
Universitários apostam
na eficiência energética

21 alunos criaram projectos
para reduzir os gastos
de energia das empresas
onde estagiaram.

O desafio não é sim-

ples: se encontras-
se o CEO da Galp
Energia no eleva-

dor, conseguia
vender-lhe o seu

projecto de eficiência energética em
dois minutos (supostamente, o tempo
que o elevador demoraria a subir)?

Mas é a partir deste desafio que
cerca de 20 alunos criam projectos
de investigação na área da eficiência
energética, ao abrigo do programa
Galp 20-20-20, em parceria com
empresas e as suas universidades.

Este ano foram 21 projectos, apre-
sentados quinta-feira na sede da
Galp, em Lisboa, seguindo o modelo
'elevator pitch', onde estiveram
também presentes representantes
de start ups e de capital de risco.

Os projectos desenvolveram-se
em vários sectores de actividade,
desde a hotelaria, para a qual foram
propostas formas mais eficientes
de gerir a ocupação dos quartos
tendo em conta os gastos energéti-
cos associados, ao sector indus-
trial, cujas propostas se prendem
com melhorias no processo de pro-
dução, através da recuperação de
calor ou na manutenção mais cui-
dada das máquinas, houve suges-
tões para todos os gostos. E o presi-
dente executivo da Galp, Ferreira

de Oliveira, garantiu que cerca de

30% das empresas adoptou as su-

gestões dos estudantes, tendo visto
os seus gastos em energia descer
entre 9% e 12%.

O programa Galp 20.20.20 é uma
iniciativa nacional com o objectivo
de apoiar a transferência de conheci-
mento e de inovação do mundo aca-
démico para o empresarial. Lançado
em 2007, já colocou bolseiros em
mais de 130 empresas que beneficia-
ram das soluções desenvolvidas pe-
los estudantes das principais univer-
sidades portuguesas.

Universidade de Aveiro, Univer-
sidade do Porto e Instituto Superior
Técnico são os parceiros da Galp
neste programa de bolsas, que no fi-
nal premeia três projectos de cada



uma das universidades - valores que,
no primeiro prémio, chegam aos
2.500 euros, e no terceiro aos mil eu-
ros, além da bolsa de estudo de cerca
de três mil euros, paga durante a in-
vestigação.

Os projectos têm por base racio-
nalizar o sistema energético das

empresas onde decorre o estágio,
identificar e recomendar oportuni-
dades de melhorar o consumo de

energia e, sempre que possível, criar
novas ferramentas de apoio à ges-
tão energética.

Também presente na apresenta-
ção, a secretária de Estado da Ciên-
cia, Leonor Parreira, salientou a "for-
tíssima aposta da empresa no capital
humano, sem o qual não existe des-
envolvimento", assim como "a preo-
cupação em transformar conheci-
mento científico em valor real para o

tecido empresarial."
Joana Moura

ALGUNS PROJECTOS

• O projecto de João Silva, da
Universidade de Aveiro, teve como
objectivo o controlo do ar interior,
evitando com isso que se gaste
demasiada energia. O modelo foi para a

Visabeira - Palácia do Gelo Shopping,
mas pode ser adaptado a várias outras
estruturas empresariais.

• Gonçalo Faria, do IST, criou um
software de planeamento para a

optimização do funcionamento das

máquinas da Lallemand, empresa onde
desenvolveu o seu projecto.

• Também do IST, Pedro Alves identificou

situações no Instituto Gulbenkian de
Ciência, que deviam ser alteradas, como
a iluminação ou alteração das janelas, que
se verificaram essenciais para uma
maior eficiência energética.




