
Biography 

 

Rosário Macário, nasceu em 1959, é licenciada em Organização e Gestão de 

Empresas desde 1987 (ISCTE), Mestre em Sistemas de Transportes desde 1994 (IST-

UTL), Doutorada em Sistemas de Transportes desde 2005 (IST-UTL), Agregada em 

Engenharia Civil desde 2011 (IST-UTL), é Professora Associada com Agregação de 

Transportes e Vias de Comunicação, Directora do Mestrado em Sistemas de 

Transportes do (IST), integra o Conselho Cientifico de diversos Mestrados e 

Doutoramentos do do Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de 

Lisboa, é ainda Professora Associada da Faculdade de Economia Aplicada da 

Universidade de Antuérpia, na Bélgica, e é Membro do Comité Cientifico da 

Cátedra BNP-Paribas da Universidade de Antuérpia. Coordena a participação 

da Universidade de Lisboa no EIT Urban Mobility.  Assumiu a coordenação de mais 

de 100  projectos Europeus e Internacionais de Investigação, para 

instituições como Banco Mundial, Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco 

Africano de Desenvolvimento, Parlamento Europeu, Comissão Europeia. Foi 

fundadora e é Presidente da Associação IASA – Institute for Advanced Studies 

and Awareness. É sócia e Administradora da empresa TIS.pt Consultores em 

Transportes, Inovação e Sistemas s.a. Dirigiu e desenvolveu estudos de 

consultoria em diversas áreas, com especial incidência nos domínios de Políticas, 

Planeamento e Exploração de Sistemas Transportes, e tem vasta experiência em 

assessoria a governos de diversos países no domínio de políticas de transportes, onde 

se destacam para além dos governos Portugueses, o Governo Federal do Brasil – 

Ministério das Cidades, o Governo da Irlanda, Flandres, Kazaquistão e Uzbequistão, 

Indonésia, entre outro, é também conselheira da Autoridade Reguladora de 

Transportes da Itália. Teve ainda uma intensa experiência com elevadas 

responsabilidades no sector operacional dos sistemas de transportes, de 1977 a 1982,  

onde foi Oficial de Operações de Vôo em Companhia de Aviação Comercial 

estrangeira o que lhe permitiu adquirir uma vasta experiência nas áreas de 

planeamento e coordenação operacional, bem como gestão de equipas 

multidiscisplinares.  Atualmente é membro do Conselho Diretivo da sociedade 

mundial de investigação em transportes, WCTRS – World Conference on 

Transportation Research Society,  e é também Editora Chefe da revista 

cientifica internacional “Case Studies on Transport Policy” publicada pela 

Elsevier, e membro de vários cosnelhos cientificos de conferências e jornais 

internaciionais. Tem 3 livros publicados em editoras internacionais e mais de 200 

artigos científicos publicados em diversos jornais internacionais, sendo 

regularmente convidada para os principais fora internacionais de discussão de 

Politicas de Transportes, nomeadamente OCDE, Comissão Europeia, etc. 

 

 


