
Fórmula Student. A competição 
eléctrica já passa por Portugal  
 

 

  

Grupo de alunos do Técnico desenvolveu um molugar e léctrico. Pedro 
Lamy apadrinha o projecto 

É um carro de competição, é eléctrico e é feito em Portugal. E é 
desenvolvido por estudantes do Instituto Superior Técnico. O novo Fórmula 
Student foi apresentado este mês com o apoio do ex-piloto de Fórmula 1 
Pedro Lamy. 

Os estudantes do Técnico desenvolveram o novo modelo FST 05e e 
introduziram inovações em relação ao FST 04e, com destaque para o 
chassis monocoque, suspensão e jantes integrais em fibra de carbono e, 
pela primeira vez, trabalharam a aerodinâmica neste projecto. 

Mas as diferenças não ficam por aqui: a massa de 200 quilos faz com que o 
carro seja mais leve que o seu antecessor, que pesava 300. Na aceleração o 
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IST apresenta o FST05e 
 

 

Vinte e cinco estudantes do Instituto 
Superior Técnico, com idades 
compreendidas entre os 21 e 22 anos, 
desenvolveram e construíram um carro 
eléctrico de competição. Este é um 
protótipo da Fórmula 1 universitária, e é 
considerando como o mais avançado 

tecnologicamente alguma vez construído em Portugal. 

O modelo, apresentado esta quinta-feira no IST, nas instalações do 
Taguspark, em Oeiras, é o quinto modelo construído construído pela 
instituição, e tem como principais inovações os chassis monocoque, os 
melhoramentos aerodinâmicos (nomeadamente as asas e fundo plano), uma 
suspensão e jantes integralmente construídas em fibra de carbono e um 
diferencial electrónico. 

O novo carro FST05e foi idealizado, desenhado e construído pelos alunos, 
com ajuda de vários patrocinadores, num investimento de 350 mil euros, 
para competir em provas na Alemanha, Hungria e Espanha,  na Fórmula 
Student, uma competição internacional criada para expandir os 
conhecimentos dos estudantes universitários. 

João Pedro, o chefe da equipa de estudantes, na sua maioria de engenharia, 
disse estar muito orgulhoso por ele e os seus colegas terem conseguido 
cumprir o desafio. 

“Somos 25 pessoas diferentes, que não recebem nada por estar a fazer 
isto e ainda temos de conciliar com a escola. Foi u m trabalho muito 
duro” , disse o jovem estudante. 
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“Quando as pessoas estão motivadas e trabalham para  um objectivo 
comum é mais fácil. Sabemos que muito provavelmente  vamos ter 
trabalho quando sairmos daqui” , afirmou. 

Durante a apresentação do projecto, João Pedro explicou ainda que a opção 
por um carro eléctrico surgiu pelas preocupações ambientais e incerteza do 
mercado dos combustíveis fósseis. 

O novo projecto contou com o apadrinhamento de Pedro Lamy, que voltou 
hoje a manifestar um grande orgulho na equipa de estudantes. 

“Mostramos que conseguimos competir ao mais alto ní vel e espero que 
estes engenheiros se entusiasmem com a competição. O carro é muito 
bonito, espero que seja também tão eficiente” , afirmou Lamy. 

O FST05e é o segundo carro eléctrico construído pela equipa FST Novabase 
que, em 2001, construiu o seu primeiro carro de competição e que viria a 
ganhar um prémio internacional em 2002. 
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FOTOS: este é o Fórmula 1 elétrico português 
Pedro Lamy apadrinhou novo projeto dos alunos do Instituto Superior 

Técnico 

 
 

 

 

Vinte e cinco estudantes do Instituto 

Superior Técnico (IST), com 21 e 22 

anos, construíram um carro elétrico de 

competição, um protótipo da Fórmula 1 

universitária, sendo considerado como 

"o mais tecnológico" alguma vez 

construído em Portugal. 

 

O modelo, apresentado no IST, no Taguspark, em Oeiras, é o quinto 

construído por um grupo de alunos, mas tem como principais inovações 

"chassis monocoque, apêndices aerodinâmicos (asas e fundo plano), uma 

suspensão e jantes integrais em fibra de carbono e um diferencial 

eletrónico". 

 

O novo carro FST05 foi construído pela equipa de alunos, com ajuda de 

vários patrocinadores, num investimento de 350 mil euros, para competir em 

provas na Alemanha, Hungria e Espanha, no âmbito do Fórmula Student, 

uma competição internacional criada para alargar os conhecimentos dos 

estudantes universitários. 

 

João Pedro, o chefe da equipa de estudantes, maioria de engenharia, disse 

estar muito orgulhoso por ele e os seus colegas terem conseguido cumprir o 

desafio. 
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"Somos 25 pessoas diferentes, que não recebem nada por estar a fazer isto 

e ainda temos de conciliar com a escola. Foi um trabalho muito duro", disse o 

jovem estudante, adiantando que o FST05 é capaz de acelerar dos 0 aos 

100 km/h em apenas 2,5 segundos. 

 

Na apresentação do projeto, João Pedro explicou ainda que o escolha por 

um carro elétrico surgiu pelas "preocupações ambientais e incerteza do 

mercado dos combustíveis fósseis". 

 

A apadrinhar o novo projeto encontra-se Pedro Lamy, antigo piloto de 

Fórmula 1, que manifestou "grande orgulho" na equipa de estudantes. 

 

"Mostramos que conseguimos competir ao mais alto ní vel e espero que 

estes engenheiros se entusiasmem com a competição. O carro é muito 

bonito, espero que seja também tão eficiente" , disse Lamy que até 

manifestou o desejo de "dar uma voltinha". 

 

"Não sei se é permitido, mas até era interessante v er este carro numa 

competição de Fórmula 1" , acrescentou. 

 

O FST05 é o segundo carro elétrico construído pela equipa FST Novabase 

que, em 2001, construiu o seu primeiro carro de competição e que viria a 

ganhar um prémio internacional em 2002. 
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Novo carro elétrico de competição está pronto 
Construção ficou a cabo dos estudantes do Instituto Superior 

Técnico 

Vinte e cinco estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), com 21 e 22 
anos, construíram um carro elétrico de competição, um protótipo da 
Fórmula 1 universitária, sendo considerado como «o mais tecnológico» 
alguma vez construído em Portugal. 
 
O modelo, hoje apresentado no IST, no Taguspark, em Oeiras, é o quinto 
construído por um grupo de alunos, mas tem como principais inovações 
«chassis monocoque, apêndices aerodinâmicos (asas e fundo plano), uma 
suspensão e jantes integrais em fibra de carbono e um diferencial 
eletrónico». 
 
O novo carro FST05 foi construído pela equipa de alunos, com ajuda de 
vários patrocinadores, num investimento de 350 mil euros, para competir 
em provas na Alemanha, Hungria e Espanha, no âmbito do Fórmula 
Student, uma competição internacional criada para alargar os 
conhecimentos dos estudantes universitários. 
 
João Pedro, o chefe da equipa de estudantes, maioria de engenharia, disse 
estar muito orgulhoso por ele e os seus colegas terem conseguido cumprir 
o desafio. 
 
«Somos 25 pessoas diferentes, que não recebem nada por estar a fazer isto 
e ainda temos de conciliar com a escola. Foi um trabalho muito duro», 
disse o jovem estudante. 
 
Numa altura em que a maioria dos estudantes universitários vive o drama 
de não ter emprego quando acaba os cursos, João Pedro está consciente de 
que ele e os seus colegas escolheram um caminho mais seguro. 
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«Quando as pessoas estão motivadas e trabalham para um objetivo comum 
é mais fácil. Sabemos que muito provavelmente vamos ter trabalho quando 
sairmos daqui», sustentou. 
 
Na apresentação do projeto, João Pedro explicou ainda que o escolha por 
um carro elétrico surgiu pelas «preocupações ambientais e incerteza do 
mercado dos combustíveis fósseis». 
 
O novo projeto volta a ser apadrinhado por Pedro Lamy, antigo piloto de 
Fórmula 1, que voltou hoje a manifestar «grande orgulho» na equipa de 
estudantes. 
 
«Mostramos que conseguimos competir ao mais alto nível e espero que 
estes engenheiros se entusiasmem com a competição. O carro é muito 
bonito, espero que seja também tão eficiente», disse Lamy que até 
manifestou o desejo de «dar uma voltinha». 
 
«Não sei se é permitido, mas até era interessante ver este carro numa 
competição de Fórmula 1», acrescentou. 
 
O FST05 é o segundo carro elétrico construído pela equipa FST Novabase 
que, em 2001, construiu o seu primeiro carro de competição e que viria a 
ganhar um prémio internacional em 2002. 

 

 

 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

17-07-2013

Novo carro elétrico de competição está pronto

Internet Nacional

Novo carro elétrico de competição está pronto 17-07-2013 INTERNET

ID
:

4
5
8
2
3
5
9

2 de 2



Estudantes do IST constroem carro de 
competição eléctrico 

 
 

Vinte e cinco estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), com 21 e 22 anos, 

construíram um carro elétrico de competição, um protótipo da Fórmula 1 

universitária, sendo considerado como «o mais tecnológico» alguma vez construído 

em Portugal. 

O modelo, hoje apresentado no IST, no Taguspark, em Oeiras, é o quinto 
construído por um grupo de alunos, mas tem como principais inovações 

«chassis monocoque, apêndices aerodinâmicos (asas e fundo plano), uma 

suspensão e jantes integrais em fibra de carbono e um diferencial 

eletrónico». 
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O novo carro FST05 foi construído pela equipa de alunos, com ajuda de 

vários patrocinadores, num investimento de 350 mil euros, para competir em 

provas na Alemanha, Hungria e Espanha, no âmbito do Fórmula Student, 

uma competição internacional criada para alargar os conhecimentos dos 

estudantes universitários. 

João Pedro, o chefe da equipa de estudantes, maioria de engenharia, disse 

estar muito orgulhoso por ele e os seus colegas terem conseguido cumprir o 

desafio. 

«Somos 25 pessoas diferentes, que não recebem nada por estar a fazer isto 

e ainda temos de conciliar com a escola. Foi um trabalho muito duro», disse 

o jovem estudante. 

Numa altura em que a maioria dos estudantes universitários vive o drama de 

não ter emprego quando acaba os cursos, João Pedro está consciente de 

que ele e os seus colegas escolheram um caminho mais seguro. 

«Quando as pessoas estão motivadas e trabalham para um objetivo comum 

é mais fácil. Sabemos que muito provavelmente vamos ter trabalho quando 

sairmos daqui», sustentou. 

 

Na apresentação do projeto, João Pedro explicou 

ainda que o escolha por um carro elétrico surgiu 

pelas «preocupações ambientais e incerteza do 

mercado dos combustíveis fósseis». 

O novo projeto volta a ser apadrinhado por Pedro 

Lamy, antigo piloto de Fórmula 1, que voltou hoje a 

manifestar «grande orgulho» na equipa de 

estudantes. 
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«Mostramos que conseguimos competir ao mais alto nível e espero que 

estes engenheiros se entusiasmem com a competição. O carro é muito 

bonito, espero que seja também tão eficiente», disse Lamy que até 

manifestou o desejo de «dar uma voltinha». 

«Não sei se é permitido, mas até era interessante ver este carro numa 

competição de Fórmula 1», acrescentou. 

O FST05 é o segundo carro elétrico construído pela equipa FST Novabase 

que, em 2001, construiu o seu primeiro carro de competição e que viria a 

ganhar um prémio internacional em 2002. 
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Equipa de Formula Student do IST 

apresenta novo FST 05e   

 

Foi hoje apresentado no campus do 
Taguspark do Instituto Superior 
Técnico (IST) o FST 05e, o novo 
protótipo de Formula Student 
eléctrico, totalmente desenvolvido em 
Portugal pela equipa do Projecto FST 
Novabase, composta por alunos do 
IST. 

Este é já o quinto modelo desenvolvido e construído pelos futuros 
engenheiros do Técnico, num monolugar que tem como principais inovações 
um chassis monocoque, apêndices aerodinâmicos (asas e fundo plano), 
suspensão e jantes integrais em fibra de carbono, bem como um diferencial 
eletrónico. 
Sob o olhar atento do 'padrinho' do projeto, Pedro Lamy, o mais bem 
sucedido piloto português nas pistas, e uma enorme plateia de adeptos, 
professores, patrocinadores, a equipa liderada por João Pedro prepara-se 
agora para levar o carro à Alemanha, Hungria e Espanha para se defrontar 
com muitas outras Universidades europeias, onde serão postos à prova todos 
os aspetos do veículo, desde os técnicos, engenharia e até aos planos de 
custos e de 'marketability'. 
Em 2012, a equipa anterior venceu a competição de Formula Student inglesa 
na classe de projecto, que decorreu em Silverstone, vencendo na Classe 2, 
Plano de Negócios, Prova de engenharia e segundo lugar em Custo e 
Sustentabilidade. 
O novo FST 05e acelere dos 0 aos 100 Km/h em apenas 2,5s de gera carga 
aerodinâmica suficiente para rolar de “cabeça para baixo”. Um projeto que o 
AutoSport vai seguir atentamente. 
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Estudantes do IST constroem novo carro 
elétrico de competição 

 

http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Desporto/Interior.aspx?content_id=3328644&pa

ge=-1 

Vinte e cinco estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), com 21 e 22 

anos, construíram um carro elétrico de competição, um protótipo da 

Fórmula 1 universitária, sendo considerado como «o mais tecnológico» 

alguma vez construído em Portugal. 

O modelo, hoje apresentado no IST, no Taguspark, em Oeiras, é o quinto 
construído por um grupo de alunos, mas tem como principais inovações 
«chassis monocoque, apêndices aerodinâmicos (asas e fundo plano), uma 
suspensão e jantes integrais em fibra de carbono e um diferencial 
eletrónico». 

O novo carro FST05 foi construído pela equipa de alunos, com ajuda de 
vários patrocinadores, num investimento de 350 mil euros, para competir 
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em provas na Alemanha, Hungria e Espanha, no âmbito do Fórmula 
Student, uma competição internacional criada para alargar os 
conhecimentos dos estudantes universitários. 

João Pedro, o chefe da equipa de estudantes, maioria de engenharia, disse 
estar muito orgulhoso por ele e os seus colegas terem conseguido cumprir 
o desafio. 

«Somos 25 pessoas diferentes, que não recebem nada por estar a fazer isto 
e ainda temos de conciliar com a escola. Foi um trabalho muito duro», 
disse o jovem estudante. 

Numa altura em que a maioria dos estudantes universitários vive o drama 
de não ter emprego quando acaba os cursos, João Pedro está consciente de 
que ele e os seus colegas escolheram um caminho mais seguro. 

«Quando as pessoas estão motivadas e trabalham para um objetivo comum 
é mais fácil. Sabemos que muito provavelmente vamos ter trabalho quando 
sairmos daqui», sustentou. 

Na apresentação do projeto, João Pedro explicou ainda que o escolha por 
um carro elétrico surgiu pelas «preocupações ambientais e incerteza do 
mercado dos combustíveis fósseis». 

O novo projeto volta a ser apadrinhado por Pedro Lamy, antigo piloto de 
Fórmula 1, que voltou hoje a manifestar «grande orgulho» na equipa de 
estudantes. 

«Mostramos que conseguimos competir ao mais alto nível e espero que 
estes engenheiros se entusiasmem com a competição. O carro é muito 
bonito, espero que seja também tão eficiente», disse Lamy que até 
manifestou o desejo de «dar uma voltinha». 

«Não sei se é permitido, mas até era interessante ver este carro numa 
competição de Fórmula 1», acrescentou. 
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O FST05 é o segundo carro elétrico construído pela equipa FST Novabase 
que, em 2001, construiu o seu primeiro carro de competição e que viria a 
ganhar um prémio internacional em 2002. 
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Estudantes do IST constroem carro elétrico de 
competição 

O projeto dos 

estudantes foi 

apadrinhado pelo piloto 

Pedro Lamy e contou 

com um investimento de 

350 mil euros. 

Vinte e cinco estudantes do 
Instituto Superior Técnico 
(IST), com 21 e 22 anos, 
construíram um carro 

elétrico de competição, um protótipo da Fórmula 1 universitária, sendo 
considerado como «o mais tecnológico» alguma vez construído em 
Portugal. 

O modelo, hoje apresentado no IST, no Taguspark, em Oeiras, é o quinto 
construído por um grupo de alunos, mas tem como principais inovações 
«chassis monocoque, apêndices aerodinâmicos (asas e fundo plano), uma 
suspensão e jantes integrais em fibra de carbono e um diferencial 
eletrónico». 

O novo carro FST05 foi construído pela equipa de alunos, com ajuda de 
vários patrocinadores, num investimento de 350 mil euros, para competir 
em provas na Alemanha, Hungria e Espanha, no âmbito do Fórmula 
Student, uma competição internacional criada para alargar os 
conhecimentos dos estudantes universitários. 

João Pedro, o chefe da equipa de estudantes, maioria de engenharia, disse 
estar muito orgulhoso por ele e os seus colegas terem conseguido cumprir 
o desafio. 
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«Somos 25 pessoas diferentes, que não recebem nada por estar a fazer isto 
e ainda temos de conciliar com a escola. Foi um trabalho muito duro», 
disse o jovem estudante. 

Numa altura em que a maioria dos estudantes universitários vive o drama 
de não ter emprego quando acaba os cursos, João Pedro está consciente de 
que ele e os seus colegas escolheram um caminho mais seguro. 

«Quando as pessoas estão motivadas e trabalham para um objetivo comum 
é mais fácil. Sabemos que muito provavelmente vamos ter trabalho quando 
sairmos daqui», sustentou. 

Na apresentação do projeto, João Pedro explicou ainda que o escolha por 
um carro elétrico surgiu pelas «preocupações ambientais e incerteza do 
mercado dos combustíveis fósseis». 

O novo projeto volta a ser apadrinhado por Pedro Lamy, antigo piloto de 
Fórmula 1, que voltou hoje a manifestar «grande orgulho» na equipa de 
estudantes. 

«Mostramos que conseguimos competir ao mais alto nível e espero que 
estes engenheiros se entusiasmem com a competição. O carro é muito 
bonito, espero que seja também tão eficiente», disse Lamy que até 
manifestou o desejo de «dar uma voltinha». 

«Não sei se é permitido, mas até era interessante ver este carro numa 
competição de Fórmula 1», acrescentou. 

O FST05 é o segundo carro elétrico construído pela equipa FST Novabase 
que, em 2001, construiu o seu primeiro carro de competição e que viria a 
ganhar um prémio internacional em 2002. 
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Estudantes constroem novo carro eléctrico 
de competição   

 

 Vinte e cinco estudantes do Instituto Superior Técnico (IST), com 21 e 22 
anos, construíram um carro elétrico de competição, um protótipo da Fórmula 
1 universitária, sendo considerado como "o mais tecnológico" alguma vez 
construído em Portugal. 

O modelo, hoje apresentado no IST, no Taguspark, em Oeiras, é o quinto 
construído por um grupo de alunos, mas tem como principais inovações 
"chassis monocoque, apêndices aerodinâmicos (asas e fundo plano), uma 
suspensão e jantes integrais em fibra de carbono e um diferencial 
eletrónico". 

O novo carro FST05 foi construído pela equipa de alunos, com ajuda de 
vários patrocinadores, num investimento de 350 mil euros, para competir em 
provas na Alemanha, Hungria e Espanha, no âmbito do Fórmula Student, 
uma competição internacional criada para alargar os conhecimentos dos 
estudantes universitários. 

João Pedro, o chefe da equipa de estudantes, maioria de engenharia, disse 
estar muito orgulhoso por ele e os seus colegas terem conseguido cumprir o 
desafio. 
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"Somos 25 pessoas diferentes, que não recebem nada por estar a fazer isto 
e ainda temos de conciliar com a escola. Foi um trabalho muito duro", disse o 
jovem estudante. 

Numa altura em que a maioria dos estudantes universitários vive o drama de 
não ter emprego quando acaba os cursos, João Pedro está consciente de 
que ele e os seus colegas escolheram um caminho mais seguro. 

"Quando as pessoas estão motivadas e trabalham para um objetivo comum 
é mais fácil. Sabemos que muito provavelmente vamos ter trabalho quando 
sairmos daqui", sustentou. 

Na apresentação do projeto, João Pedro explicou ainda que o escolha por 
um carro elétrico surgiu pelas "preocupações ambientais e incerteza do 
mercado dos combustíveis fósseis". 

O novo projeto volta a ser apadrinhado por Pedro Lamy, antigo piloto de 
Fórmula 1, que voltou hoje a manifestar "grande orgulho" na equipa de 
estudantes. 

"Mostramos que conseguimos competir ao mais alto nível e espero que estes 
engenheiros se entusiasmem com a competição. O carro é muito bonito, 
espero que seja também tão eficiente", disse Lamy que até manifestou o 
desejo de "dar uma voltinha". 

"Não sei se é permitido, mas até era interessante ver este carro numa 
competição de Fórmula 1", acrescentou. 

O FST05 é o segundo carro elétrico construído pela equipa FST Novabase 
que, em 2001, construiu o seu primeiro carro de competição e que viria a 
ganhar um prémio internacional em 2002. 
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Siemens equipa carro português para o Formula 

Student 

O veículo desenvolvido pelos alunos do Instituto Superior Técnico (IST) 

que participará na Formula Student deste ano foi equipado com dois 

motores Siemens, um em cada roda traseira. Os motores são SIMOTICS M 

do tipo 1FE1, ideais para veículos que necessitam atingir velocidades 

elevadas num curto espaço de tempo, conciliadas com travagens bruscas 

frequentes. Para manter o binário a velocidades altas, os motores são 

refrigerados a água. 

 

O FST 05e (nome do protótipo) tem uma melhor distribuição de peso e 

redução do centro de gravidade, bem como ausência do tradicional eixo 

diferencial substituído pela sincronização do que os seus antecessores. 

Ainda, o conjunto da propulsão utilizada com o chassis monocoque, 
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apêndices aerodinâmicos, suspensão, jantes integrais em fibra de 

carbono e o diferencial elétrico fazem deste novo modelo Formula 

Student, o quinto a ser construído em Portugal, o mais tecnológico de 

todos. 

 

A competição Formula Student é considerada a F1 Universitária é um 

desafio que se assume como a maior competição universitária de 

engenharia a nível mundial, onde todos os aspetos do veículo são postos 

à prova: dados técnicos, engenharia, planos de custo e marketability. 
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Fórmula Student: O fórmula made in Portugal 

 

Está nas bancas esta semana com o AutoSport uma completa reportagem 

sobre o novo Fórmula Student do 'Técnico', o FST 05e, monolugar mais 

avançado construído no país, e logo por jovens estudantes do Instituto 

Superior Técnico. Esta semana no seu AutoSport. 
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FST 05e chega dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,8 segundos, quando o 
modelo anterior demorava quatro segundos. João Pedro é o líder da equipa 
que criou este carro e revelou que pretendem colocar o modelo no top 10 
mundial da Formula Student, uma espécie de F1 Universitária e uma 
competição de engenharia onde aspectos como os dados técnicos do carro, 
os planos de custo e até o marketing contam. 

O Projecto FST Novabase-Formula Student Técnico nasceu em 2001, 
através dos alunos de engenharia mecânica do IST. Já foram desenhados 
três modelos a combustão interna FST 01, FST 02, FST 03 e mais dois 
eléctricos: o FST 04e, que foi o primeiro carro eléctrico português de corrida, 
e o segundo o FST 05e, com o qual tencionam participar agora nas corridas 
na Alemanha, Hungria e Espanha. 

Pedro Lamy voltou a apadrinhar este projecto e diz que "estamos num bom 
caminho. Nós, portugueses, não temos equipas a competir nas fórmulas, nas 
competições mais altas da Formula 1, mas temos óptimos engenheiros e 
aqui provamos que somos capazes de liderar qualquer projecto". 

Quanto ao carro, o líder da equipa, João Pedro diz que para já o objectivo é 
"ir para a pista testar a máquina. Foi o projecto mais desafiante da minha 
vida" acrescentou, referindo-se ao facto de ter uma equipa com 25 pessoas 
em torno deste projecto. Segundo António Mira, da Siemens, o carro tem a 
tecnologia mais recente disponível, que ajuda a desenvolver as capacidades 
da engenharia em Portugal. E afirma que o motor de "elevada eficácia, 
permite atingir velocidades muito superiores num espaço mais curto de 
tempo. É o motor tecnológico mais desenvolvido que a Siemens tem". 

O FST 05e tem dois motores Siemens Simotics M, tipo 1FE1, um em cada 
roda traseira. Para manter o binário a velocidades altas, os motores são 
refrigerados a água. A Siemens assinou ainda, recentemente, um protocolo 
com o governo que dá luz verde ao projecto "Engenharia made in Portugal", 
para colmatar a falta de engenheiros em Portugal. Ricardo F. Martins  
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