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Atracção de talento para ideias
verdes com pneus usados
“Manifestações assombrosas de utilização de pneus e dos seus resíduos” foi o
comentário de Francisco Nunes Correia, professor catedrático do IST e membro do júri
do Prémio Inov.Ação Valorpneu, sobre os projectos apresentados a concurso.
Inês Gomes Lourenço

FILIPE S. FERNANDES

surpreendente o
número de projectos registados
e a criatividade
exibidapelosprojectosquesecandidataram”,disseHélderPedro,gerentedaValorpneu,naaberturada
cerimóniadeapresentaçãoeentregadoPrémioInov.AçãoValorpneu,
que teve lugar na Central Tejo, em
Lisboa, a21 de Junho de 2018.
Hélder Pedro fez um balanço
detodooprocesso,eexplicoucomo
o Prémio se enquadra no trabalho
desenvolvido pela Valorpneu. Salientouqueéumaformadeatrairo
“enorme talento, direccionando-o
paraareutilizaçãodepneusemfim
de vida” e, deste modo, “encontrar
grandes ideias verdes, produtos,
serviços,tecnologiasdireccionadas
paraos pneus usados”.
“Manifestações assombrosas
de utilização de pneus e dos seus
resíduos”foiocomentáriodeFranciscoNunesCorreia,professorcatedrático do IST, ex-ministro do
Ambiente e membro do júri do
Prémio,sobreaqualidadedosprojectos apresentados e sobre os
quais o júri teve de decidir.
Daniel Bessa, economista e
membro do júri, salientou que “é
um prémio completamente abertoaideiaseprojectosdeváriasproveniências,maséfechadoemrelação ao material. Apela à inovação
focada e centrada nos pneus. Por
isso,onúmerodecandidatoséum
sucesso, porque são quase três dezenas.”
“Queremosqueosinvestigadores,quemtrabalhanaciênciaeinovação,pensemnopneuquandoestão afazer os seus projectos”, sublinhou Climénia Silva, directora-geral daValorpneu.

“É

BALANÇO
E RESULTADOS
O Prémio Inov.Ação Valorpneu
tem duas categorias. A de Negócio & Inovação, com um valor de
25 mil euros, teve 13 candidaturas provenientes de investigadores, empreendedores, universidades, centros de investigação, e
empresas industriais. A categoria
Comunidade & Educação, com um
valor de 10 mil euros, contou com
16 candidaturas oriundas de escolas, autarquias, ONG, entidades
de apoio e cariz social. No portal
do Prémio, foram registados 48
ideias e projectos.

Negócios & Inovação
Vencedores
Projecto Pavnext
Projecto RObUST

Menção Honrosa
Projecto Hendrix Chair

Comunidade & Educação
Vencedores
André Veríssimo conversou com Climénia Silva, Daniel Bessa, Francisco Nunes Correia e Alberto Teixeira.

Projecto Jardim d’Areias
Projecto (Re)Animar Pneus, as
emoções na aprendizagem…

Menção Honrosa

Workshops e apoios
“Oscandidatosforamprocessados
e ajudados por um longo período
de tempo com workshops, com o
apoio da KPMG, 3 Drivers, o que
melhorou os projectos”, afirmou
Daniel Bessa.
CliméniaSilvaconsideraqueo
actualformatodoprémiopropicia
a criação de um ecossistema de
inovação. “O Prémio é umpercurso que se vai fazendo, neste fluxo
tenta promover esse ecossistema
de inovação”, referiu.
“Nesta edição, houve uma
maior aproximação aos parceiros
doquenasediçõesanteriores,porque contámos como apoio de empresas do sistema integrado que
participaramcomoseuknow-how
nestes projectos.”
“Aprova de fogo é saber quem
vai chegar ao mercado, nomeadamente na componente empresarial”,advertiuDanielBessa.Nasua

opinião, “um dos calcanhares de
Aquiles da inovação portuguesa é
a dificuldade, que não é pequena,
de levaros projectos ao mercado e
àvalorização.Temosmuitasiniciativasepoucasacabativas”.Porisso,
insistiu que se deve ter um “foco
nos resultados, no retorno, e não
tanto nos montantes investidos”.

A economia circular
Sobreaprovadomercado,Climénia Silva deu o exemplo de uma
menção honrosa em 2009, “em
que só ao fim de nove anos o produtoentrounomercadoeem2017
começou aser comercializado”.
Temaesperançadequealguns
dos projectos se implementem e,
se possível, numprazo mais curto,
mas, como diz o ditado, “a nossa
pressaé chegar ao fim”.
Aeconomiacircularfoiogrande pano de fundo do debate, e
comoreferiuAndréVeríssimo,di-

rector do Jornal de Negócios, “a
economiacircularéhojeumfactor
fundamental para a sustentabilidade dos negócios, da economia,
doplaneta,eumfactordeprodutividade e competitividade para as
empresas e os países”.
Por sua vez, Francisco Nunes
Correiasalientouque“estamosno
princípiodocaminhodaeconomia
circular, embora se fale há muito
tempo”, sendo hoje uma das prioridades da União Europeia, pois é
“umanovaorigemdematérias-primas que é a utilização de resíduos
pelareutilização, reciclagem”.
Alberto Teixeira, director nacional da ANJE, considerou que
“as dinâmicas económicas valorizam a componente do ambiente e
até as decisões dos consumidores
têm em conta estas dinâmicas” e
ressaltou que “os jovens empresários apostam muito nestes sectores”. I

Projecto SimTyre

Júri do Prémio
Inov.Ação
Paulo Ferrão, presidente daFundação para a Ciência e a Tecnologia;
MartaLimaBasto,subdirectora-geral da Direcção-Geral das ActividadesEconómicas;DanielBessa,membro do comité de investimentos da
PortugueseVentureCapital Initiative; Inês Diogo, administradora da
Agência Portuguesa do Ambiente;
Francisco Nunes Correia, professor
catedrático no Instituto Superior
Técnico e presidente da Parceria
PortuguesaparaaÁgua;AlineGuerreiro, arquitecta e criadora e coordenadora do Portal da Construção
Sustentável; e Hélder Pedro, secretário-geral e vogal daACAP.
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Menção Honrosa
Hendrix Chair

Dar cor
ao mundo

Prémio Pavnext

Uma luz para a segurança rodoviária
O Pavnext é um pavimento tecnológico, à base de borracha, com soluções de segurança
rodoviária, geração de energia, eficiência energética e gestão de cidades inteligentes.
Inês Gomes Lourenço

Jimi Hendrixdisse um diaque gostavadevermaiscornasruas,eosarquitectosSebastiãoAtaíde,António
Vale, José Almeida e Rodrigo Melo
fizeram-lhe a vontade no projecto
Flowco.LançaramaHendrixChair,
que é a sua pedra basilar. É uma
peça de mobiliário urbano ecológica, feitaemborrachareciclada, com
design apelativo.
Como contam, “quando começámos o programa da Valorpneu, a
HendrixChaireraumaideia, agora
estáatornar-se numproduto”. Aindanão se encontraemfase final, no
entanto, continuam à procura e no
desenvolvimento de um material
capazderesponderàsexigênciasdo
Hendrix Chair.

FranciscoDuarte,engenheiroelectromecânicopelaUBIedoutorado
emSistemasdeTransporte,estava
afazerodoutoramentonaUniversidade de Coimbra, no âmbito do
MITPortugal,equepassavaporutilizaromovimentodosveículospara
gerarenergiaeléctrica.
Compreendeuqueissoretirava
impacto ao veículo e transformou-o numasolução parapromover a
segurançarodoviária.Opavimento
aoextrairaenergiacinéticaaosveículos sem o condutortravarreduz
avelocidadeemzonasestratégicas,
como as passadeiras, para 30
km/hora.Depoisaenergiacinética
extraídaétransformadaemenergia
eléctrica,parailuminaraspassadei-

João Champalimaud, Sílvia Soares, Francisco Duarte e a jurada Marta Basto.

ras,oslocaisdepassagem,carregar
bicicletaseléctricas.

OPavnextéumpavimentotecnológico,àbasedeborracha,eagregasoluções de segurançarodoviá-

ria, geração de energia, eficiência
energéticaegestãodecidadesinteligentes,etemumaduraçãoprevisível de 20 anos. “Játemos alguns
protótipos desenvolvidos e valida-

dosemambientescontrolados,tendoaindaduaspatentesnacionaise
um pedido de patente internacional submetido”, refere Francisco
Duarte,quetemcomosóciosJoão
ChampalimaudeSílviaSoares.
Nospróximosmesescomeçam
ostesteseosensaiosemambiente
real, podendo seguir-se a entrada
do produto no mercado no segundosemestrede2019.
Para Francisco Duarte, os
workshopsrealizadosnoâmbitodo
PrémioInov.AçãoValorpneupermitiram“delinearmelhoromodelodenegóciodoprojectoeidentificar parceiros-chave que estão a
contribuirparaaexecução prática
doprojecto”. I FSF

Financiamento precisa-se
Continuamafazero melhorque sabemfazer, que é pensare desenhar.
Emcontínuo estáapesquisade novos materiais combase naborracha
reciclada e resíduos, assim como a
concepção criativa de novas peças.
“Os projectos começam a aparecer tanto da área do mobiliário
como na arquitectura permanente
e temporária. Estivemos presentes
na Figueira da Foz com uma instalação urbana com muita aderência
e feedbackpositivo.”
Neste momento estão a criar o
escritório e a entidade jurídica de
formaadar respostaàrecente procura, que começa a ter algum peso,
e a tentar seduzir financiadores.
“Quanto ao financiamento, estamos à espera do resultado do
OpenInnovationdaSociedadePonto Verde, que seriaumagrande ajuda nesta fase. Temos todo o gosto
em receber propostas de financiamento e avaliar as suas contrapartidas”, referem os promotores do
projecto. I

Prémio RObUST

Em busca de parceiros empresariais
O RObUST quer ser um projecto totalmente voltado para a indústria e para novas simbioses
entre a indústria recicladora de pneus e outros sectores industriais.
Inês Gomes Lourenço

“EmMarçoúltimoiniciámosalinha
de investigação do RObUST que
corresponde àprodução de materiaisdecarbononanoporososeasua
aplicaçãonotratamentofotocatalíticodeáguasresiduaiscontendocorantesusadosnaindústriatêxtil.Os
resultados obtidos, até ao momento,sãomuitopromissores,umavez
que conseguimos adegradação de
algunscorantesdemodosemelhante aum material de carbono nanoporoso que se encontradisponível
nomercado”,contaNunoLapa.

ÉumaparceriaentreoLAQV-Requimte,FaculdadedeCiências
e Tecnologia (FCT-UNL), com

Nuno Lapa e Inês Matos recebem o prémio com Marta Lima Basto, do júri.

quatroinvestigadores,eoCESAM
da Universidade de Aveiro (UA),
comdoisinvestigadores.

Os próximos passos do consórcio
sãocontinuaraexecutaroplanode
trabalho, procurar financiamento

adicional, através de concursos
competitivosnacionaiseparceiros
industriais, e encontrar parceiros
privilegiados em empresas de carvãoactivado,sectorquímicodarefinação,tintas,resinasesolventes.
Aintensidadedeinvestigaçãoe
desenvolvimento de novos materiaiseprodutosdeprojectoscomo
o RObUST implicam que ainda
não se tenha perspectivasobre os
teses de mercado dos materiais.
Contudo,reforçaNunoLapa,“pretendemos que o RObUST culminecomadisponibilizaçãodemateriaiseprodutosqueaindústriapossatestarnomercado”. I FSF
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Comunidade & Educação
Prémio (Re) Animar Pneus,
As Emoções na Aprendizagem

Parque de parkour
quase a custo zero
A utilização dos pneus em fim de ciclo de vida constitui, para a escola, uma
alternativa quase sem custos para criar novas actividades lúdicas e educativas.
O ponto de partida era requalificar
umapartedaescolasemgrandescustos e asolução surgiucomo umaformade matar dois coelhos de umasó
cajadada. Os pneus permitem construirumprojecto educativo, divertidoesemgrandescustos.Estãodirectamente envolvidos na concepção
desteprojectoMariaJoãoLima,professoraeresponsávelpeloprograma
Eco-escola,eJoãoJorge,professore

responsável pelo clube escolar de
parkourepelaintroduçãodestamodalidade naeducação física.

Autilizaçãodospneusemfimde
ciclo de vidaé “umaalternativasem
custosquepermite,nocasoespecífico deste projecto, criar obstáculos
parao parkour. Trata-se de umasolução versátil, resistente, elástica
(maior segurança na fase de iniciação), durável e de custo zero”, refe-

remMariaJoão Limae João Jorge,
professoresnaAgrupamentodeEscolasFernandoCasimiroPereirada
SilvadeRioMaior.Acrescentamque
“anossapreocupaçãoincidebastante naeducação ambiental e alia-se o
prazerpelomovimentocomaconsciênciadaimportânciade se contribuirpositivamenteparareduzirapegada ecológica através da utilização
depneususados”.

A jurada Aline Guerreiro com os galardoados Maria João Lima e João Jorge.

Segundoospromotores,estaprática
doparkourestimulanosalunosaformaçãocívicaecidadaniaambiental,
bemcomoaapropriaçãodos valores
essenciaisdoProjectoPilotodeInovação Pedagógica: a autonomia, a
responsabilidadeeacooperação.
Estão envolvidos no projecto
Paulo Almeida, director do agrupamento,ealgunsparceirosdeexcelênciacomoaCâmaraMunicipaldeRio

Maior e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior. O prémio recebidovaiservir,comoexplicouMaria
João Lima, “paraadquirirmateriais
desegurançaepisoempneureciclado”. “Nestafase estamos acanalizar
toda a energia para a execução da
obraemparceriacomaCâmaraMunicipaldeRioMaioreoutrospotenciais parceiros privados”, garantem
MariaJoãoLimaeJoãoJorge. I FSF

Prémio Jardim d’Areias

Inês Gomes Lourenço

Os pneus divertem e ensinam
O objectivo é escalar o projecto a outras escolas públicas e privadas, IPSS,
centros de educação ambiental, replicando dinâmicas e participantes.
OJardimd’Areiaséumprojectoeducativo,quepretendesensibilizarpara
aeducaçãoambientalatravésdeactividadeslúdicasepedagógicasutilizando resíduos como matéria-prima. A
ideiaédeVandaCosta,educadorade
infânciaque leccionanaEscolaBásicaN.º1 de Vilado Conde. De Março a
Junhodesteano,desenvolveuactividades,paraexperimentarmateriaise
afinar umametodologiaque permi-

tisse areciclagem e areutilização de
resíduos.

ParaVandaCosta,“omaiordesafio foi incluir o pneu, como resíduo,
nasactividades”.Masasurpresasurgiu porque, “desde o primeiro momento,ascriançasaderiramcomcuriosidadeeespontaneidade,oquenos
permitiudesemanaparasemanaprovocá-lascomnovassugestões,desde
jogos de movimento, dinâmicas de

música, arte e realização de floreiras/horta pedagógica, reutilizando
pneusegranuladodepneu”.
Vanda Costa sublinha que tem
contado com parcerias e colaboraçõesdiversas.Acrescentaquepretende“escalaronossotrabalhoaoutras
escolaspúblicaseprivadas,IPSS,centrosdeeducaçãoambiental,replicandoasdinâmicaseaumentandoonúmerodeparticipantes”. I FSF

Menção Honrosa SimTyre

Videojogo com pneus reciclados
Para chamar a atenção da recolha dos resíduos e a economia verde
e rentável, o jogo simula a gestão e o controlo de uma empresa
de recolha e reciclagem de pneus usados.
“Écadavezmaisdifícilcaptarointeresseeaatençãodascriançasparaas
problemáticasactuais,poisosjogose
asplataformasdigitaisdecomunicação ocupam grande parte do tempo

das crianças”, diz Paulo Ribeiro, que
édocentenumaescolaondeéresponsável pelo projecto daDirecção-Geral de Educação, Iniciação àProgramação no 1.º Ciclo.

O projecto SimTyre é um jogo
pedagógico,comoobjectivodesensibilizar para o problema dos pneus
usados.Nojogo,outilizadorassume
ocontrolodeumaempresadereco-

Aline Guerreiro, Maria Carolina Costa e Vanda Costa, a premiada.

lhaereciclagemdepneususados,defronta-se com questões de ciência e
tecnologiaedecidadaniaeconsciênciaambiental.
Aideia, o projecto e a execução
sãodePauloRibeiro,queutilizouas
aulas para discutir , com os alunos,
ideias e opções de jogo, testar soluçõeseimplementarmelhorias.Contou ainda com a colaboração de jovensaficcionadosporjogodigitais.
O desenvolvimento do projecto
passa, segundo Paulo Ribeiro, por
melhorarografismo,ospormenores,
ajogabilidade e tempo de jogo, através da configuração da investigação

de processo de reciclagem, construção de unidades transformadoras,
modificaçãodosveículosderecolha
depneus,entreoutros.
Pretende-serealizarversõespara
instalação em computador (Windows, Mac e Linux) e paraplataformas móveis: smartphones e tablets.
Estasúltimasenvolvemalguminvestimentofinanceiro.
Aopção por um jogo digital tem
quevercomofactode“osjogosdigitaispossibilitaremumadivulgaçãoe
propagaçãorápidapeloscanaisdigitais”. Já é possível jogar a versão de
testeonline:www.simtyre.pt. I FSF

