
A equipa do Técnico já competiu no Mónaco, utilizando o SRoi

O SRO2, construído por alunos do IST, é apresentado
hoje e uma das maiores empresas de motores marítimos está atenta

Técnico Solar Boat
interessa a gigante
A Federação Portuguesa de
Motonáutica organiza esta
noite a Gala Encerramento
2018 e o ponto alto será a

aparição da lancha movida
cem por cento a energia
solar. A Mercury já está de

olhonoprojeto...

••• A gala da motonáutica
nacional, esta noite, na Cida-
de do Futebol, em Oeiras, vai
dai a conhecer o SRO2, evolu-

ção do seu antecessor, ou seja,
obarco solarque foiidealizado

em2olsporum grupo de alu-
nos do Instituto Superior Té-
cnico e que, para além de já ter
competido em.2016 e 2017, ex-
põe a importância das ener-
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gias renováveis.
O Técnico Solar Boat é um

projeto pioneiro em Portugal
e depois do SROI - as iniciais
referem São Rafael, padroeiro
dos viajantes - surge o "02",
cujo sucesso, mesmo antes de

ser apresentado publicamen-
te, despertou a curiosidade da

Mercury, agigantescaempre-
sanorte-americanafabricante
de motores fora de borda.

"Cada vez mais, temos de

apostar na inovação", afiança
Paulo Sérgio Ferreira, presi-
dente da FPM, orgulhoso des-

ta parceria com oTécnico, mas
também com a Fundação do

Desporto. "AFederação forne-
ce apoio logístico e, na verten-
te financeira, aplicou 50 mil

*
OTécnico
Solar Boat
mede
5.2x2,4 m,
pesa 180 kg
e atingiu 61

km/h em
testes. A
potência
dos painéis
édel,2kWe
fornece lo
kWaos
motores

euros. No fundo, é o cumprir
da aposta em três fortes pila-
res da nossa candidatura: ino-

vação, energias renováveis e

apoio às camadas jovens",
enaltece Paulo Ferreira, em-
possado há meio ano.

O novo barco "está guardado
a sete chaves", lembra o diri-

gente. Relativamente ao mo-
delo anterior, o SRO2 possui
mais propulsão, é mais leve,
tem uma maior área para pai-
néis solares e revela-se mais
eficiente. Tendo em conta es-

tes melhoramentos, o líder fe-
derativo acredita que no verão
do próximo ano, no Mónaco,
o "Técnico Solar Boat possa fi-
nalmente vencer o Solar &.

Electric Boat Challenge".


