
Desde as salas de operação às compras
no supermercado, novos mecanismos
que nos podem salvar ou melhorar
(muito) a qualidade das nossas vidas.
Todos eles estão já operacionais
— e todos eles são made in Portugal

Tiago Miranda



Robô que observa
e aprende
Este robô com dois olhos huma-

noides desenvolvido nos laborató-

rios do Instituto de Sistemas e

Robótica da Universidade de

Coimbra estuda de forma autóno-

ma o espaço em redor, para

aprender como é que os seres

humanos manuseiam os objetos.
A ideia é que a informação reco-

lhida seja aplicada à mão artificial

que será desenvolvida no quadro
do 'Handle', um projeto no qual
estão envolvidas nove universida-

des de seis países europeus.



Ortótese
híbrida atíva
Restabelecer a capacidade de

andar é o otajetivo desta ortótese

destinada ao pé e ao tornozelo

de pessoas com mobilidade
reduzida. O aparelho funciona

com um pequeno motor, que

impulsiona a perna ao mesmo

tempo que descarrega estímulos

elétricos sobre os músculos. Este

projeto, batizado com o nome

'Dachor', foi desenvolvido pelo

Departamento de Engenharia
Mecânica do Instituto Superior
Técnico.



Isolante multiiisos
A principal utilização deste mate-
rial inovador é o isolamento

térmico, visto ter uma condutivi-

dade térmica extremamente
baixa. Produzido pela Active

Space Technologies, em parceria

com a Universidade de Coimbra,

este material pode suportar

temperaturas até aos 400 graus,

o que o torna ideal para ser

aplicado em satélites, aviões,

gasodutos ou fornos.



Capacete inteligente
Este capacete, que já foi testado

em Portugal por bombeiros,

permite medir em tempo real

indicadores de saúde, níveis de

stresse e localização do utiliza-

dor — bombeiros, polícias, para-
médicos ou outros profissionais

em situações de risco —
,
entre

muitas outras funções. Tudo isto

a partir de um capacete e uma

T-shirt 'inteligentes', desenvolvi-

dos por investigadores da Univer-

sidade de Aveiro e da Carnegie
Mellon University, dos EUA.














