
Produzir luz
em vez
de consumi-la

Beon

Quando

chegamos peno da banca' da

BeOn, somos surpreendidos por um

aparelho -um conversor enfiado

dentro de um alguidar de plástico cheio

de água «É para mostrar que é multo

fiável e que pode estar exposto as

adversldades, como o vento e a chuva» , explica Rui

Rodrigues, um dos fundadores da BcON energia.

Vamos a explicações. Já imaginou ligar um

aparelho à tomada que, em vez de consumir

energia, vai dar energia aos restantes aparelhos
domésticos lá de casa? Foi exatamente isso que

conseguiram Rui Rodrigues e José Marcai, que já

tinham sido colegas no Instituto Superior Técnico

c que entretanto concluíram doutoramentos lá

fora «A ideia de fazer este conversor surgiu há seis

anos», recorda Rui, com um sotaque enrolado

quase a sobrepor-se à língua materna. Mas foi por
cá que concebe esta tecnologia, assente em painéis
fotovoltaicos, e que já é um sucesso. No fundo, a

BeON criou um equipamento que transforma ou

liga - um painel solar a uma tomada elétrica

comum. Basicamente, basta comprar um destes

kits solares, seguir as instruções como se fosse

montar um móvel, ligar a tomada e... vnilá, está a

produzir a sua própria energia cm vez de

consumi-la da rede. Uma ideia que não deixa,

certamente, ninguém indiferente.

Os tórs são modulares, ou se)a, pode acrescentar

conversores conforme o número de moradores e

necessidades de cada núcleo familiar. E custam

tanto ou menos - como qualquer outro
eletrodoméstico de médio porte.
Em 2014, a BeOn venceu o concurso de inovação

da EDP e o crescimento tem sido uma constante.

«Em Portugal já há 10 mil casas equipadas com o
nosso sistema, o que equivale a 30 mil
equipamentos», resume Rui Rodrigues,
sublinhando que falamos de uma energia limpa e

gratuita.
Se o português de Rui pode sair-lhe enrolado

depois de tantos anos no estrangeiro, a prioridade
de trazer a produção também para Portugal está

bem traçada, uma vez que, ate agora, os

conversores eram unicamente fabricados na China.

Neste momento já estão a construir a própria
fábrica em Ponte de Sor - terra natal de Rui -em
que foram investidos dois milhões de euros. A

presença na Web Summit juslifica-se, assim
sendo? «Sim, estamos aqui também por vocês

[media]», assume Rui. B


