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Grupo IP
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)
e IP Património (IPP).

Quem
Somos

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.

Infraestruturas sustentáveis – soluções integradas

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

É a empresa do Grupo IP responsável pela 
atividade internacional, desenvolvendo 

soluções de capacitação institucional para 
entidades gestoras de infraestruturas, com 

destaque para os Países de Língua Portuguesa.

A IPE presta serviços para as empresas do 
Grupo, sobretudo na área da engenharia 

ferroviária.

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 rentabilização 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.

Os Nossos
Números

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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O Grupo IP
no Mundo

ÁSIA

Promovemos o conhecimento 
e a capacidade da Engenharia 

Portuguesa como fator de 
aproximação entre a Europa e 
o Sudeste Asiático, apoiando a 

introdução de sistemas de gestão de 
ativos, com o objetivo de congregar 

a fase de desenvolvimento das 
infraestruturas com a fase de 

operação e manutenção.

ÁFRICA

Fomentamos Parcerias Estratégicas 
orientadas para fornecer soluções 

desenhadas para organismos 
gestores de infraestruturas, em 

função da realidade de cada 
mercado, através da capacitação 

das instituições e dos seus recursos 
humanos, com o objetivo de 

aumentar a sustentabilidade de 
atuais e futuras infraestruturas.

EUROPA

Colocamo-nos na 
vanguarda da inovação 

participando em projetos 
internacionais de 

cariz transfronteiriço, 
promovendo a mobilidade 

sustentável.



Serviços

Consultoria Organizacional
a Entidades Gestoras

de Infraestruturas

Apoio na modernização de entidades 
públicas gestoras de infraestruturas, 

aos níveis institucional, jurídico, 
organizacional e técnico nas áreas de 
engenharia e gestão, com o enfoque 

numa abordagem que permite 
desenvolver, reabilitar e manter 
operacionais as infraestruturas
públicas ao mais baixo custo.

Estratégia
e Planeamento

Em parceria com as entidades 
responsáveis pela gestão de 

infraestruturas, identificam-se as 
melhores estratégias e linhas de 
atuação no sentido de potenciar 
a disponibilização de soluções 

adequadas e sustentáveis, tanto
na perspetiva económica

como operacional.

Gestão de Processos
de Certificação

Apoio no diagnóstico 
organizacional, parametrização 
e desenho dos seus processos, 

tendo em vista a gestão na 
ótica processual e subsequente 

obtenção da certificação
segundo as Normas ISO.

Gestão de Ativos

A tomada de decisão com base numa eficaz
Gestão de Ativos ultrapassa os limites tradicionais 

das unidades funcionais das organizações, 
promovendo uma atitude colaborativa entre todas 

as áreas: Estratégia, Conhecimento dos Ativos, 
Planeamento, Operação & Manutenção

e Revisão e Risco.
A concretização da Gestão de Ativos

nas organizações permite extrair o máximo
valor para todas as partes interessadas, 

traduzindo-se na adequada fundamentação
das necessidades de investimento

e de melhoria da qualidade
das infraestruturas.



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.

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

Formação
especializada

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.

Serviços
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