
Projeto Aeronáutico

na Perspetiva da Formação em 

Engenharia Aeroespacial

OE-002/01

outubro de 2017



• Diretamente associada à conceção, projeto, desenvolvimento, controlo, 

teste, produção, certificação, manutenção e gestão de veículos e 

sistemas aeroespaciais de vários tipos

• Globalmente pretende-se garantir a operação eficiente e em segurança 

de veículos e sistemas, tanto na atmosfera terrestre como no espaço 

exterior

• Envolve o desenvolvimento e aplicação de conhecimentos técnicos de 

muito elevado nível e de vários domínios do conhecimento, tendo 

associado um elevado grau de internacionalização
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Engenharia Aeroespacial



• Objetivos visados:

• incremento da segurança inerente aos sistemas

• Incremento da sua eficiência

• racionalização de meios, permitindo a realização com total 

sucesso e em segurança de diversas missões

Perspetivas de desenvolvimento no

setor aeroespacial
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• Até 1964 – graduação de Engenheiros Aeronáuticos portugueses 

ocorria, em parte ou na totalidade, em universidades estrangeiras

• 1964 – criação de um curso de Engenharia Aeronáutica no Instituto 

Superior Técnico, para preparação de Engenheiros Aeronáuticos 

Militares da Força Aérea Portuguesa; para os alunos civis, este curso 

era um ramo de especialização do curso de graduação em Engenharia 

Mecânica

• 1972 – cessou a graduação em Engenharia Aeronáutica no Instituto 

Superior Técnico, passando esta graduação a ser assegurada pela 

Academia Militar

• 1980 – criação da Academia da Força Aérea; cessou em Portugal a 

graduação em Engenharia Aeronáutica

Graduação, em Portugal,

em Engenharia Aeroespacial
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• 1991 – inicio do atual ciclo de graduação em Engenharia Aeroespacial 

com a criação dos cursos de:

• Licenciatura em Engenharia Aeronáutica e de Licenciatura em 

Engenharia Eletrotécnica, ramo de Aviónica, na Academia da Força 

Aérea

• Licenciatura em Engenharia Aeronáutica, na Universidade da Beira 

Interior

• 1992 – criação do curso de Licenciatura em Engenharia Aeroespacial, 

no Instituto Superior Técnico

• Com a reformulação da graduação e

formação superior no quadro europeu,

todos estes cursos passaram a ser

Mestrados Integrados
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Graduação, em Portugal,

em Engenharia Aeroespacial



• Duração – 5 anos 

• Numerus Clausus - 85 

• Nota do último aluno colocado em 2017 (primeira fase) – 18.8 valores 

(curso com captação nacional) 

• Caraterísticas da graduação:

• tronco comum – três primeiros anos (1º ciclo)

• ramos de especialização - dois últimos anos (2º ciclo)

• Aeronaves

• Aviónica

• Espaço

• Coordenado pela Área Científica de Mecânica Aplicada e Aeroespacial 

(ACMAA) do Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) 
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Mestrado Integrado em

Engenharia Aeroespacial (MEAer)



• Para além das unidades curriculares de formação de base e da 

responsabilidade de vários Departamentos

• 22 unidades curriculares são da responsabilidade da ACMAA

• Restantes unidades curriculares especificas são da responsabilidade 

do Departamento de Eng. Mecânica (DEM) e do Departamento de 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC)
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Estrutura Curricular do MEAer
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Estrutura Curricular do MEAer
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Estrutura Curricular do MEAer - 1º Ciclo



• O ramo de Aeronaves lida essencialmente com os aspetos mecânicos 

do seu projeto e sua construção

• Áreas fundamentais:

• aerodinâmica (Desempenho, Aerodinâmica, Estabilidade de Voo…)

• propulsão (Emissões, Aeroacústica, Propulsão…)

• estruturas

• materiais

• produção 
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MEAer – Ramo de Aeronaves

(Mecânica Estrutural, Estruturas Aeroespaciais, Materiais 

Compósitos, Tecnologia Mecânica…)
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MEAer – Ramo de Aeronaves

Perfis

A – Aerodinâmica e Propulsão

B – Estruturas e Materiais



• O ramo de Aviónica incide principalmente sobre os sistemas eletrónicos 

e computadores, usados a bordo do avião e em estações de apoio no 

solo

• Áreas fundamentais:

• controlo de voo (Controlo de Voo, Sistemas de Navegação, Sistemas 

Aviónicos Integrados…)

• telecomunicações (Telecomunicações, Antenas e Propagação, Sistemas 

Aviónicos Integrados, Sistemas Distribuídos de 

Controlo em Tempo real…)

• sensores e sistemas

de navegação

• computação

• sistemas elétricos 
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MEAer – Ramo de Aviónica

(Sistemas Eléctricos e Electromecânicos, Sensores e 

Sistemas, Sistemas de Navegação, Ensaios em Voo…)



OE-002/13

MEAer – Ramo de Aviónica

Perfis

C – Controlo e Sistemas

D – Eletrónica e Telecomunicações



• O ramo de Espaço representa um justo equilíbrio entre os ramos de 

Aeronaves e de Aviónica, mantendo a componente de integração de 

Veículos Aeroespaciais

• Aborda aspetos relacionados com:

• lançadores

• satélites

• órbitas terrestres

• missões interplanetárias
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MEAer – Ramo de Espaço
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MEAer – Ramo de Espaço

Perfis

E – Veículos e Missões

F – Modelação Multidisciplinar



• Existem intercâmbios do MEAer com universidades em vários países

• Itália - Roma, Turim, Milão, Nápoles  

• Espanha - Madrid, Barcelona, Sevilha

• Alemanha - Munique, Dresden

• França - Toulouse (SupAero)

• Suécia - Estocolmo

• Brasil - São Paulo

• Canadá - Montreal

• Austrália – Wollongong

• ...
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MEAer – Intercâmbio de Alunos
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MEAer – ERASMUS



• Duplo Diploma MEAer (IST) – SupAero (École Nationale Superieure de 

L’Aeronautique et de l’Espace)

• possibilidade de um aluno obter os dois Mestrados (6 semestres 

na escola de origem – 1º ciclo;  4 semestres na outra escola)

• Duplo Diploma MEAer (IST) – PoliTo (Politécnico di Torino)

• Duplos Diplomas no âmbito do programa TIME

• Em preparação:

• Duplo Diploma MEAer (IST) – UniRoma (Univ. Roma)

• Duplo Diploma MEAer (IST) – UniNa (Univ. Napoli)

• Duplo Diploma MEAer (IST) – ETSI (Sevilla)
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MEAer – Duplos Diplomas



• Tipicamente, a procura de Engenheiros Aeroespaciais excede a oferta.

• Em média 50% dos licenciados em Engenharia Aeroespacial está 

empregado no primeiro mês; praticamente todos têm emprego após 6 

meses

• A tendência é de muitos alunos já terem propostas de emprego no final  

do 4º ano / início do 5º ano do curso

• Existe uma grande variedade de empregadores, tanto em Portugal 

como no Estrangeiro, operando em diversas áreas:

• Indústria - 30%

• Investigação e Desenvolvimento - 20%

• Serviços - 15%

• …

OE-002/19

MEAer – Saídas Profissionais



• No Instituto Superior Técnico há, entre outros, 3 centros de Investigação 

e Desenvolvimento operando no setor aeroespacial

• IDMEC – Instituto de Engenharia Mecânica

• ISR – Instituto de Sistemas e Robótica

• IT – Instituto de Telecomunicações
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Investigação e Desenvolvimento

no Setor Aeroespacial




