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Síntese Curricular 
 

NOME: Armando António Pereira Teles Fortes 

FUNÇÃO ATUAL: Consultor / Formador 

ÁREA(S) DE ESPECIALIDADE: Transportes e Vias de Comunicação 

 

 

Formação Académica 
Licenciatura pré-Bolonha em Engenharia Civil 
Ramo de Vias de Comunicação 
Instituto Superior Técnico (Lisboa)

 

Experiência Profissional nas Áreas acima referidas 
Especialista em Transportes e Vias de Comunicação pela Ordem dos Engenheiros e pelos Institutos 
Superiores Politécnicos de Lisboa, Setúbal e Leiria. 

Setembro 1992 – setembro 2017 
Instituição: ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 
Função: Professor Coordenador 
Principais actividades e responsabilidades: Independentemente de diversas funções de gestão, foi 
sequencialmente responsável e docente por várias disciplinas do CESE - Curso de Estudos Superiores 
Especializados em Transportes e Vias de Comunicação, da licenciatura bietápica pré-Bolonha e da 
licenciatura e mestrado pós-Bolonha em engenharia civil (ramo de Vias de Comunicação e Transportes). 

Maio 2001 – julho 2009 
Empresa: Somague – Concessóes e Serviços (mais tarde Somague Itinere, grupo Sacyr Vallehermoso) 
Função: Diretor Geral 
Principais actividades e responsabilidades:  
§ Coordenação de Projetos e Organização de Propostas em concursos para atribuição de concessões 

de infraestruturas rodoviárias em Portugal (Continente e Regiões Autónomas) e no estrangeiro 
(Europa: Grécia e Bulgária; América: Brasil e Estados Unidos – Estados do Texas e da Virgínia). 

§ Líder das equipas de trabalho da fase negocial, após qualificação, e administrador responsável pela 
área técnica de várias concessionárias nas quais o grupo passou a possuir participações: Vialitoral, 
na Ilha da Madeira; Trakia Motorway, na Bulgária; Autoestradas do Marão, no Norte do País. 

Maio 1981 – abril 1999 
Empresa: Brisa – Auto-estradas de Portugal, S.A. 
Função: Diretor de Projetos (setembro de 1989 – abril 1999) 
Principais actividades e responsabilidades: Planeamento e Coordenação Global de todas as fases dos 
estudos e projetos das autoestradas concessionadas, incluindo a componente ambiental e a assistência 
técnica em fase de construção (mais de 650 km materializados e mais de 1000 km de estudos de soluções 
alternativas). 
Função: Chefe de Projeto (fevereiro 1983 – agosto 1989) 
Principais actividades e responsabilidades: Desenvolvimento de todas as fases do projeto do Nó de 
Coimbra Sul (A1); Autor do Estudo Prévio dos sublanços Fátima/Leiria/Pombal /Condeixa da A1 – Auto-
estrada do Norte (66km) e do traçado do Projeto Base dos sublanços Fátima/Leiria/Pombal (39km). 

Outras atividades realizadas em acumulação de funções 
Professor Convidado do Mestrado em Transportes/Pós-graduação em Vias de Comunicação (IST 
1993/2006) e Formador no 1.º e 2.º cursos de Auditores de Segurança Rodoviária (CRP/FUNDEC 2005/07). 


