
16 projetos de
jovens vão à final

Iniciativa, o mote foi
partir de (boas) ideias para criar
projetos, viáveis, ligados ao mar.
São 16 os finalistas, escolhidos
entre 460 universitários de todo o
País. No sábado, serão conhecidos
os vencedores desta competição
promovida pela PT e outros
parceiros, que querem dar um
"empurrão" na economia do mar
ROBERTO DORES

Começaram por ser 151 ideias aprovadas para
o concurso, de um total de 460 inscrições. Em
comum, os projetos exibiam a ligação ao mar
como potencial a explorarnuma espécie de de-

sígnio nacional. Entre as propostas variadas e
inundadas de criatividade "resistem" 16 finalis-
tas. Sábado, serão conhecidos os vencedores

nas três categorias: Desporto, Turismo e Cultu-

ra; Novos Usos e Recursos do Mar; Pesca, Aqui-
cultura e Indústria.

Na iniciativa daPT "Desafio Mar", que decor-
re desde maio - resultante de uma parceria en-
tre a Secretaria de Estado do Mar, a Estrutura de
Missão para a Extensão da Plataforma Conti-
nental, aVieira de Almeida & Associados e a Pri-

cewaterhouseCoopers- participam jovens li-
cenciados, que ousaram criar projetos que
dêem corpo à "economia do mar".

O entretenimento, alicerçado nos desportos
náuticos, conquistou preferências entre os con-
correntes. Mas há outras alternativas [verpro-
jetos) . "Nós próprios ficámos surpreendidos
com o interesse destes jovens pela qualida-
de dos projetos ligados às questões do

mar", revela Ana Dias, diretora de Inova-
ção da PT. E nem quando foi pedido um
plano de negócio esmoreceram. É que o
maior objetivo do desafio passa pela pos-
sibilidade de as ideias que se perfilem como
viáveis poderem dar lugar à criação de empre-
sas, como anunciando que a utilização do
"mercado aberto" já permitiu discutir os prin-
cipais projetos.

"Não é só os autores dos projetos darem as
ideias. Queremos que peguem nelas e façam a
empresaparalevaremaideiaemfrente",refere,
garantindo que a PT vai "criar todas as condi-
ções" para facilitar ávida aos empreendedores.
Desde logo, através da divulgação proporciona-
da pelo concurso, em que os "donos" dos proje-
tos poderão apresentarás suas ideias àPortugal
Venture, um dos maiores fundos de investimen-
to de capital de risco. "São eles que vão avaliar
todos os projetos", admite a representante da
PT, acrescentando que os trabalhos distingui-



dos terão ajuda do escritório de advogadosViei-
radeAlmeidano processo depatentes.

Praia PT

Muno Santos
24 ANOS

Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto

> Criou uma aplicação sobre praias nacio-

nais acessível através de um link da rede

wi-fi PT a ser disponibilizada nas praias.
0 objetivo da equipa, que tem procurado
trabalhar locais pouco explorados à pro-
cura de oportunidades de negócio,
é idealizar modos mais simples, intuitivos

e úteis de Lidar com a informação.

FishNet
Fernando Martins
32 ANOS

Universidade do Minho

> Criou uma plataforma online com dois

tipos de intervenientes diretos. O pesca-
dor e o investidor, em que cada investidor

escolhe um ou mais pescadores para
investir capital, recebendo o retorno
do investimento e incentivando o sector
das pescas ao nível das pequenas embar-

cações.

Quadcopter
João Coelho
24 ANOS

Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto

> Criação de um dispositivo voador autó-

nomo, que tem como principais funções a

vigilância da praia e entrega de uma bóia a

náufragos conscientes, contribuindo para
o aumento da segurança dos banhistas.

Justifica que, em termos tecnológicos,
hoje se disponha de recursos para reduzir
risco de afogamento.

Amarração 'offshore'
Fernando Gamboa
27 ANOS

Instituto Superior Técnico

> Construção de uma plataforma offshore

para amarração e prestação de serviços
de luxo a megaiates em locais estratégi-
cos como Cascais, costa vicentina ou

costa aLgarvia. Viu no concurso a possibili-
dade de desenvolver o sonho pessoal de

voltar a Portugal com a sua empresa
de engenharia naval.



Pulseira de monitorização
Paulo Rodrigues
22 ANOS

Faculdades de Ciências e Tecnologias
da Universidade Nova de Lisboa

> Criação de pulseiras eletrónicas para os

pais saberem se as crianças estão a afas-
tar-se ou não. A puLseira de monitorização
tem no seu interior uma luz LED, mudan-

do esta de cor conforme o aviso que se

pretende transmitir. Acredita que o mar é

uma área para aplicar conhecimento ad-

quirido no curso.

Crowdsurf App
Joana Matos
22 ANOS

Universidade Católica, LisbonSchool
of Business and Economics

> Criou uma aplicação sobre surf-
CrowdSurf- com três vertentes.

Informação sobre o surfem tempo real,

sociaLização entre os utilizadores e co-

mercialização. A autora encontra aqui

um potencial que alimenta a possibilidade
de vender e comprar artigos relacionados

com desporto marítimo.

Recife artil
Pedro Bs
28 ANOS

ISCTE-Institi
de Lisboa
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Isolamento de bactérias
marinhas
Joana Fernandes
33 ANOS

Escola Superior de Turismo,
Tecnologia do Mar, Biologia Marinha
e Biotecnologia
> Recolha e isolamento de bactérias mari-
nhas da costa portuguesa com potencial

biotecnológico a vários níveis, nomeada-
mente a nível farmacêutico. Isto justifica
a aposta das empresas nas ofertas simi-

lares existentes no mercado, com diferen-
tes abordagens, no que toca à seleção de

microrganismos marinhos.

TOPAME Pesca

Tiago Sá
23 ANOS

Universidade de Aveiro

> Incorporação de dados de correntes ma-
rítimas geradas através de modelos nu-
méricos nas rotas de cada embarcação
de pesca com o objetivo de otimizar o seu

trajeto. A outra etapa do projeto é a geor-
referenciação das zonas de pesca, a fim
de se obter informação do pescado exis-

tente nas diversas zonas de pesca.

Veículo exploração marítima
Bruno Dias
22 ANOS

Faculdade de Ciências e Tecnológica
doMontedaCaparica
> Construção de uma sonda que se desLo-

cará no fundo do oceano, guardando dife-

rentes tipos de informações de modo

a ser possível mapear a nossa Zona

Económica e Exclusiva para se tirar o má-
ximo proveito dela. Acredita ter aqui a sua

oportunidade para entrar no mercado

com uma start-up (empresa jovem
e inovadora).

Prospeção de minérios
submarinos
André Lopes
28 ANOS

Fac. de Ciências do Mar da Univ. do
Algarve, Fac. de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa

> Criou empresa de exploração de minério
submarino em três fases distintas e pre-
tende aproveitar o potenciaL da explora-

ção de minério na Zona Económica e

Exclusiva. Prevê a inventariação de recur-

sos de minerais no fundo do oceano,

prospeção e novas explorações e extra-

ção de minério.



Maternidade de ostras
Márcia Santos
22 ANOS

Faculdade de Ciências eTecnologia
da Universidade do Algarve

> Recolha e isoLamento de bactérias mari-
nhas da costa portuguesa com potencial,

biotecnológico a vários níveis, nomeada-
mente farmacêutico. Justifica a aposta
com o facto de empresas com ofertas
similares existentes no mercado apresen-
tarem abordagem diferente na seleção
de microrganismos marinhos.

UsaoMar

Miguel Marantes
20 ANOS

Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto

> Criou uma apLicação de dessalinização
da água do mar para chuveiros, casas de

banho e bebedouros de praia. Participa no

concurso atraído por "curiosidade, expe-
riência e realização" potenciados pelos
novos usos e recursos dos mares.

Water sports communicator
Rúben Lino
27 ANOS

Faculdade de Ciências e Tecnologias
da Universidade Nova de Lisboa

> Criação de um dispositivo móvel, resis-

tente à água e de fácil utilização que per-
mita o estabelecimento rápido de comu-

nicação entre os diversos intervenientes

nos desportos aquáticos, como é o exem-

pLo dos surfistas e treinadores, instruto-

res de surfe alunos, além dos próprios
banhistas.

Colete salva-vidas
inteligente
Ricardo Pombeiro
23 ANOS

Faculdade de Ciências e Tecnologias
da Universidade Nova de Lisboa

> Desenvolver um colete saLva-vidas inte-

ligente dotado de uma board no seu inte-

rior, à prova de água, capaz de comunicar

com as autoridades, que envie pedidos de

socorro, LocaLização GPS e outros dados

necessários para as autoridades monitori-

zarem à distância a condição da vítima.


