
Ideia de negócio espacial
"vigia" saúde dos seniores

I.° LUGAR Portugal Space
Summer School, cuja 5. a edi-

ção terminou ontem na Facul-

dade de Ciências e Tecnologia
da UC, contou com alunos de

Coimbra (UC e Politécnico), do

Instituto Superior Técnico (Lis-

boa) e de universidades do

Porto, Beira Interior e Aveiro.

De diferentes cursos, estive-

ram presentes alunos de licen-

ciatura, de mestrado e um de

doutoramento. Nos três dias

de informação espacial, tive-

ram de apresentar a concurso

uma ideia de negócio.
O projecto que ficou em I.°

lugar (CURAE - sempre perto
de si), foi idealizado em equipa
pelos alunos Maria Rodrigues

(Economia, UC), Diogo Eufrá-

sio (Engenharia do Ambiente,

UC), Paulo Cunha (Biologia,
Porto), Diogo Janeiro e Patrícia

Mendes (ambos de Engenha-
ria Aeroespacial, Lisboa).

Aideia, explicaram ao Diário
de Coimbra, passa por usar

tecnologia já utilizada no Es-

paço a favor da comunidade
sénior. Através de um sensor

será possível medir tempera-
tura ou pressão arterial, conhe-

cer os padrões de sono ou sa-

ber da localização da pessoa.
Com a introdução de inteligên-
cia artificial, qualquer alteração

ao padrão individual de saúde

será detectada.

São precisas ideias, mesmo

«loucas», que depois serão fil-

tradas pela massa crítica, in-
centivara o astrofísico Pedro

Mota Machado, dando o

exemplo de "satélites à vela", à

conta da energia solar, já utili-

zados. E a propósito notou que

Portugal, com a evolução que
tem na área da óptica, poderia

apostar em satélites com câ-

maras de infravermelhos para
detecção de fogos.

A Escola de Verão resulta de

uma parceria entre o Instituto

Pedro Nunes (ESA BIC Portu-

gal) e UC, através do Centro de

Investigação da Terra e do Es-

paço, Laboratório de Instru-

mentação e Física Experimen-
tal de Partículas e do Observa-

tório Geofísico e Astronómico.^

Prémios distinguiram equipa com a melhor ideia de negócio


