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Criatividade Prémios Teclnnov
aceleram tecnologias do futuro

Quatro projetos inovadores de alunos do IST conquistaram os prémios criados pelo
programa Santander Universidades e são já casos de sucesso.

Um veículo totalmente elétrico, capaz de chegar dos zero aos ioo km/h em 2,3 segundos, conquistou o i.° prémio

Dois carros de corrida elétricos, um
aeromodelo rádio pilotado e uma
lancha solar. São quatro projetos,

quatro ideias tecnológicas inovado-

ras que partiram de alunos do Insti-
tuto Superior Técnico (IST), con-

quistaram os Prémios Teclnnov
2017 - galardão criado no âmbito do

Programa Santander Universida-

des, no valor total de 15 mil euros -
e foram medir forças pela Europa
fora. Completados já três meses so-

bre a sua atribuição, a 6 de junho, os

projetos são hoje casos de sucesso.

Neste ano, o vencedor do pri-
meiro prémio - no valor de 5000
euros - foi o Projeto FST (Formula
Student) Novabase. O FST 07E é

100% elétrico e é capaz de chegar
dos 0 aos 100 km/h em cerca de 2,3
segundos - "o que é mais rápido do

que qualquer Ferrari de produção,
Porsche ou Lamborghini", afir-
mou João Paulo Monteiro, líder da

equipa. Tem ainda uma velocidade
de ponta de cerca de 100 km/h e

um autonomia de 22 km. E quan-
to ao trofeu Teclnnov? "Esse pré-

mio foi crítico para nós", disse João
Paulo Monteiro. "Os 5000 euros
são o custo de inscrição nestas

competições", explicou.
O segundo prémio, no valor de

4500 euros, coube ao projeto Téc-
nico Solar Boat, uma "embarcação
tripulada de competição, movida a

energia solar", disse o team leader,
Manuel Simas. O resultado foi o
São Rafael 01 (SR 01) "um trimarã
em fibra de carbono". O SR 01 es-

treou-se a 13 de julho no Mónaco



Embarcação a energia solar ganhou o 2.° prémio Terceiro Lugar foi para veículo sem emissões Aeromodelo rádio pilotado ficou em 4." lugar

Solar & Electric Boat Challenge,
onde competiu com barcos da sua

classe (A Class) e da Top Class. "O

prémio do Santander foi utilizado

para a construção dos hydrofoils da

embarcação", disse Simas.

O PSEM - Projeto de Sustentabi-
lidade Energética Móvel conquis-
tou o terceiro prémio. Trata-se de

um "veículo elétrico de alta efi-
ciência e sem emissões poluentes,
criado para participar nas provas do

Greenpower Education Trust, em

Inglaterra", explicou Pedro Diogo,

líder da equipa. O Prémio Teclnnov

permitiu "a inscrição nas provas, a

compra das baterias e de um mo-
tor", disse. Um curto-circuito im-
pediu o PSEM de se estrear no dia
10 na pista de Dunsfold - do pro-
grama Top Gear -, mas amanhã
terá nova oportunidade em Castle
Combe e, a 20, em Liverpool. O
Prémio Teclnnov permitiu "a ins-

crição nas provas, a compra das ba-
terias e de um motor", disse.

O quarto prémio coube ao proje-
to Air Cargo Challenge 2017, que

"consistiu no desenho e na cons-

trução de um aeromodelo rádio pi-
lotado que conseguisse voar com a

maior carga possível", descreveu

João Canas, team leader. E "a maior

carga possível" foi 4,570 kg, trans-

portados durante 81 segundos na

competição realizada entre 7 e 11 de

agosto, em Zagreb, na Croácia. Fi-

cou na 15. a posição em 28 equipas
participantes. Aqui, o prémio con-
tribuiu para a aquisição de mate-
riais e de componentes eletrónicos,
como motores e baterias.


