
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 9,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 85609899 25-03-2020

Politécnicos juntam-se e criam
dois protótipos de ventiladores 

O
s Institutos Politéc-

nicos de Viseu e Lei-

ria anunciaram que 

desenvolveram, no 

espaço de uma semana, 

com apoio de uma rede, 

dois protótipos de ven-

tiladores para tentar dar 

resposta à escassez des-

tes equipamentos, face à 

Covid-19.

 As duas instituições, 

com a colaboração de uma 

rede de politécnicos de 

norte a sul do país e de 

empresas, desenvolveram 

dois protótipos de venti-

ladores que poderão de-

pois ser fabricados em sé-

rie, após um processo de 

licenciamento, afirmou à 

agência Lusa o presiden-

te do Instituto Politécnico 

de Viseu (IPV), João Mon-

ney Paiva.

«A ideia surgiu há uma 

semana e uma equipa de 

cerca de 15 a 20 pessoas 

dos dois politécnicos co-

meçou a desenvolver dois 

protótipos de ventilado-

res de emergência - um 

baseado na operação de 

um motor elétrico e ou-

tro a funcionar com base 

em ar comprimido pneu-

mático», explicou. 

«Agora, a expetativa é 

que empresas se mostrem 

interessadas em avançar 

com um processo de li-

cenciamento junto do 

Infarmed e a disponibi-

lidade de fabricar os ven-

tiladores em série», refe-

riu, acrescentando: 

Queremos sensibilizar 

o Infarmed para que pos-

sibilite uma análise mais 

expedita e, se virem que 

este equipamento é críti-

co, que façam uma avalia-

ção mais rápida», salien-

tou o responsável.

No entanto, os respon-

sáveis admitem dificul-

dades de licenciamento 

e de material por cau-

sa da Covid-19. Segundo 

João Monney Paiva, es-

tá já montada uma rede 

de politécnicos de Beja, 

Bragança, Cávado e Ave, 

Guarda, Lisboa, Tomar e 

Viana do Castelo, disponí-

veis a colaborar, nomea-

damente com máquinas 

usadas em contexto de 

aulas ou de investigação 

para apoiar na produção 

dos ventiladores.
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