
LISBOA

Novo mestrado
em Engenharia
Petrolífera
> A secretária de Estado da

Ciência, Leonor Parreira, inaugu-
ra hoje, em Lisboa, um novo mes-
trado em Engenharia do Petróleo

patrocinado pela Galp e oferecido

por um consórcio entre a
Universidade de Heriot Watt, do

Reino Unido, e um consórcio de

instituições nacionais composto
pela Universidade de Lisboa,
a Universidade Nova de Lisboa,
a Universidade de Coimbra,
a Universidade de Aveiro e a
Universidade do Minho.
O mestrado, em que serão abor-
dadas áreas como a Geociência
do Petróleo e a Engenharia de

perfuração, tem um total de oito
módulos académicos e dois pro-
jetos finais. O primeiro curso,

que arranca hoje e termina em
fevereiro de 2015, serálecionado

integralmente em inglês na
Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.
No final, os alunos aprovados
terão um diploma da
Universidade de Heriot Watt.

Leonor Parreira abre curso
NATACHA CARDOSO



Galp associa se à melhor
escola de petróleo
para criar mestrado
Várias universidades portuguesas juntaram-se à Galp para criar o ISPG, que se associou
à Heriot Watt University para criar um mestrado em Engenharia do Petróleo.

A I a edição deste curso
de mestrado em enge-
nharia do petróleo as-
sinala o início de uma
parceria entre o ISPG e

a Heriot Watt University, considera-
da a melhor instituição de formação
na área do petróleo. O objectivo é

criar uma escola de exploração e pro-
dução de petróleo e gás, sedeada em
Lisboa, que começa já este ano a for-
mar especialistas nestas áreas.

Confrontada com dificuldade em
preencher todas as vagas disponí-
veis, a Galp aposta assim em formar o

capital humano qualificado e de I&D
deste sector para as operações que
desenvolve em muitos países lusófo-

nos, como Brasil, Moçambique, An-
gola e Timor- Leste.

A primeira turma já está formada
e é composta por 11 portugueses, um
moçambicano, seis brasileiros e
dois chineses. Todos com forma-
ções em engenharias: mecânica,
ambiente, química, física, civil e

O curso surge para
dar resposta às
necessidades de
capital humano
é de l&D deste sector.
geologia. Os alunos têm entre 24 e 31
anos.

O ISPG é uma associação sem fins
lucrativos constituída pela Galp e pe-
las universidades de Aveiro,' Coim-
bra, Minho, Nova de Lisboa, Porto, e

ainda o Instituto Superior Técnico e a
Faculdade de Ciências da Universida-



de de Lisboa, que, em conjunto com a
Heriot-Watt University, desenvolveu
um programa de formação superior
em engenharia do petróleo. A inicia-
tiva integra ainda a rede de coopera-
ção cientifica de Approved Learning
Partners do Institute of Petroleum
Engineering da HWU, um dos cen-
tros de excelência mundial no ensino,
formação e investigação da engenha-
ria do petróleo, com fortes ligações
aos líderes industriais do sector.

O curso, com a duração de 12 me-
ses, decorre na Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa, sen-
do o inglês o idioma de ensino. E o

corpo docente é formado por profes-
sores da HWU e docentes oriundos
dos associados cientificos e indus-
triais do ISPG.

Em cada ano serão admitidos
apenas 20 alunos e aos graduados
deste programa será conferido o

grau académico de Master of Scien-
ce em Engenharia do Petróleo, pela
Heriot-Watt Unversity. Uma mais
Valia para todos os que trabalham
nesta indústria e para os jovens que
acabam os seus cursos e podem ter
aqui uma oportunidade de uma car-
reira internacional na área do petró-
leo e gás. ¦ Joana Moura

DADOS DO CURSO

20
Cada turma deste mestrado em
Engenharia do Petróleo terá apenas 20
alunos por ano, todos formados na área

das engenharia ou ciência.

6
Depois dos portugueses, que são 11,

são os brasileiros que estão em maior
número nesta primeira turma.

Depois, há ainda um moçambicano
e dois chineses na turma.




	31mar_Galp_mestrado_ULisboa2
	31mar_Galp_mestrado_ULisboa

