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É uma descoberta baseada numa ideia totalmente 
disruptiva e pode mudar dentro de um a dois anos o 
uso de energia solar fotovoltaica, tornando-a acessí-
vel a toda a gente. Uma equipa de investigadores do 
CENIMAT-i3N, centro de investigação da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa (UNL), desenvolveu em conjunto com a Uni-
versidade de York, no Reino Unido, painéis fotovoltai-
cos mais leves e flexíveis em filmes finos, que podem 
ser aplicados em qualquer dispositivo eletrónico, 
como um telemóvel, tablet ou computador portátil. E 
também no tejadilho de um automóvel, num chapéu 
de sol na praia, numa mochila, em peças de vestuário 
ou outras superfícies expostas ao sol.

O artigo científico sobre a descoberta foi publi-
cado no “Journal Optica” da Sociedade Americana 
de Ótica (OSA) e já tem cerca de um milhão de 
visualizações e comentários. “É um conceito re-
volucionário para desenhar e arquitetar as células 
solares fotovoltaicas do futuro, com um rendimen-
to 125% superior ao das atuais”, afirma Rodrigo 
Martins, professor catedrático da UNL e líder da 
equipa que concebeu os painéis. “Fizemos ciência 
porque gerámos uma nova interpretação física 
dos fenómenos de geração de cargas elétricas de 
uma célula solar”, diz o investigador, que preside 
à Academia Europeia das Ciências.

“O painel é tão fino que pode ser enrolado e é mais 
barato porque usa menos material e é mais eficien-
te”, salienta o físico Manuel Mendes, outro membro 
da equipa, professor da UNL e investigador na área 
das energias renováveis. “O nosso objetivo é abrir 
o mercado fotovoltaico para estar mais perto das 
pessoas e mais integrado no dia a dia, apostando na 
eletrónica de consumo.” Rodrigo Martins explica que 
“a nova arquitetura das células solares fotovoltaicas 
permite mais do que duplicar a conversão de energia 
dos painéis atuais”. Assim, é possível “quebrar uma 
das limitações fortes que hoje existe nos sistemas 
fotovoltaicos, e obter um painel com um preço seme-
lhante ao de uma bateria de telemóvel”.

Os cientistas das Universidades Nova e de York 
conseguiram esta inovação usando uma arquitetura 
diferente, um design quadriculado para a face do 
painel, em vez da tradicional superfície de tela pla-
na. O novo design aumentou a taxa de difração, que 
mede a probabilidade de a luz solar ser absorvida. 
“A inovação principal é que se desenvolveu um novo 
desenho para prender a luz no interior das células 
solares, fazendo com que células muito finas consi-
gam captar e converter energia de todo o espectro 
solar”, conta Manuel Mendes. “E isso faz com que 
possamos ter módulos ao mesmo tempo muito 
eficientes e finos, que podem ser enrolados como 
uma carpete porque o material é completamente 
flexível.” A vantagem é que “podemos levá-lo para 
qualquer sítio, porque precisamos cada vez mais de 
carregar os dispositivos eletrónicos junto de nós”. E 
é barato porque usa menos material.

Sirazu Haque, investigador do Bangladesh que 
participa na equipa portuguesa e é aluno de dou-
toramento na UNL, explica que o seu trabalho 
“pretende tornar o fotovoltaico altamente eficiente 
e flexível e, ao mesmo tempo, conseguir obter 
células solares semitransparentes para serem in-
tegradas nos vidros e nas fachadas dos edifícios”. 
“A investigação nesta área tem utilizado processos 
muito complexos, difíceis de produzir e aplicar, 
mas a Universidade Nova aposta em estruturas 
simples, altamente eficientes, e fáceis de integrar 
nos processos de produção”, diz.

A UNL e a Universidade de York “tinham ideias 
diferentes, mas houve uma simbiose entre as duas 
formas de abordagem , o que mostra a importância 
da troca de conhecimento para o avanço da ciên-
cia”, frisa Rodrigo Martins.

Virgílio Azevedo
sociedade@expresso.impresa.pt

Painéis fotovoltaicos 
ao preço de uma 
bateria de telemóvel

Universidade Nova cria painéis solares 
flexíveis, baratos e que permitem aproveitar 
duas vezes mais energia do que os atuais

O FUTURO DO FUTURO

Sirazu Haque, Elvira Fortunato,  
Rodrigo Martins, Manuel Mendes  
e Hugo Águas, da equipa da UNL,  
mostram a invenção FOTO ANA BAIÃO



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 7,47 x 2,08 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 89744922 20-11-2020

Fundador: Francisco Pinto Balsemão 20 de novembro de 2020
2508  €4

www.expresso.pt
Expresso

Integram esta edição semanal, além deste 
corpo principal, os seguintes cadernos:  
ECONOMIA, REVISTA E e TRANSPORTES  
RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS

Diretor: João Vieira Pereira

Diretores-Adjuntos: David Dinis,  
Martim Silva, Miguel Cadete e Paula Santos

Diretor de Arte: Marco Grieco
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Patrões queixam-se
O primeiro-ministro vai re-
ceber esta sexta-feira as qua-
tro confederações patronais, 
num encontro fora da agenda 
oficial. Os patrões pediram 
para falar com António Costa 
para lhe expor as críticas ao 
OE, nomeadamente aquilo 
que consideram ser a falta de 
medidas de apoio para ate-
nuar os efeitos da pandemia.

Mais desemprego
O número de desempregados 
inscritos nos centros de em-
prego aumentou 34,5% em 
outubro, em termos homó-
logos, e diminuiu 1,6% face a 
setembro.

Juros em mínimos
Os juros da dívida portugue-
sa a 10 anos desceram para 
um novo mínimo de sempre, 
situando-se nos 0,040%, 
contra 0,046% na passada 
quarta-feira — depois de te-
rem subido até 1,441% em 18 
de março, um máximo desde 
março de 2019.

Portugal já é o 4º 
produtor de vinho
Em 2019, Portugal foi o quar-
to maior produtor de vinho 
na União Europeia, com 700 
milhões de litros, uma fatia 
de 5% do total. A tabela é li-
derada pela Itália.

Alojamento  
local a subir
O mercado de alojamento 
local teve, em setembro, o 
melhor desempenho desde 
o início da pandemia, quer 
em Lisboa quer no Porto. A 
taxa média de ocupação foi 
de 24% em Lisboa e de 26% 
no Porto, ambos em máxi-
mos desde abril.
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Diretor das  
prisões não quer 
máscaras P28

Moçambique: 
Nampula funciona 
como centro  
de refugiados P36

FRANCISCO SÁ CARNEIRO 
RECORDA A MORTE  
DO PAI HÁ 40 ANOS
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Entrevista íntima de Maria João Avillez  
ao filho do antigo primeiro-ministro nas  
vésperas do aniversário da sua morte:  
“— O seu pai morreu num acidente  
ou num atentado?   
— Acidente.  
— Porque é o que quer dizer? 
— Porque é o melhor para mim.” R30 

EQUIPA DE ELVIRA FORTUNATO  
INVENTA PAINÉIS SOLARES PORTÁTEIS 
Descoberta portuguesa promete revolucionar energia solar, com painéis 

fotovoltaicos flexíveis e ao preço de uma bateria de telemóvel P29

Aparelho  
do PSD 
apoia Rio 
no acordo 
com Chega

Grandes distritais 
respondem a notáveis 
que condenaram 
aliança nos Açores

Máquina social-democra-
ta não vê André Ventura 
como um vírus e admite 
novas conversas após au-
tárquicas e legislativas. 
Direção usou WhatsApp 
para auscultar bases. P10

Doentes  
dos PALOP  
a passar fome  
em Portugal

São sobretudo 
angolanos, vivem em 
pensões e sentem-se 
esquecidos P30

Sócrates 
processa 
credores 
do BES que 
lhe pediam 
indemnização

Ex-PM considera-se 
vítima de difamação, 
calúnia, denegação  
de justiça e burla

José Sócrates apresen-
tou queixa-crime contra 
os credores do Grupo 
Espírito Santo que exi-
gem em tribunal €73 
milhões a oito acusados  
da Operação Marquês. P18 

70% dos doentes 
com cancro sofrem 
tratamentos 
desnecessários

Nos últimos 30 dias de 
vida, doentes oncológicos 
são submetidos a 
terapêuticas agressivas  P29

> Zona Norte do país tem das incidências  
mais altas da Europa  > Marcelo exige  

clareza nas medidas  > Impacto psicológico  
da pandemia é pior nos jovens P8

Covid Norte pior 
do que Madrid, 

Paris e Milão

500 militares  
vão ajudar no rastreio  

de infetados P18

TRABALHO E 
GINÁSIOS INFETAM 

MAIS DO QUE 
RESTAURANTES

P6

ANIMAIS DE 
COMPANHIA 

SÃO INFETADOS. 
COMO AGIR?

P26

ANA CATARINA 
MENDES: “HÁ MAIS 

GENTE A SALTAR  
DO BARCO”

P12

Caixa. Para todos e para cada um.

Mais de 1,8 Milhões* de clientes 
já aderiram às Soluções Digitais da Caixa.
*Clientes Caixadirecta ativos. Setembro 2020.
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