
As escolas 

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
Duas novas Pós-Graduações em Tecnologia e Inovação e Fundamentos de 
Refrigeração

A Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do 
Instituto Politécnico de Setúbal 
(ESTSetúbal/IPS) lança no próximo mês de 
Outubro, duas novas Pós-
Tecnologia e Inovação e Fundamentos de 
Refrigeração. As candidaturas decorrem até 
Setembro 2009, e podem ser feitas via online em 
www.estsetubal.ips.pt.

Destinada a licenciados/bacharéis, a Pós
Graduação em Tecnologia e Inovação surge acompanhando o Projecto Dinamic, cu
objectivo é ajudar à criação de emprego e ao aumento dos gastos em Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação por partes das empresas. Assim sendo, o intuito desta é 
garantir uma vantagem competitiva na área de Gestão da Inovação e da Tecnologia e 
contribuir para uma visão estratégica da criação de valor através da inovação e da 
tecnologia. 

Para isso, os seus formandos adquirem ferramentas de gestão de projectos e 
processos de inovação e de mudança tecnológica em empresas, um certificado 
individual de avaliação de competências pessoais e habilitações profissionais, e a 
possibilidade de incorporação numa empresa para dinamizar um projecto de 
inovação e tecnologia.

Criar processos de gestão da inovação; Definir as etapas necessárias para a 
implementação do projecto de inovação; Definir e implementar indicadores que 
permitam medir o progresso e detectar oportunidades de melhoria; Introduzir e 
disseminar uma cultura inovadora, facilitando a necessária mudança a nível 
estratégico; são algumas das competências 

A Pós-Graduação em Fundamentos de Refrigeração, visa formar técnicos com 
formação académica superior nas áreas de Engenharia, desenvolvendo 
conhecimentos de refrigeração em diversas áreas, como: Cálculo e 
dimensionamento; Selecção de equipamentos; Instalação, operação e manutenção de 
equipamentos; e Instalações frigoríficas.

Permutadores de calor; Energias Alternativas em Refrigeração; Equipamentos e 
Sistemas de Refrigeração; Refrigeração Comercial; Refrigeração In
Controlo; fazem parte desta Pós
garantindo assim a formação de técnicos especializados.

A ESTSetúbal/IPS conta ainda, na sua oferta de formação avançada, com mais 11 
Pós-Graduações, sendo esta
Engenharia e Gestão Industrial de Serviços; Instalações de Energia Eléctrica; 
Monitorização de Sistemas Ambientais; Produção Integrada por Computador; Riscos 
e Saúde Ambiental; Segurança e Higiene no Traba

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
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A Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do 
Instituto Politécnico de Setúbal 
(ESTSetúbal/IPS) lança no próximo mês de 

-Graduações em 
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Refrigeração. As candidaturas decorrem até 
Setembro 2009, e podem ser feitas via online em 

Destinada a licenciados/bacharéis, a Pós-
Graduação em Tecnologia e Inovação surge acompanhando o Projecto Dinamic, cu
objectivo é ajudar à criação de emprego e ao aumento dos gastos em Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação por partes das empresas. Assim sendo, o intuito desta é 
garantir uma vantagem competitiva na área de Gestão da Inovação e da Tecnologia e 

uir para uma visão estratégica da criação de valor através da inovação e da 

Para isso, os seus formandos adquirem ferramentas de gestão de projectos e 
processos de inovação e de mudança tecnológica em empresas, um certificado 

aliação de competências pessoais e habilitações profissionais, e a 
possibilidade de incorporação numa empresa para dinamizar um projecto de 

Criar processos de gestão da inovação; Definir as etapas necessárias para a 
projecto de inovação; Definir e implementar indicadores que 

permitam medir o progresso e detectar oportunidades de melhoria; Introduzir e 
disseminar uma cultura inovadora, facilitando a necessária mudança a nível 
estratégico; são algumas das competências adquiridas ao longo desta Pós

Graduação em Fundamentos de Refrigeração, visa formar técnicos com 
formação académica superior nas áreas de Engenharia, desenvolvendo 
conhecimentos de refrigeração em diversas áreas, como: Cálculo e 

amento; Selecção de equipamentos; Instalação, operação e manutenção de 
equipamentos; e Instalações frigoríficas.

Permutadores de calor; Energias Alternativas em Refrigeração; Equipamentos e 
Sistemas de Refrigeração; Refrigeração Comercial; Refrigeração Industrial; Gestão e 
Controlo; fazem parte desta Pós-Graduação enquanto conteúdos programáticos, 
garantindo assim a formação de técnicos especializados.

A ESTSetúbal/IPS conta ainda, na sua oferta de formação avançada, com mais 11 
Graduações, sendo estas: Climatização; Energias Renováveis em Edifícios; 

Engenharia e Gestão Industrial de Serviços; Instalações de Energia Eléctrica; 
Monitorização de Sistemas Ambientais; Produção Integrada por Computador; Riscos 
e Saúde Ambiental; Segurança e Higiene no Trabalho; Segurança de Sistemas de 

Graduações em Tecnologia e Inovação e Fundamentos de 

Graduação em Tecnologia e Inovação surge acompanhando o Projecto Dinamic, cujo 
objectivo é ajudar à criação de emprego e ao aumento dos gastos em Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação por partes das empresas. Assim sendo, o intuito desta é 
garantir uma vantagem competitiva na área de Gestão da Inovação e da Tecnologia e 

uir para uma visão estratégica da criação de valor através da inovação e da 

Para isso, os seus formandos adquirem ferramentas de gestão de projectos e 
processos de inovação e de mudança tecnológica em empresas, um certificado 

aliação de competências pessoais e habilitações profissionais, e a 
possibilidade de incorporação numa empresa para dinamizar um projecto de 

Criar processos de gestão da inovação; Definir as etapas necessárias para a 
projecto de inovação; Definir e implementar indicadores que 

permitam medir o progresso e detectar oportunidades de melhoria; Introduzir e 
disseminar uma cultura inovadora, facilitando a necessária mudança a nível 

adquiridas ao longo desta Pós-Graduação.

Graduação em Fundamentos de Refrigeração, visa formar técnicos com 
formação académica superior nas áreas de Engenharia, desenvolvendo 

amento; Selecção de equipamentos; Instalação, operação e manutenção de 

Permutadores de calor; Energias Alternativas em Refrigeração; Equipamentos e 
dustrial; Gestão e 

Graduação enquanto conteúdos programáticos, 

A ESTSetúbal/IPS conta ainda, na sua oferta de formação avançada, com mais 11 
s: Climatização; Energias Renováveis em Edifícios; 

Engenharia e Gestão Industrial de Serviços; Instalações de Energia Eléctrica; 
Monitorização de Sistemas Ambientais; Produção Integrada por Computador; Riscos 

lho; Segurança de Sistemas de 



Informação; Engenharia Informática de Gestão; e Tecnologia Aeronáutica.

Consulte todas as informações, e prazos de candidatura, em www.estsetubal.ips.pt.
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