
  Tiragem: 6358

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 23,00 x 28,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 63318169 26-02-2016 | Caixa Empresas

Andre Mão de Ferro, 

um dos promotores do spin-off 

Charge2Change no pitch final 

do Caixa Empreender Award. 

Act by COTEC 
O Acelerador de Comercialização 

de Tecnologias (Act) e urna iniciativa 

da COTEC Portugal. criada em 2009 

em virtude da expansão do Programa 

COHiTEC, e que tem como objetivo apoiar 

a criação de empresas de base tecnológica 

e o licenciamento de tecnologias. 

Este acelerador disponibiliza formação, 

aconselhamento e apoio no acesso 

a financiamento em todas as fases 

de desenvolvimento da ideia, incluindo 

a prova de conceito da tecnologia, 

o desenvolvimento do plano de negócios e 

a atração de investidores ou licenciadores 

para o lançamento do projeto. 

O Permeability e o Charge2Change foram 

os dois projetos a beneficiar da ronda de 

investimento de 100 mil euros, atribuidos 

a cada um deles pela Caixa Capital -

patrocinadora do Programa. 

Dos 151 projetos apresentados ao Act by 

COTEC sairam 26 startups, que foram 

capazes de captar investimento superior 

a 35 milhões de euros. 

LONGA VIDA PARA AS desenvolvermos o projeto C2C e, por 
sua vez, para valorizar o investimento 
que foi feito numa fase inicial em in-
vestigação fundamental." 

A Charge2Change (C2C) está a desen-
volver uma tecnologia capaz de produzir 
baterias para veículos industriais mais 
eficientes em termos de carregamento, 
custo e ciclo de vida. Esta solução poderá 
vir a competir com as baterias de chum-
bo atualmente utilizadas, mais poluentes 
e mais onerosas. 

A ideia para este produto surgiu na 
sequência de um projeto de investigação 
em ligas metálicas para armazenamen-
to de energia elétrica, financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(FCT) e que envolveu três investigadoras 
do Instituto Superior Técnico, do lnsti- 

tuto Superior de Engenharia de Lisboa 
e do Instituto Politécnico de Setúbal. 
O projeto confirmou que algumas das 
ligas estudadas poderiam ser aplicadas 
em baterias e dar origem a um produto 
comercializável. 

O spin-off Charge2Change come-
çou assim a ganhar forma pela obra dos 
engenheiros André Mão de Ferro, Rui 
Pedro Silva e Sónia Eugénio, que deci-
diram juntar-se às três investigadoras e 
levar essa tecnologia até ao mercado. 
A participação no Programa COHiTEC, 
da COTEC, tem ajudado a C2C a cum-
prir esse desígnio, nomeadamente, a 
construir um plano de negócios e a cap-
tar o investimento necessário ao desen-
volvimento dos primeiros protótipos. 

Os frutos não tardaram em aparecer. 

O projeto C2C foi um dos dois contem-
plados com 100 mil euros no Programa 
de Aceleração Act by Cotec, atribuídos 
pela Caixa Capital no âmbito do Caixa 
Empreender Award. "Os fundos agora 
atribuídos vão permitir-nos estar 100% 
focados neste projeto, contratar uma 
pessoa para estar dedicada ao fabrico 
de elétrodos e avançar com a criação de 
protótipos à escala real, para de seguida 
serem testados em parceria com a Toyota 
Portugal", explica André Mão de Ferro. 

Para o engenheiro, estes progra-
mas e os estímulos financeiros que 
proporcionam são fundamentais para 
projetos em início de vida: "Tendo 
em conta a nossa entrada no merca-
do, prevista em dois a três anos, este 
investimento pré-seed é crucial para  

Desenvolver protótipos 
e fazer prova de conceito 
Existem no mercado vários tipos de ba-
terias com tecnologias, desempenhos e 
custos distintos. A componente de ino-
vação da C2C, explica André Mão de 
Ferro, consiste em "fabricar elétrodos de 
baterias através de eletrodeposição, uma 
técnica simples de fabrico que permite 
ter custos de produção mais reduzidos e 
garante uma maior velocidade de carre-
gamento". O produto estará vocacionado 
para o mercado de baterias de chumbo 
que equipam veículos elétricos — como 
empilhadores, carros de golfe e outros 
veículos industriais. Comparativamente 
às baterias de chumbo convencionais, as 
baterias C2C possibilitam uma poupan-
ça de cerca de metade do custo total de 
utilização. 

A equipa já iniciou o desenvolvimen-
to de protótipos de baterias de 12 volts, 
de tamanho semelhante às utilizadas nos 
automóveis. "No primeiro ano, o nosso 
objetivo é testar um protótipo, quer a ní-
vel laboratorial, quer a nível piloto num 
veículo industrial, sendo que a fase se-
guinte será subcontratar a produção de 
baterias e entrar no mercado das baterias 
para empilhadores elétricos", explica 
André Mão de Ferro. 

BATERIAS INDUSTRIAIS 
Menor tempo de carregamento, melhor desempenho e metade do custo 

de utilização em veículos industriais. Os primeiros protótipos 
das baterias da Charge2Change estão já a ser desenvolvidos e, uma vez 

testados com êxito, terá início a fase de produção. 


