Atualidade

Ideias saem do papel
e passam à ação
O Edifício Central Tejo do MAAT foi o palco da cerimónia de entrega do Prémio
Inov.Ação Valorpneu. Após ano e meio dedicado a uma iniciativa que pretende ser
a linha de partida para que projetos saiam do papel e se tornem realidade, foram
conhecidos os vencedores desta edição
Por: João Vieira

O

s projetos PAVNEXT e RObUST
foram os grandes vencedores na
categoria “Negócio e Inovação”,
havendo ainda lugar para uma
menção honrosa ao projeto Hendrix Chair,
da Flowco. Na categoria “Comunidade e Educação”, o prémio foi para os projetos Jardim
d´Areias e (Re)Animar Pneus, As Emoções na
Aprendizagem. O projeto SimTyre recebeu
uma menção honrosa nesta categoria.
O júri do prémio, composto por entidades
de reconhecido mérito que valorizaram a
iniciativa, contou com Marta Lima Basto e
Aline Guerreiro, que entregaram os troféus
aos vencedores e ainda com Paulo Ferrão,
presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Daniel Bessa,
economista, Francisco Nunes Correia, ex-ministro do Ambiente, e Hélder Pedro, gerente
da Valorpneu.

A cerimónia de entrega dos prémios teve
início com as boas-vindas de André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios, media
partner do Prémio Inov.Ação Valorpneu, e
de Hélder Pedro, que destacou o papel da
Valorpneu nas atividades de investigação e
desenvolvimento para a promoção de um
correto encaminhamento dos pneus usados
e sublinhou o contributo positivo deste prémio para o desenvolvimento da reciclagem
de pneus e para a substituição de recursos
naturais e matérias-primas no âmbito dos
pneus em fim de vida.
O tema “Economia Circular” esteve presente
numa mesa-redonda moderada por André
Veríssimo, em que participaram como oradores os membros do júri do prémio, Daniel
Bessa e Francisco Nunes Correia, bem como
Climénia Silva, diretora-geral da Valorpneu,
e Alberto Teixeira, diretor nacional da Asso-

ciação Nacional dos Jovens Empresários. O
papel das empresas na dinamização de projetos relacionados com a Economia Circular,
o incentivo à criação de projetos inovadores
neste contexto e o envolvimento dos jovens
empresários na temática da Economia Circular, foram assuntos que estiveram em debate.
Mercês Ferreira, do Conselho Diretivo da
Agência Portuguesa do Ambiente, salientou, no final da cerimónia, a importância
de iniciativas deste género como forma de
desenvolver, com sucesso, os projetos envolvendo universidades, empresas e sociedade
em geral.
w PROMOVER A ECONOMIA CIRCULAR
A pressão que, atualmente, as atividades
económicas exercem sobre os recursos naturais, bem como os impactos ambientais
associados à sua utilização, têm tornado cada
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vez mais clara a necessidade de um avanço
significativo ao nível da melhoria da eficiência de recursos primários e da exploração de
novas formas de energia na indústria, mas
igualmente na redução do desperdício de
materiais e da produção de resíduos.
As vantagens associadas a um novo modelo
de desenvolvimento são de cariz ambiental
mas, também, económico. Neste contexto,
a Comissão Europeia formalizou a Iniciativa
Emblemática “Uma Europa Eficiente em termos de Recursos” no contexto da Estratégia
Europa 2020, à qual estão ligadas várias estratégias específicas, como é o caso, por exemplo, da promoção da Economia Circular, em
que se visa preservar o valor acrescentado dos
produtos o máximo de tempo possível, minimizando a produção de resíduos. E quando
estes são inevitáveis, se procura devolver
os recursos aos processos produtivos para
a criação de valor.
Este é, assim, um tema extraordinariamente
atual. Por esta razão, consciente da importância da sua atividade, a Valorpneu procura
continuamente soluções inovadoras para o
destino sustentável dos pneus usados. O
Prémio Inov.ação Valorpneu surge neste
contexto. u

PREMIADOS 2018

PREMIAR GRANDES “IDEIAS VERDES”
Com a edição deste ano, o Prémio Inov.ação Valorpneu deu um enorme salto qualitativo,
quer a nível das empresas concorrentes, quer dos projetos que foram apresentados
Promovido em duas categorias (“Negócios e Inovação”; “Comunidade e Educação”), o Prémio
Inov.ação Valorpneu tem por objetivo mobilizar o interesse dos diferentes setores e ajudar as
ideias com potencial a “sair do papel”, transformando-as, com a ajuda de todos os parceiros
envolvidos, em reais soluções de mercado a favor do ambiente e da economia nacional.
Ao participar nesta iniciativa, os projetos inovadores podem vir a tornar-se numa real solução
de mercado, ganhando o reconhecimento que desejam e a viabilidade que o espírito empreendedor dos seus promotores merece. É a oportunidade de fazer as boas ideias saírem do
papel, abrindo caminho para que projetos com potencial possam beneficiar do know-how de
um leque alargado de parceiros de diferentes setores de atividade, que se unem em torno
desta iniciativa para ajudar as mais inovadoras ideias a tornarem-se realidade. u

QUESTÕES AOS PREMIADOS
1 - Como teve conhecimento do Prémio Inov.Ação Valorpneu?
2 - Porque decidiu participar nesta iniciativa?
3-O
 que destaca de mais positivo nesta iniciativa e o que a
distingue de outras iniciativas congéneres?
4 - Qual a categoria que escolheu para se candidatar? Porquê?
5-U
 m dos objetivos do Prémio Inov.Ação Valorpneu é conseguir estabelecer parcerias com
vista à concretização dos projetos candidatos. Já conseguiu efetivar alguma parceria?
6 - Que considerações finais quer deixar sobre o Prémio Inov.Ação Valorpneu?

PAVNEXT NEGÓCIO E INOVAÇÃO
Desenvolvimento de um equipamento para captação da energia mecânica de veículos em
movimento sem transmissão de impacto nos mesmos, permitindo a sua redução de velocidade sem indução de desconforto nos ocupantes do veículo ou danos no próprio veículo. O
principal componente deste equipamento, a sua tampa, é feito a partir de borracha de pneu
reciclado, mais concretamente através de granulado fino desta borracha, em conjunto com
uma matriz polimérica, conferindo-lhe características similares às do pavimento rodoviário
mas, também, o comportamento pretendido para o projeto. A estrutura do equipamento será
igualmente baseada neste composto, mas com diferenças significativas ao nível das proporções entre o granulado fino de borracha de pneu e a matriz polimérica. O equipamento terá
ainda a capacidade de transformar uma parte da energia captada em energia elétrica, a qual
poderá ser utilizada no próprio local em equipamentos elétricos para promoção da segurança
rodoviária ou injetada na rede elétrica. Desta forma, será dada uma utilização à borracha de
pneu reciclado com vista à criação de um novo produto, destinado à promoção da segurança
rodoviária. Este terá características que lhe conferem várias vantagens em relação às tradicionais lombas redutoras de velocidade, sendo um substituto natural desses equipamentos.

FRANCISCO JOÃO ANASTÁCIO DUARTE,
projeto Pavnext

1 Através da divulgação do concurso na Universidade de Coimbra.
2 Porque o projeto que estamos a desenvolver
(Pavnext) utiliza borracha de pneu usado como
um dos componentes principais, pelo que
tinha um enquadramento direto com o âmbito
do concurso.
3 O facto de terem sido organizados diversos

workshops e algumas visitas técnicas a empresas de referência na área da reciclagem
de pneus usados, foi muito importante para a
evolução dos projetos e um elemento diferenciador face a outras iniciativas.
4 Negócio e inovação, porque o projeto tem
como objetivo a criação de um produto com
vista a ir para o mercado.
5 Sim, ao longo da nossa participação chegámos a um parceiro de referência na área da

reciclagem dos pneus usados, que nos está a
apoiar e que é de grande importância para o
projeto.
6 É uma excelente iniciativa, que permite reforçar e apoiar projetos inovadores a avançarem
para o mercado, fortalecendo as competências
de gestão dos promotores e pondo-nos em contacto com empresas de referência que nos ajudam a avançar mais rapidamente.
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ROBUST NEGÓCIO E INOVAÇÃO

A proposta de projeto, designada por RObUST – “Valorização material e química de borracha
de pneus”, centra-se na valorização da borracha dos pneus usados, uma vez que esta é uma
importante fração de um pneu e dispõe de características químicas interessantes para a valorização material e química. Estas vias de valorização incluem, no projeto RObUST, a conversão
da borracha numa fração sólida de carbonizados, numa fração líquida de óleos e numa fração
de gases, através do processo de pirólise. A valorização material é composta pela conversão
dos carbonizados de pirólise em carvões ativados, os quais serão estudados em diferentes
aplicações, nomeadamente o tratamento de efluentes líquidos e o tratamento dos óleos de
pirólise. A valorização química compreenderá o estudo da composição dos óleos de pirólise
e a avaliação da possibilidade de extração de compostos com elevado valor para as indústrias
química e petroquímica.

NUNO LAPA, projeto RObUST

1 A equipa que coordena o projeto RObUST
(FCT-NOVA, Departamento de Química, LAQVREQUIMTE) teve conhecimento do Prémio Inov.
Ação Valorpneu 2018 através da sua divulgação
interna na FCT-UNL, nos últimos meses do ano
de 2017. De imediato, consultámos o “website”
do prémio e manifestámos o interesse em nos
associarmos como parceiros. Mais tarde, associámo-nos, também, como entidade participante,
para podermos submeter a proposta do projeto
RObUST. O projeto foi crescendo e, durante a sua
construção, juntou-se a ele a equipa do CESAM,

cas únicas: centra-se sobre um tipo de resíduos
muito específico e com características particulares – os pneus usados, o que coloca desafios
únicos na sua reciclagem; procura a interrelação, nos projetos a concurso, entre a inovação,
a indústria e áreas de negócio, tendo por base o

Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro.
2 Acreditamos que o projeto RObUST pode funcionar como um projeto inovador na procura de
novas soluções para a valorização da borracha
de pneus usados, permitindo o desenvolvimento
de novas matérias-primas e produtos para indústrias de setores que ainda não se encontram
interligados com os recicladores de pneus.
3 Comparativamente a outros prémios nas áreas
dos Resíduos – Reciclagem – Valorização, o Prémio Inov.Ação Valorpneu 2018 tem característi-

JARDIM D’AREIAS COMUNIDADE E EDUCAÇÃO

O projeto Jardim d’Areias pretende desenvolver um conjunto de práticas que promovam atitudes e comportamentos capazes de garantir a qualidade de vida, incentivando a educação
e o desenvolvimento sustentável. Trata-se de um projeto educativo em comunidade dirigido
a crianças, jovens e adultos, que dinamiza atividades lúdicas e pedagógicas, workshops e
ações formativas. Neste âmbito, pretende promover a utilização do pneu no design interior e
exterior do espaço, dinamizar a temática “Educação Ambiental - Reciclagem e Reutilização do
pneu” nas oficinas e workshops. Numa fase posterior, esta abordagem será escalada a escolas
e outros contextos educativos.

VANDA COSTA, projeto Jardim d’Areias

1 O Prémio Inov.Ação Valorpneu é uma iniciativa com bastante visibilidade na sua promoção
através de vários canais de comunicação. Mesmo em ambientes informais, tornou-se um assunto de diálogo entre colegas, nomeadamente,
Filipe Gonçalves (fundador e CEO da booq) que
me fez refletir em avançar com a candidatura
a este prémio, considerando a implementação
das atividades como promotoras de uma educação de qualidade e capazes de promover a
Economia Circular.
2 Pessoalmente, encontrava-me numa fase de

transição a abraçar novas oportunidades. Quando tomei consciência dos objetivos do Prémio
InovAção Valorpneu, constatei que tínhamos objetivos comuns, como é o caso da utilização eficiente dos recursos, da sensibilização e formação
de crianças/comunidade no âmbito da educação
ambiental. O prémio, a possibilidade de parcerias
e do apoio ao desenvolvimento do projeto, levou
a que efetuasse a candidatura a esta iniciativa
e a que promovesse uma experiência piloto do
projeto.
3 Considero toda a iniciativa positiva. Desde o
primeiro momento senti-me acompanhada, sabia que existia alguém que me poderia orientar

neste processo. A existência do portal do Prémio
Inov.Ação, a realização de workshops e as visitas
técnicas que tivemos oportunidade de participar,
foram muito importantes para a estruturação e
evolução do projeto.
4 O projeto Jardim d’Areias é educativo. Só nos
poderíamos candidatar à categoria “Comunidade
e Educação”. Promovemos atividades educativas e de sensibilização com o envolvimento de
crianças, escolas, família e comunidade envolvente, reduzimos o desperdício de materiais, a
produção de resíduos e aumentamos o número
de atitudes “amigas do ambiente”. Atuamos em
comunidade e com a comunidade.
5 No período que desenvolvemos a nossa experiência piloto, em parceria com uma escola
básica, tivemos o privilégio de ter o envolvimento de entidades de referência que assumiram
especial importância. No futuro, esperamos multiplicar o número de escolas e esperamos contar
com a colaboração de entidades e outras partes
interessadas no crescimento e alcance dos objetivos comuns de forma inteligente e harmoniosa.
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(RE)ANIMAR PNEUS COMUNIDADE E EDUCAÇÃO

conceito da Economia Circular; permite uma interação direta entre os institutos de investigação/
universidades e a indústria do setor da reciclagem de pneus usados.
4 O RObUST é um projeto com um forte carácter
de inovação, o que levou a candidatarmos este
projeto à categoria de “Negócio & Inovação”.
5 Neste momento, estamos já a desenvolver
contactos com a indústria recicladora e com algumas indústrias a jusante na cadeia de valor,
que mostraram interesse em conversar com o
consórcio sobre a proposta do projeto RObUST.

O projeto “(Re)Animar pneus, as emoções na aprendizagem…” pretende recorrer à reutilização
dos pneus com uma finalidade pedagógica, desenvolvendo ambientes educativos inovadores
e criando espaços diferenciados e inclusivos de aprendizagem. No âmbito deste projeto, serão
construídos espaços de interior e exterior para a prática letiva e extracurricular. Nos corredores
e demais espaços das diferentes escolas do agrupamento, serão construídos “Learning Streets”,
espaços com configurações e reconfigurações ajustáveis às diferentes metodologias de sala
de aula. Os espaços serão divididos em zonas destinadas à leitura e pesquisa, comunicação/
apresentação, criação, partilha, desenvolvimento e interação. O trabalho a desenvolver será
baseado na utilização de novas metodologias de aprendizagem, nomeadamente Project-Based e Inquiry-Based Learning. Nos jardins das diferentes escolas, serão construídos espaços
sensoriais para trabalho com crianças que precisam de necessidades educativas especiais,
baseando a construção das diferentes sensações/emoções na reutilização de pneus.

JOÃO JORGE, projeto (Re)Animar Pneus

6 Vamos utilizar o valor do prémio para proporcionar a atribuição de uma bolsa a um potencial
aluno de doutoramento, o qual poderá iniciar o
seu trabalho de investigação no âmbito do projeto RObUST. Adicionalmente, teremos de procurar financiamento suplementar, através de
concursos nacionais, por forma a conseguirmos
concretizar todos os objetivos do projeto. Queremos agradecer à Valorpneu por esta iniciativa
com características únicas, pela oportunidade de
participarmos nesta iniciativa e pelo contacto que
proporcionou, a todos os concorrentes, com a indústria recicladora de pneus.

1 A professora Maria João Lima, responsável pelo
programa Eco-escola, cujo principal objetivo é a
promoção de uma dinâmica e cultura ambiental
e de promoção de uma educação com preocupação sustentável, recebeu um convite via email
para participar no Prémio Inov.Ação Valorpneu.
2 Pelo facto de o Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva (AEFCPS) participar no Projeto Piloto de Inovação Pedagógica
(PPIP), sendo uma das sete escolas a nível nacional, procura, sistematicamente, formas de
financiamento para ideias e projetos criativos
propostos pelos docentes. Um desses projetos
está relacionado com a implementação de um
clube de parkour (PK) na escola, o qual pretende
envolver e motivar os alunos neste tipo de atividade física que tem conquistado muita popularidade nos jovens e vai ao encontro das suas
preferências. O professor responsável pelo clube
de parkour tem recorrido aos pneus usados para
criar obstáculos utilizados nas sessões do clube
porque se trata de um material fácil de obter,
flexível, versátil na sua utilização e que é seguro,
permitindo a iniciação dos alunos com pouco ou
quase nenhum risco (segurança).
3 Esta iniciativa é de extrema importância e
relevância, uma vez que se estrutura em torno
de um dos problemas mais urgentes da nossa
sociedade, relacionado com os desperdícios de
consumo. O Prémio Inov.Ação Valopneu criou
a oportunidade para que, inicialmente, a nossa
ideia “verde” fosse divulgada e a oportunidade
desta poder conquistar o prémio que permite a
sua operacionalização.

6 Perante as mudanças que assistimos na sociedade, a vários níveis, é de salientar esta iniciativa, que procura soluções “verdes” e inovadoras,
acabando por destacar a gestão e o destino sustentável dos pneus usados.

4 O AEFCPS candidatou-se à categoria “Comunidade e Educação”, que tinha na sua génese a
comunicação, a sensibilização e a formação centrada na gestão de pneus usados. E que, com
base na reutilização de pneus, assume um cariz
social e/ou envolvimento da comunidade.

5 Sim, de facto, o AEFCPS conta com alguns parceiros de excelência, estando um deles, a Câmara Municipal de Rio Maior, totalmente envolvida
na operacionalização do projeto, disponibilizando
para tal a sua equipa técnica e de obras. O parque
de parkour irá necessitar de pneus usados para
criar obstáculos de granulado de borracha para
revestir determinadas zonas do espaço junto aos
obstáculos, para garantir a segurança dos praticantes e de outros materiais que permitem criar
diferentes obstáculos.
6 Os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos a toda a equipa da Valorpneu que criou
o Prémio Inov.Ação. O prémio atribuído ao Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira
da Silva (Rio Maior) irá fazer muitas crianças e
jovens felizes. A atribuição do prémio espelha
o reconhecimento do valor e a pertinência do
nosso projeto por parte de personalidades de
grande mérito, assim como o reconhecimento
da importância do parkour no contexto escolar
como atividade pedagógica de elevado valor cujo
projeto (parque de parkour) contribui para a Economia Circular.
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