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 Descrição Geral 
 
A VTM - Consultores é uma empresa de consultoria especializada em planeamento de sistemas de transportes (incluindo as suas 
interações com os outros sistemas), engenharia de tráfego e segurança rodoviária. A empresa tem realizado estudos que abrangem 
todos os modos de transporte, em termos de planeamento, engenharia, economia, organização e gestão. Neste âmbito, a empresa 
tem estado envolvida em estudos estratégicos e de mercado, em projetos rodoviários, ferroviários, aéreos e de logística, assim como 
em projetos de empreendimentos comerciais, industriais, desportivos e urbanísticos. 
 
A VTM - Consultores é constituída por uma equipa multidisciplinar, cujos membros tiveram uma preparação académica ao nível de 
pós-graduação, muito diversificada e complementar. A empresa investe na formação contínua dos seus membros que têm efetuado 
cursos em instituições especializadas em Portugal e no Estrangeiro. 

Campos de Atividade / Especializações 
 
• Planeamento multimodal de sistemas de transportes 
• Logística e transporte de mercadorias 
• Urbanismo e ordenamento do território 
• Engenharia de tráfego 
• Segurança rodoviária 

Última atualização: 15-10-2007 

Forma Societária 
Sociedade Por Quotas de 
Responsabilidade Limitada 
 
Capital Social 
100.000 Euros 
 
Gerentes 
Manuel Falcão Líbano 
Monteiro, Eng. Civil 
Nuno Miguel Monteiro 
Soares Ribeiro, Eng. Civil 
 
 
 

Diretores 
Manuel Falcão Líbano 
Monteiro, Eng. Civil 
Nuno Miguel Monteiro 
Soares Ribeiro, Eng. Civil 
 
Pessoal Permanente 
Total: 12 
Licenciados: 11 
Administrativos: 1 
 
Volume de Negócios 
(2006) 
810.000 Euros 
 

Associações Profissionais / 
Empresariais 
• APPC - Associação 

Portuguesa de Projectistas 
e Consultores 

• UITP (União Internacional 
de Transportes Públicos) 

• Associação Mundial de 
Estradas 

Serviços Oferecidos 
 
• Planeamento estratégico 
• Estudos de viabilidade técnico-económica 
• Estudos de procura e de receitas 
• Estudos de circulação e de estacionamento 

Trabalhos mais Representativos 
 
• Estudo de mercado para uma linha de alta velocidade ferroviária entre Lisboa e Porto  
• Assessoria à renegociação da extensão da concessão da Fertagus 
• Estudo de procura do Metro Sul do Tejo 
• Estudo de previsões de procura de transporte aéreo regional na Península Ibérica 
• Plano regional de ordenamento do território do Algarve (PROTALG), na componente de transportes e acessibilidades  
• Plano de pormenor da Artilharia Um em Lisboa, nas áreas de acessibilidades, transportes, tráfego e estacionamento  
• Estudo de previsões de tráfego da Concessão Oeste 
• Estudo de previsões de tráfego de 12 concessões rodoviárias, com portagens e SCUTS  
• Estudo de tráfego e estacionamento do Euro Stadium Coimbra 

Experiência Internacional 
 
• Plano diretor de transportes de Maputo 
• Avaliação do potencial de geração de procura e de receitas do aeroporto de S. Tomé  
• Estudo de procura e de receitas do aeroporto de Maputo 
• Projeto comunitário COMPASS 
• Estudo de organização do sector de tráfego da empresa TPM 
• Avaliação de oportunidades de investimentos em concessões rodoviárias na Grécia e na Irlanda  


