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 Estudantes do Técnico querem criar mota de competição elétrico. A sigla TLMi01 não deve dizer
muito, nem ao mais entusiasta fã de motociclismo. Mas para um grupo de 31 estudantes de
Engenharia do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, é sinónimo de missão cumprida. Foi em outubro
de 2014 que a moto de competição TLMi01 se fez à pista no circuito de Motorland Aragón, em
Espanha, para participar numa corrida muito especial. Todos as máquinas foram projetadas e
fabricadas por estudantes universitários, que asseguraram também toda a logística da operação, como
se se tratassem de equipas profissionais. A moto fabricada no instituto lisboeta ficou em 22º lugar
entre 44 concorrentes, que vieram de universidades de Espanha, Itália, Brasil, Estados Unidos,
Equador, Inglaterra, Venezuela e Hungria. Para quem passou meses a projetar, construir e testar uma
máquina capaz de atingir os 200 km/h, a classificação da equipa TLMoto IST teve o sabor de um
pódio. "Fomos a primeira equipa portuguesa a entrar nesta competição e a experiência foi fantástica",
conta à 'Domingo' Miguel  Morgado, estudante de Engenharia Mecânica no Técnico e que coordena a
equipa que trabalha agora para um novo objetivo. "As regras da competição permitem que na próxima
edição da competição [que arrancou este ano e há de culminar com a realização de uma nova corrida
em pista em 2016] se possa concorrer com motos elétricas. É esse o projeto que  estamos agora a
desenvolver", conta o aluno do quarto ano, de 23 anos. E assim, consagrada que está a TLMi01, é
tempo de concentrar energias numa nova máquina, que também já tem sigla: TLMe01. O desafio é
agora construir uma moto competitiva, movida apenas a energia elétrica. "Para chegar à corrida de
Aragón precisamos de apoios. Começámos agora a fase de recolha de patrocínios e esperamos estar lá
outra vez em 2016", diz Miguel Morgado. A equipa estima em 40 mil euros o orçamento total do
projeto e tem em curso uma campanha de 'crowdfunding' para tentar recolher um montante inicial de
3500 euros. Os donativos podem ser feitos na plataforma PPL através do endereço
ppl.com.pt/pt/prj/equipa-tlmoto. EQUIPA MULTIFACETADA São todos estudantes do Instituto Superior
Técnico, em Lisboa, mas vêm de cursos diferentes. "Há muita gente de Engenharia Mecânica, mas de
também de Aeronáutica, Informática, Civil e outros cursos. Uma das facetas que esta competição
valoriza é precisamente o trabalho de equipa", diz Miguel Morgado. Entre os projetistas estão várias
raparigas do curso de Mecânica, que são, ainda, uma exceção à regra de que estes cursos são
procurados maioritariamente por homens. "Em trezentos alunos, o que é habitual é haver cerca de dez
mulheres. A nossa equipa até tem mais elementos femininos do que a proporção de mulheres que
fazem cursos de engenharia nestas áreas", conta o coordenador da equipa TLMoto IST. As regras da
competição estipulam que é a organização da prova que fornece as partes comuns de todas as motos
em competição (motor, rodas, parte do sistema de travagem e outros). Mas cada  equipa é
responsável pela construção de tudo o resto: quadro, subquadro e braço oscilante, carenagens, discos
de travagem, depósito de combustível, escape e outras peças. Se a equipa do Técnico é pioneira nas
competições de duas rodas, há muito que os estudantes portugueses participam em competições de
carros. Em julho de 2004, as equipas do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), do
Instituto Politécnico de Leiria (IP Leiria) e da Universidade de Lisboa (Técnico UL) conseguiram
alcançar os 3º, 4º e 5º lugares da competição de Formula Student. E há muito que várias
universidades portuguesas participam em ecomaratonas que premeiam as máquinas mais eficientes
na relação entre combustível gasto e quilómetros percorridos.
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