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O 
Programa Galp 20-20-20 é uma 
iniciativa a nível nacional, na trans-
ferência de conhecimento e de ino-
vação entre o mundo empresarial 
e académico. Lançado em 2007, já 

colocou bolseiros em mais de 130 empresas por-
tuguesas, que assim beneficiaram de inovadoras 
soluções de eficiência energética desenvolvidas 
por estudantes das principais universidades na-
cionais. O Programa atribui anualmente 21 bol-
sas de investigação, de 3000 euros, a 21 alunos, 
para o desenvolvimento destes projetos nas 21 

entidades clientes, selecionadas pela Galp Ener-
gia. 

Os trabalhos de investigação premiados este 
ano foram desenvolvidos por alunos da Univer-
sidade de Aveiro (UA), da Faculdade de Enge-
nharia da Universidade do Porto (FEUP) e do 
Instituto Superior Técnico (IST), e estudam as 
melhores maneiras de obter eficiência energética 
em empresas, públicas e privadas, dos mais di-
versos setores. Englobam, entre outros, o setor 
hoteleiro, com um modelo de eficiência energé-
tica; o setor de embalagens, com o desenvolvi-
mento de uma aplicação informática de apoio à 
certificação energética; o setor dos transportes, 
com a otimização da frota a gás natural e o se-
tor da indústria alimentar para animais, com a 
poupança energética e redução de emissões de 
CO2, projeto onde 3 das 9 medidas propostas já 
estão a ser implementadas. Os projetos de inves-
tigação têm como base auditorias às empresas, 
com o intuito de racionalizar o seu sistema ener-
gético, identificar e recomendar oportunidades 
de melhoria e, sempre que possível, conceber 
ferramentas de apoio à gestão energética. Os tra-
balhos são coordenados por uma tripla tutoria: 
um professor da universidade-membro do Galp 
20-20-20 (UA, FEUP e IST), um tutor da en-
tidade participante e um tutor da Galp Energia. 
Os três melhores trabalhos de cada uma das três 
universidades recebem prémios monetários no 
valor de 5000 euros, 3000 euros e de 2000 eu-
ros, respetivamente.

A empresa tem uma área dedicada ao rela-

cionamento com as universidades no âmbito da 
investigação e de criação de programas acadé-
micos destinados a alunos externos para o de-
senvolvimento de competências de que a Galp 
Energia necessita – por exemplo, um mestrado 
em Engenharia de Petróleos, em parceria com 
a Heriot-Watt University e com a Faculdade de 
Ciências de Lisboa; outro programa em parceria 
com o IST, com a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto e com a Universidade de 
Aveiro (acima referido), que todos anos atribui 
30 bolsas de investigação em ambiente empresa-
rial a outros tantos alunos das três universidades; 
e vários outros. Ainda nesta área, tem em desen-
volvimento diversos programas de investigação 
aplicada aos projetos de grande dimensão de ex-
ploração e produção de petróleo em águas ultra-
-profundas que envolvem investigadores ligados 
a diversas universidades portuguesas e brasilei-
ras, e que constituem uma oportunidade única 
para o desenvolvimento de uma comunidade de 
conhecimento entre os investigadores de toda 
a CPLP sobre estas matérias, que têm um ma-
nancial imenso de aplicações, dadas as grandes 
descobertas de petróleo e gás no Brasil, Moçam-
bique e Angola.

É de referir também uma área de desenvol-
vimento de recursos humanos (mais virada para 
dentro, portanto) que se organiza como uma 
universidade interna, cujos programas foram de-
senhados à medida das necessidades da empresa, 
mas são ministrados por docentes da Universi-
dade Católica e da Escola de Gestão do Porto•

BOLSAS GALP ENERGIA 

Galp 20-20-20 colocou bolseiros em 130 empresas 
portuguesas em oito anos 

O Programa atribui 
anualmente 21 bolsas de 
investigação, de 3000 
euros, a 21 alunos, para 
o desenvolvimento destes 
projetos nas 21 entidades 
clientes, selecionadas pela 
Galp Energia.
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GALP ENERGIA 

COLOCOU 

BOLSEIROS 

EM 130 

EMPRESAS 

PORTUGUESAS 

EM OITO ANOS


