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Inovações
que mudam
o futuro

É muito o dinheiro investido pela
União Europeia em projetos de

investigaçãoeinovação.Até2020,eno
âmbito do programa Horizonte 2020,
vãoserqualquercoisacomo80milmi-
lhõesemfundosebolsas,16milmilhões
dosquaisainvestirjánospróximosdois
anos, que se destinam a dar corpo a
ideiasquepodemmudaromundo.Mas
muitossãoosqueperguntamparaonde
vai o dinheiro? E o que é que, na práti-
ca, nasce deste investimento?

Alguns dos projetos concretizados
com o apoio de verbas europeias esti-
verampresentes no ICT 2015, o maior
evento de Tecnologias da Informação
eComunicaçãodaEuropa,queserea-

CARLA MARINA MENDES
cmendes@destak.pt

De robôs que funcionam como guias turísticos,
a ferramentas capazes de investigar o que se passa
no fundo do mar, o futuro está mesmo aqui tão perto.

lizou em Lisboa. Projetos na área da
saúde, ambiente, lazer, projetos que
querem, como o Blindpad, ajudar os
invisuais;ouoFree-Moby,quepreten-
de incentivar o uso das energias reno-
váveis e, ao mesmo tempo, reduzir a
faturade quemnelasaposta. Ouainda
osexemplosque,nestapágina,ajudam
ailustrar os avanços daciência.

Sãomuitasasideias,assimcomoos
que trabalham, um pouco por toda a
Europa e fora dela, para tornar mais
fácilanossavida.Eporcátambém,
comresultados.Deresto,2014foio
primeiro ano emque acomuni-
dadecientíficanacionalconse-
guiu recolher, em bolsas e
apoios,umvalorsuperioràque-
laquefoiacontribuiçãodoPaís
paraos fundos comunitários.

Revolução na
indústria dos jogos

Chama-seCR–Playe pretende
revolucionara indústria dos
jogos e tornarmais fácil a vida
de quema eles se dedica. E isto
comuma tecnologia que per-
mite tirar fotografias e integrá-
-las numambiente de jogo.
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Tecnologia usada
debaixo de água

Conheceros tesourosnos
ambientes aquáticos éoque
pretendeoprojetoSunrise, que
conecta sensores e robôspara
avaliaroquepor lá sepassa.

Gasparzinho,
o robô brincalhão

OGasparzinho já é conhecido na
pediatria do Instituto Português
deOncologia de Lisboa, onde se
passeia e interage comas crian-
ças. Trata-se de um robôque faz
parte de umprojeto coordenado
pelo Instituto SuperiorTécnico.
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AlterEgo no apoio
à esquizofrenia

Oobjetivoésimples:«aumentar
ascapacidadessociaisdequem
sofredeesquizofrenia».Como?
Atravésdousoderobôshuma-
noidesederealidadevirtual.

Frog: um guia
em forma de robô

Éverde, chama-seFrog–ou
sapo, emportuguês–e faz
partedeumprojetoquevisa
transformarrobôsemguias
turísticos, encaminhando, em
eventosou locais, osvisitantes.
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