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O prémio de Inovação Mundial
em Engenharia de Pontes,
atribuído pela BERD e FEUP,

distinguiu o "Novel bridge system for
durable, low-cost and rapid construc-
tion", desenvolvido pela faculdade de
Engenharia Civil da Universidade de
Queensland, na Austrália.

O júri atribuiu também dois pré-
mios de mérito, correspondentes ao
2 o e 3 o

lugar. O projeto desenvolvido

pelo Departamento de Energia, Sis-

temas, Território e Engenharia Cons-
trutiva da Universidade de Pisa, em
Itália, "The TVT & Rainbow bridge:
a new technique for long-spanned
highly transparent footbridges" e o

projeto português, desenvolvido pelo
Instituto Superior Técnico, em con-
junto com a Universidade do Minho
e a empresa Alto Perfis, "São Silves-
tre footbridge: an innovative GFRP-
-SFRSCC hybrid structural system",
respetivamente.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presi-
dente da República, esteve presente
na cerimónia, realizada no Paço dos

Duques, em Guimarães, destacando
"a tecnologia que faz a diferença", e
também a "aposta na tecnologia e na

inovação", que esteve sempre pre-
sente na engenharia portuguesa ao
longo dos séculos.

Para João Falcão e Cunha, diretor

da FEUP, "este é o primeiro prémio
lançado a nível nacional e interna-
cional focado na inovação em enge-
nharia de pontes", devendo, por isso,

passar a ser considerado "o prémio
Nobel das Pontes", enaltecendo as-
sim a capacidade de inovação dos en-
genheiros nacionais e internacionais.
Trata-se de uma excelente oportuni-
dade "para promover a nível interna-
cional as elevadas capacidades exis-
tentes no domínio da engenharia de
pontes".

Por sua vez, Pedro Pacheco, CEO
da BERD, afirmou que "o prémio
mundial em inovação em engenharia
de pontes instituído pela BERD e pela
FEUP — Prémio WIBE - já é uma rea-
lidade e uma referência de máximo

prestígio internacional".
O grupo australiano venceu a pri-

meira edição do prémio por se ter
distinguido ao nível da inovação no
estado da arte de engenharia de pon-
tes a nível internacional e foi premia-
do com o valor monetário de 50.000
USD (43,8 mil euros).

Os autores do trabalho evidencia-
ram-se ao demonstrar o maior po-
tencial de inovação e contribuir para
o desenvolvimento da engenharia de
pontes em todo o mundo, seleciona-
dos por um júri qualificado, composto
por 1 3 membros, dez dos quais espe-
cialistas internacionais.

Participaram no prémio mais de 20
mil utilizadores, de 146 nacionalida-
des, tendo sido avaliadas candidatu-
ras que envolveram mais de 200 au-
tores, de cerca de 50 países.

Lançado em 2015, o Prémio de
Inovação Mundial em Engenharia de
Pontes conta com o Alto Patrocínio
da Presidência da República e visa

partilhar o sucesso do modelo de in-

vestigação e desenvolvimento que a
BERD e a FEUP têm vindo a aplicar.
Nos últimos anos, ambas as institui-

ções mantêm um estreito contacto
com a vanguarda da engenharia inter-
nacional de pontes, ao mesmo tempo
que contribuem para a sua evolução.

>•¦>. ucão "low-cost" e de rápida construção

O vencedor do WIBE PRIZE, "Novel bridge system for durable, low-cost
and rapid construction", é resultado de um longo trabalho de I&D, com o
objetivo desenvolver um sistema de pontes inovador que permitirá uma
construção sustentável e rápida. Este novo sistema de pontes, hybrid double
skin tubular arch (DSTA) bridge, consiste num tubo exterior de polímero re-

forçado com fibra (FRP), num tubo interior de aço, e um preenchimento com
uma camada de betão entre estes. O tipo de pontes DSTA proposto é leve,
durável, de baixo custo, baixa energia incorporada e de construção rápida,
constituindo uma alternativa muito atrativa ao tradicional projeto de pontes.


