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PORTUGAL NO ELITE MUNDIAL
Raphaël RIBEIRO, Engenheiro mecânico, 190cm,
100kg, piloto amador jà faz 10 anos em
bobsleigh. Nasci em França de parentes
portugueses eu sou atleta de alto nível morando
nos Alpes. 

Eu lhe apresento hoje um projeto desportivo, um
projeto professional e um projeto de construção
para a nossa nação portuguesa.

Bobsleigh é um desporto que alia Mecânica,
Sistemas de Engenharia, Força e Inteligência.
Este desporto extraordinário proporciona fortes
e excepcionais sensações encontradas en
nenhuma outra disciplina. 

É um desporto de equipa que se pratica a dois e
a quatro com um único piloto e empurradores. A
evolução permanente e o trabalho de equipa são
os fatores primários de sucesso. O desempenho
na pista é dividido da seguinte forma:

60% Equipamento mecânico

15% Pilotagem

15% Empurrão inicial

10% Variáveis aleatórias

(Condições climáticas,

 qualidade do gelo, etc.)

Precisamos de todos, Federação, patrocinadores,
atletas, treinadores, mecânicos, equipas
médicas, mídia, trabalhando juntos para um
único objetivo : fazer parte da ELITE MUNDIAL.

Juntos, vamos pela primeira vez da historia
portuguesa trazer uma equipe nacional de
Bobsleigh ao nível das nações mais fortes do
mundo.
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PROJETO MATERIAL 

Estudo sobre as matérias 
Estudo sobre a absorção de vibrações
Estudo sobre o módulo de direção 
Estudo sobre o apoio dos patins

PROJETO CHASSI :
O chassi é a espinha dorsal da máquina. Um
protótipo esta em estudos.

Este protótipo permitirá estudar o
funcionamento mecânico da montagem e servirá
de base para a implementação de várias
soluções, a fim de otimizar o desempenho. É a
este nível que os parceiros serão necessários
para alcançar:

Estudo de perfil
Estudo de materiais
Testes em túnel de vento

PROJETO FUSELAGEM :
Bobsleigh é considerado como a Formula 1 no
gelo. A aerodinâmica da fuselagem é, por
conseguinte, essencial. A fim de tornar a
fuselagem, em materiais compósitos, tão
eficiente quanto possível, será necessário
realizar:

Temperatura do gelo
Composição do gelo
Perfis adaptados à evolução das
condições

Estudo de perfil
Estudo de materiais
Testes de fricção
Testes de vibração

PROJETO PATINS :
Os patins são uma parte importante do
desempenho da máquina. A sua eficiênçia
depende de vários parâmetros:

É portanto imperativo conseguir:
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Para o piloto, melhorar o conhecimento das pistas 
Recrutar os melhores empurradores e treiná-los
Testes de material e melhoria contínua

Treinamento + Competições em 10 pistas europeias
Treinamento em 3 pistas no circuito américo

Treinamento em grupo 4 semanas, fora da temporada: 
Treinamento + Competições em 3 pistas no circuito americano
Treinamento + Competições em7 pistas no circuito europeio

1° ANO : 2022/2023

Copa Europeia
Tirar o tempo necessário para aprender a preparar-se ao máximo e acumular a experiência necessária,
garantindo o sucesso e o desempenho para o futuro.

Para ser bem sucedido nos Jogos Olímpicos, o primeiro ano deve ser passado em estágios e competições
internacionais com os seguintes objectivos:

Os objetivos de competição:

2° ANO : 2023/2024

Copa Europeia e Copa América
Após um ano nas Taças Europeia e Americana, será possível acumular pontos de classificação, o que nos
permitirá passar para o próximo nível no Campeonato do Mundo. Seremos então confrontados com as
melhores equipas do circuito mundial.

Os objetivos de competição:

4 ANOS DE COMPETIÇÕES
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Treinamento em grupo 8 semanas, fora da temporada
Treinamento + Competições em 3 pistas americanas
Treinamento + Competições em 8 pistas europeias

Treinamento em em grupo 16 semanas, fora da temporada
Treinamento + Competições em 3 pistas no circuito américo
Treinamento + Competições em 7 pistas no circuito europeio
Treinamento + Competições na pista olímpica em Milão
Jogos Olímpicos de 3 semanas

3° ANO : 2024/2025

Copa Mundial et Copa América
Após um ano nas Copas Mundial e Americana, será possível acumular pontos de classificação, o que nos
permitirá passar para o próximo nível que sera a qualificação aos Jogos Olímpicos. Seremos então
confrontados com as melhores equipas do circuito mundial.

Os objetivos de competição:

4° ANO : 2025/2026

Jogos Olímpicos
O último ano do ciclo está dividido em 3 fases. Um longo período de preparação, completado com
competições para se qualificar para os JOGOS OLÍMPICOS e finalmente a tão esperada competição que nos
conduzirá às escadas do monte Olympus.

Os objetivos de competição:

4 ANOS DE COMPETIÇÕES
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PATROCÍNIOS PARTE 1

Adesivo grande
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POR QUE PATROCINAR ?
Bobsleigh é um desporto incrível e único aonde se pode ver os melhores atletas do mundo propulsionar um

carrinho numa pista de gelo com alta velocidade  que podem atingir até 155km/h, sem ter a possibilidade

de frear. Isto é ainda mais impressionante que se trata de conduzir num túnel de gelo que genera por lados

uma pressão de mais de 5g, 5 vezes o peso do seu própio corpo. 

É um desafio mecânico, físico e de engenharia e estamos em busca de empresas que partilham nos valores

de trabalho, nossa determinação e nossa força de vontade. Queremos trabalhar ao vosso lado para entrar

na historia de Portugal sendo a primeira equipa portuguesa na elite mundial. 

Faz mais de 30 anos que Portugal não esta figurando nesse desporto, o mais icônico dos Jogos Olímpicos. É

hora para você de juntar-se ao nosso projeto, sendo apoiado pela Federação de Desportos de Inverno.

Raphaël RIBEIRO, Piloto n°1 de Portugal será o elemento unificador para reunir uma equipa com alta

tecnologia e desportistas de alto nível para os Jogos Olímpicos 2026 com objetivo de entrar na elite

mundial e na historia!

Adesivo médium

Adesivo grande

Adesivo médium Adesivo pequeno
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PATROCÍNIOS PARTE 2
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EXEMPLO DE VISUAIS PARA OS PATROCINADORES

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Bronze Sponsor
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INFORMAÇÕES GERAIS
Piloto & Capitão da selecção nacional de Portugal
Raphaël RIBEIRO

Presidente da FDI Portugal
Pedro Flávio

Web site 
www.bobteamportugal.pt 
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