
Pesca, minérios, amarração,
crianças, 'surf ': o futuro hoje
Entrevistas. Finalistas de iniciativa da PT apresentam os projetos com que concorrem
ao Desafio Mar. São muito variadas as ideias que ganharam corpo, roberto dores

"Conheceras
correntes para
otimizar"

O que o levou a pensar que o co-
nhecimento prévio das correntes
marítimas é determinante para
os pescadores?
É uma forma de economizar di-
nheiro poupando combustível nos
barcos. Esta incorporação de dados
sobre as rotas pode permitir apro-
veitar essas correntes a favor de

quem anda no mar, com recurso
a modelos numéricos com o obje-
tivo de otimizar os trajetos. Sei que
ávida dos pescadores não é fácil e

com isto podem ganhar margem
de negócio.
Tem alguma ligação ao sector das

pescas?
Tenho familiares ligados à pesca,
de facto, e tenho percebido que os

gastos com combustível são muito
elevados e que vão continuar a au-
mentar. Por isso, achei que se as
rotas forem otimizadas, as despe-
sas podem ser reduzidas. Na prá-
tica, o pescador contacta-nos e diz
o dia, hora e rota que deseja seguir.
Nós, com o so/íwarevimos qual é

a rota mais indicada, com recurso
à informação do Instituto Superior
Técnico, e entregamos todos os

pormenores ao pescador.
Há outra etapa deste projeto, que
engloba a georreferenciação das

zonas de pesca.
O objetivo é obter informação do

pescado existente nas diversas
zonas de pesca. Será outra forma
de contribuir para o sector, por-
que também vai facilitar a vida aos

pescadores, ganhando tempo.
TOPAME Pesca
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"Descerás
profundezas
dos oceanos"

O que é que um veículo não tri-
pulado pode encontrar no fundo
domar?
É um veículo robótico que navega
autonomamente debaixo de água
e as grandes profundidades. Trans-

porta vários sensores com os quais
está habilitado a reconhecer o es-

paço onde está, sendo capaz de ir
explorando e recolhendo infor-
mações por onde vai passando.
Podem encontrar informações de

investigação química, novas espé-
cies que existam em determinada
parte do oceano e até minerais.
É um tema pouco conhecido
em Portugal.
Existem projetos em investigação
deste cariz, mas não temos nada
a atuar. A nossa equipa é compos-
ta por cinco elementos em que três

já tiveram participação em proje-
tos de investigação europeus rela-



cionados com o mar, trabalhando
com veículos autónomos. Foi esta
visão que nos fez avançar com esta
ideia, até porque a comunidade
científica explora muito do espa-
ço terrestre, mas há coisas nos
oceanos que não foram explora-
das devido ao difícil acesso.
Terá influência no futuro
da pesca?
Pensamos que será interessante,
por poder descobrir novos cardu-
mes e alargar a atividade a outras
zonas. Contudo, também será im-
portante para encontrar minério
subaquático, já que pode descer a
grande profundidade.
Veículo exploração
marítima
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"Enormes riscos
e proveitos
também"

Explorar minério no fundo mar é
altamente dispendioso. Acha que
o investimento justifica o risco?
O risco é enorme, mas os possíveis
proveitos também o são. O Projeto
de Extensão da Plataforma Conti-
nental tem os dados todos, geofísi-
cos e geoquímicos, que indicam
para a existência desses minérios.
Contudo, os dados que existem não
têm quantidades apuradas. A tec-

nologia a ser desenvolvida e as quan-
tidades existentes de minério têm
de compensar o gasto económico

que é soberbo. Agora a questão é se

ficamos parados à espera ou arris-
camos?

Já sabe o que pensa a comunidade
científica do assunto?

Já falei com algumas pessoas e

dizem que os gastos compensam o
risco. É preciso saber o que há, de-
pois é preciso avançar com novas
missões oceanográficas, com ex-
ploração e prospeção, para apurar
quantidade. Só depois se pode-se
passar ao desenvolvimento de es-
truturas e tecnologias, com instala-

ção de maquinaria já no fundo do
mar para a extração.
E no caso da quantidade não ser
aviável para o investimento na
nossa Zona Exclusiva Económica,
perde-se o investimento?
Não. Podemos sempre partir para
outros países costeiros que estejam
interessados, uma vez que já temos
parte do trabalho feito. Depois é só

tratar os dados e aferir quais são as

zonas mais promissoras.

Prospeção de minérios
submarinos
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"Aproveitar
o clima para
barcos de luxo"

Como lhe surgiu a ideia de cons-
truir uma plataforma ojfshore
para amarração e prestação de

serviços de luxo a megaiates?
Eu sou velejador e faço muitas re-
gatas. A ideia surgiu porque eu sei

que existem bastantes embarca-
ções que se deslocam do Norte da
Europa, sobretudo de Inglaterra,
Alemanha e Dinamarca, para o

Mediterrâneo, mas ninguém para

em Portugal, porque não existe ne-
nhum motivo. É incrível, mas não
há serviços, não há nada.
Para onde seguem?
Continuam viagem para Cádiz e

Gibraltar e não querem saber de
Portugal. O País tinha aqui um
mercado com grande potencial
que não está a ser aproveitado. A
criação de uma plataforma offsho-
repara amarração teria condições

de, pelo menos, atrair alguns ve-
lejadores a locais estratégicos como
Cascais, Costa Vicentina ou Algar-
ve.
Seria um chis ter ou um nicho
de mercado para Portugal?
Com esta plataforma iríamos criar
um clustermuito interessante, por-
que a ideia não é só desenvolvê-la
mas também criar um projeto co-
mercial que fosse capaz de mudar



a mentalidade. Portugal pode for-
necer serviços bastante bons a em-
barcações de luxo, até porque tem
um clima como há em poucos sí-
tios. Eu vivo em Glasgow (Escócia)
e agora para velejar tenho de par-
tir o gelo dos cabos do barco.

Amarração 'offshore'
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"Se a criança
se afasta, a
pulseira deteta"

A ideia de criar uma pulseira para
monitorizar crianças surgiu de-
vido a alguma experiência nega-
tiva que tenha vivido?
Já todos assistimos a situações
complicadas em praias quando as

crianças se perdem, mas o objeti-
vo destas pulseiras é que as crian-

ças nem se cheguem a perder.

Além do projeto permitir construir
uma aplicação que pode ser usada
num smartphonepara interagir, a
ideia é que a criança e o adulto
usem, cada um, uma pulseira ele-
trónica, que vão ser ligadas atra-
vés de Bluetooth. Sempre que a

criança se afastar, a pulseira do
adulto vai mudar de cor, através
de uma luz ledno interior, e emi-
tir uma vibração.
E qual pode ser o alcance?
Terá alcance de cem metros, o que
é suficiente para o que se preten-
de. O adulto vai estar sempre avi-
sado quando a criança se afastar
mais um bocado para partir à des-
coberta.
Este sistema terá utilização nou-
tros locais?
Pode ter. Em todos os locais onde
seja mais suscetível as crianças
perderem-se esta monitorização
pode ser usada, como, por exem-
plo, em centros comerciais. Mas
nós pensámos nas praias por se
tratar de um espaço mais aberto,
o que facilita a comunicação entre

as pulseiras. Um parque infantil
também é um local propício ao uso
deste equipamento.
Pulseira de
monitorização
Paulo Rodrigues
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"Gostar de 'surf
sem saber
onde praticar"
Este CrowdSurfparte de prati-
cantes de desportos náuticos?
Cá está, foi aí que surgiu a nossa
ideia. Somos uma equipa de pes-
soas que gostam de desportos náu-
ticos, mas nenhum de nós sabe
fazer. Fomos, então, tentar perce-
ber porque é que achamos piada e

nunca praticámos. Concluímos
que é por não conhecermos nin-
guém que pratique, porque os cus-
tos com estes desportos são eleva-
dos e o tempo para fazer é reduzi-



do. Foi assim que surgiu a aplica-
ção CrowdSurf que permite infor-
mar as pessoas sobre alguns dos

segredos desta atividade.
Vamos a uma questão prática?
Se for de Lisboa e quiser, por exem-
plo, praticar bodyboard, tem ali a

possibilidade de fazer uma pesqui-
sa e encontrar a melhor maneira
de praticar junto de quemlhe possa
dar uma aula gratuita para perce-
ber se gosta e se quer continuar.
Está a evitar aqueles custos eleva-
dos. Parece-nos ainda que é a forma
de estes desportos crescerem no
nosso país.
Contudo, esta aplicação ainda
tem uma componente social.
Vai ser uma parte importante, por-
que as pessoas vão poder sociali-
zar, embora também váhaveruma
vertente de comercialização. Aqui
vai ser possível adquirir o equipa-
mento a custos mais baixos, além
de que os surfistas vão poder ainda
saber quais são as condições me-
teorológicas e as melhores praias.

'CrowdSurf app'
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