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A PARTIR do próximo mês
de Outubro, a Escola Su-
perior de Tecnologia de
Setúbal do Instituto Poli-
técnico de Setúbal vai lan-
çar duas novas pós-gra-
duações em Tecnologia e
Inovação e Fundamentos
de Refrigeração. As candi-
daturas decorrem até Se-
tembro e podem ser efectu-
adas no sítio da escola.

A pós-graduação em
Tecnologia e Inovação,
destinada a licenciado/ba-
charéis, surge no âmbito
do projecto Dinamic, que
visa o apoio à criação de
emprego e ao aumento dos
gastos em Investigação,
Desenvolvimento e Inova-
ção por parte das empre-
sas. «Esta pós-graduação
garante uma vantagem
competitiva na área da
Gestão da Inovação e da
Tecnologia e, por outro
lado, contribuir para uma
visão estratégica da cria-
ção de valor através da
inovação e da tecnologia»,
adianta fonte do gabinete
de formação.

EST Setúbal lança
duas novas pós-graduações

Atrás desta pós-gradu-
ação, os formandos adqui-
rem ferramentas de gestão
de projectos e processos
de inovação e de mudança
tecnológica em empresas,
um certificado individual
de avaliação de competên-
cias pessoais e habilita-
ções profissionais, e a pos-
sibilidade de incorporação
numa empresa para dina-

mizar um projecto de ino-
vação e tecnologia.

Criar processos de ges-
tão da inovação e definir
as etapas necessárias para
a implementação do pro-
jecto de inovação são al-
gumas das competências
adquiridas ao longo desta
pós-graduação.

Já a pós-graduação em
Fundamentos de Refrige-

ração tem como finalidade
formar técnicos com forma-
ção académica superior nas
áreas de engenharia, desen-
volvendo conhecimentos
de refrigeração em diversas
áreas, como Cálculo e Di-
mensionamento, Selecção
de Equipamentos, Instala-
ção, Operação e Manuten-
ção de Equipamentos e Ins-
talações Frigoríficas.

Além destas duas no-
vas pós-graduações, a
ESTSetúbal/IPS dispõe
ainda de outras onze pós-
graduações, nomeadamen-
te Climatização, Energia
Renováveis em Edifícios,
Engenharia e Gestão Indus-
trial de Serviços, Instala-
ções de Energia Eléctrica,
Monitorização de Sistemas
Ambientais, entre outras.

P
ed

ro
 L

em
os

 V
ie

ira


