
Ligamos destinos



Grupo IP

Quem
Somos

Infraestruturas sustentáveis
Promoção de soluções integradas

A IP Engenharia dedica-se à consultoria, 
assistência técnica, e à engenharia de transportes.

A IP Engenharia é a responsável pela atividade 
internacional do Grupo IP, desenvolvendo soluções 

de capacitação de organizações e recursos 
humanos, especialmente customizadas para 
entidades gestoras de infraestruturas, com o 
objetivo de melhorar a sustentabilidade e a 

resiliência das infraestruturas.

Os Países de Língua Portuguesa 
são o nosso mercado 

natural.

Liderado pela Infraestruturas de Portugal - 
empresa pública gestora das infraestruturas 
rodoviárias e ferroviárias, o Grupo IP atua 
numa lógica de complementaridade com o 
objetivo de potenciar a mobilidade 
multimodal, garantindo a prestação de um 
serviço seguro, eficiente e sustentável.

O Grupo IP é constituído pelas empresas:
· Infraestruturas de Portugal (IP)
· IP Engenharia (IPE)
· IP Telecom (IPT)
· IP Património (IPP)



Criar valor

A IP Património é a empresa do Grupo 
IP responsável pela gestão integrada do 

património rodoferroviário, com experiência 
na exploração comercial da rede de 
estações e interfaces de transporte, 
garantindo a sua eficiente utilização, 

valorização e rentabilização.

Intervindo no Sistema de Transportes 
e no Ordenamento e Desenvolvimento 
Territorial, a IP Património cria valor para

os Clientes e para a Sociedade.

Ligar Negócios

A IP Telecom é um operador de 
telecomunicações e de serviços Data Center
e Cloud Computing dedicado exclusivamente 

ao mercado empresarial.

A IP Telecom presta serviços de consultoria 
na criação e implementação de soluções 

inovadoras e à medida, na área de Sistemas
e TIC. A qualidade de serviço é reconhecida 

pela elevada percentagem de fidelização
dos seus Clientes.

Ligamos Destinos

A IP tem por objeto a conceção, projeto, 
construção, financiamento, conservação, 
exploração, requalificação, alargamento
e modernização das redes rodoviária

e ferroviária nacionais, incluindo-se nesta 
última o comando e controlo da circulação.

A IP potencia a Gestão de Ativos e garante
a prestação de um serviço seguro, eficiente 

e sustentável, valorizado
pela rendibilização de ativos 

complementares.



A Nossa
Atividade
O Grupo IP é uma referência nacional e 
internacional na prestação de sistemas 
inovadores de mobilidade e acessibilidades, 
melhorando continuamente os padrões 
de qualidade, segurança e fiabilidade nos 
serviços que oferece.

As nossas competências e capacidades 
técnicas permitem-nos disponibilizar uma 
oferta global de serviços, que abrangem 
todas as atividades que compõem o ciclo de 
vida das infraestruturas de transporte.
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Centros de
Competência Especializados

Centros de Competência especializados e 
inovadores que oferecem serviços de excelência 

em consultoria, assistência técnica, estudos e 
programas de transferência de conhecimento, 

desenhados à medida dos seus Clientes:
Estudos e projetos de Engenharia
Gestão e manutenção ferroviária

Gestão de pavimentos rodoviários
Inspeção de estruturas especiais, incluindo 

subaquáticas
Gestão do património imobiliário

Rentabilização de Estações e outros espaços 
comerciais e interfaces

Telemática e telecomunicações de 
suporte à exploração

Formação

Gestão Sustentável
do Património

O Grupo IP assegura, com uma visão integrada, 
a gestão eficiente e sustentável do património 
imobiliário, fornecendo soluções inovadoras e 

flexíveis para a respetiva valorização e 
rentabilização do mesmo. O rigor do sofisticado 
Sistema de Informação Geográfica e Cadastral 
desenvolvido pela IP constitui um contributo 
indispensável para a obtenção de excelentes 

rentabilizações económico-financeira e técnica 
nas vertentes de engenharia, manutenção e 

segurança. Como apoio à estratégia, a IP 
desenvolve Manuais de Caracterização de 

Estações Ferroviárias, que incluem valências, 
imagem, sinalética e serviços.



Formação
especializada

Serviços

Soluções de formação e de 
desenvolvimento profissional em 
todas as vertentes dos setores 

ferroviário e rodoviário, nos 
domínios da engenharia e da 

gestão da infraestrutura, 
operações, segurança, 

tecnologias de informação e 
telecomunicações.



Inf Portugal, SAraestruturas de 
Campus do Pragal, Praça da Portagem
2809-013 ALMADA – Portugal
Tel.: +(351) 212 879 000
e-mail: ip@infraestruturasdeportugal.pt
Capital Social: 10 736 830 000,00 €
NIF: 503 933 813
infraestruturasdeportugal.pt
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infraestruturasdeportugal.pt
ip@infraestruturasdeportugal.pt

IP Engenharia, SA 
Rua José da Costa Pedreira, 11 
1750-130 LISBOA – Portugal
Tel.: +(351) 211 024 600
e-mail: info@ipengenharia.pt
Capital Social: 1 500 000,00€
NIF: 500 440 131
ipengenharia.pt

IP Património, SA
Avenida de Ceuta
Estação de Alcântara-Terra
1300-254 LISBOA – Portugal
Tel.: +(351) 212 879 656
e-mail: geral@ippatrimonio.pt
Capital Social: 5 500 000,00€
NIF: 502 613 092
ippatrimonio.pt

IP Telecom, SA
Rua José da Costa Pedreira, 11
1769-023 LISBOA – Portugal 
Tel.: +(351) 211 026 000
e-mail: info@iptelecom.pt
Capital Social: 10 000 000,00 €
NIF: 505 065 630
iptelecom.pt


