▸ estreita colaboração entre centros de investigação de excelência
nesta área, com a indústria e com as organizações profissionais;
▸ desenvolvimento de competências pessoais: espírito científico,
criativo, sentido crítico e de responsabilidade, capacidade de
aprender autonomamente, capacidade para interagir e trabalhar
em grupo e em equipas interdisciplinares, capacidade de
comunicação, autoexigência, ecumenismo cultural e valorização
do conhecimento.

▸ Estrutura curricular
▸ parte escolar 60 ECTS
▸ tese de doutoramento 120 ECTS.
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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DOUTORAMENTO (3.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

DOUTORAMENTO EM CONSTRUÇÃO METÁLICA E MISTA
▸ Objectivos
▸ Sólido enquadramento institucional, metodológico e de
formação científica avançada
▸ Capacidade de realização de trabalho científico de 1ª
qualidade e de os integrar nas correspondentes redes
internacionais de conhecimento.
▸ Estreita colaboração entre centros de investigação de
excelência nesta área, com a indústria e com as
organizações profissionais,
▸ Formação teórica avançada, conhecimento potenciado por
trabalho em rede e transferido para a indústria.

▸ Estrutura curricular
▸ parte escolar 60 ECTS
▸ projecto de tese 30 ECTS
▸ tese de doutoramento 90 ECTS.
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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DOUTORAMENTO (3.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

PROGRAMA DOUTORAL EM PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO
PARCEIRA : UNIVERSIDADE DO PORTO (FCTUC + FEUP)

▸ Objectivos
▸ Conhecimento avançado das dinâmicas espaciais
contemporâneas, e da teoria do planeamento;
▸ Capacidade avançada de realização de trabalho de
investigação original que contribua para o alargamento das
fronteiras do conhecimento.
▸ Capacidade avançada para analisar criticamente, avaliar e
sintetizar ideias novas e complexas.
▸ Competências avançadas para comunicar resultados
científicos.
▸ Competências avançada p/ promover em contexto académico
e/ou profissional o progresso tecnológico, social e cultural.

▸ Estrutura curricular
▸ parte escolar 60 ECTS
▸ tese de doutoramento 120 ECTS.
i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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DOUTORAMENTO (3.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

PROGRAMA DOUTORAL EM SISTEMAS DE TRANSPORTES
ENTIDADES PARCEIRAS: UNIVERSIDADE DE LISBOA, UNIVERSIDADE DO PORTO (IST + FCTUC + FEUP)

▸ Objectivos
▸ Conhecimento avançado na área abrangida pelo programa.
▸ Capacidades avançadas para realizar trabalho de investigação
original e alargamento das fronteiras do conhecimento
▸ Capacidades avançadas para analisar criticamente, avaliar e
sintetizar ideias novas e complexas.
▸ Competências avançadas para comunicar resultados científicos.
▸ Competências avançadas p/ promover, em contexto académico
e ou profissional, o progresso tecnológico, social ou cultural.
▸ Capacidades para encontrar soluções de transporte mais
sustentáveis, técnica, social e ambientalmente, para dar resposta
às necessidades de mobilidade de famílias e empresas.

▸ Estrutura curricular
▸ parte escolar 60 ECTS
▸ tese de doutoramento 120 ECTS.

i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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DOUTORAMENTO (3.º CICLO) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL / FCTUC

DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA AO INCÊNDIO
▸ Objectivos
▸ sólido enquadramento institucional, metodológico
e de formação científica avançada em segurança
contra incêndio de edifícios
▸ habilitação à realização de trabalho científico de
qualidade e de integração nas redes internacionais
de conhecimento

▸ Estrutura curricular
▸ parte escolar 60 ECTS
▸ (1º ano – 2 semestres lectivos)

▸ tese de doutoramento 120 ECTS.

i

MAIS INFO

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS
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CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS MESTRADOS E DOUTORAMENTOS
1ª Fase

2ª Fase

3ª Fase

Extraordinária

Publicação das vagas
(mínimo por fase)

até 01 de março

até 01 de março

até 01 de março

até 15 de outubro

Prazo de candidatura

1 de março a
30 de maio

01 de junho a
13 de julho

24 de agosto a
5 de setembro

15 a 31 de outubro

Validação das candidaturas

01 a 06 de junho

16 a 20 de julho

06 a 11 de setembro

02 a 06 de novembro

Seriação das candidaturas e
atribuição de creditações

07 a 13 de junho

23 a 27 de julho

12 a 18 de setembro

07 a 12 de novembro

Disponibilização das listas de seriação
provisórias pelos avaliadores

14 de junho

30 de julho

19 de setembro

13 de novembro

Audiência Prévia

15 a 28 de junho

31 de julho a
13 de agosto

20 de setembro a
03 de outubro

14 a 27 de novembro

Disponibilização das listas de seriação
definitivas pela Direção das UO´s

29 de junho

14 de agosto

04 de outubro

28 de novembro

Matrícula/ Inscrição

30 de junho a
06 de julho

15 a 21 de agosto

05 a 11 de outubro

29 de novembro a
05 de dezembro

i

PÁGINA GERAL CURSOS

CALENDÁRIO DE CANDIDATURAS

FLYER GERAL

CANDIDATURA ONLINE

