Galp Energia e PT seleccionam vencedores do
concurso PT Galp Innovation Challenge
Lisboa, 10 de Novembro de 2011
Foram escolhidas as cinco propostas vencedoras do PT Galp Innovation Challenge,
uma iniciativa da Galp Energia e da PT que visa premiar projectos que contribuam
para a adopção de comportamentos que melhorem a eficiência energética e a
mobilidade em geral. Os três primeiros classificados receberam prémios monetários no
valor de €7.500, €5.000 e €2.500, respectivamente.
O projecto vencedor, FuelDrop, foi desenvolvido por uma equipa de estudantes da
Universidade de Aveiro, liderada por Fabienne Pimenta, e consiste numa aplicação
móvel que permite registar as despesas com combustível adquirido nas áreas de
serviço Galp Energia, através de uma simples fotografia a um QR Code (um código
impresso na factura). Esta aplicação emite ainda regularmente conselhos para
optimizar o consumo de combustível.
Em segundo e terceiro lugar ficaram os projectos Eco-mobilidade e Eco-Escolha,
desenvolvidos por estudantes da Universidade de Coimbra e da Universidade de
Aveiro, respectivamente. A aplicação Eco-mobilidade ajuda o utilizador a adoptar
comportamentos de eco-condução, através da monitorização da utilização do veículo.
Já o projecto Eco-escolhas é uma ferramenta que ajuda o utilizador a escolher os
electrodomésticos energeticamente mais eficientes, segundo o seu tarifário de
electricidade.
Foram ainda distinguidos, com o quarto e quinto lugar respectivamente, os projectos
Mobiishare – uma aplicação móvel que permite calcular, em estimativa, os custos
energéticos e as emissões de CO2 associadas a um determinado percurso definido
pelo utilizador, desenvolvido por dois jovens empreendedores de Lisboa; e Driving
Coach – uma aplicação móvel que monitoriza em tempo real o comportamento de
condução e emite recomendações imediatas para uma maior eficiência energética da
utilização do veículo, de uma equipa de estudantes da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.
A Galp Energia e a Portugal Telecom irão reunir com as equipas vencedoras para
determinar as possibilidades de desenvolvimento das aplicações e seu lançamento no
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mercado. Os projectos que forem desenvolvidos para lançamento no mercado ficarão
disponíveis para download na App Store da Apple e no Android Market.
PT Galp Innovation Challenge
O PT Galp Innovation Challenge resulta de uma parceria entre duas das maiores
empresas nacionais e dirigiu-se a estudantes universitários ou pessoas com formação
ou experiência profissional nas áreas de informática, design, web design, design
multimédia, engenharia e outras áreas relacionadas com o sector energético e novas
tecnologias de informação.
O desafio lançado aos concorrentes consistiu no desenvolvimento de aplicações
móveis (para iOS e Android), que contribuíssem para a adopção de comportamentos
que melhorem a eficiência energética e a mobilidade em geral.
Esta iniciativa procura aproximar a realidade académica ao mercado empresarial e de
consumo, dando corpo às ideias que potenciem a utilização da tecnologia sustentável
em português, gerando novas vias de inovação.

Informações para imprensa:
Galp Energia: Filipa Ferreira | 217 242 680 | filipa.ferreira@galpenergia.com
Portugal Telecom: Raquel Andrade Neves | 215 002 629 | m.raquel.neves@telecom.pt
Siga-nos no Facebook e no Twitter
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