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Innovathon Ocean Edition decorreu
na praia de Carcavelos dias 7 e 8
de junho e juntou uma centena
de alunos. Vencedores vão agora
trabalhar em protótipos com
a aiuda do CEiiA

Ideias
em 24 horas
cjue podem
influenciar
o mundo
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Durante 24 horas, sem dormir,
uma centena de alunos dividi-
dos por 20 equipas, oriundos de

universidades de norte a sul do

país, dos Açores e até de Edim-

burgo, na Escócia (Heriot-
-Watt), elaboraram projetos dos

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável número 14 das Na-

ções Unidas, de proteção da vida
marinha. Conservação das espé-
cies, turismo, aquacultura e não
faltou o tema do plástico nos
vários projetos apresentados.

As ideias vencedoras do Inno-
vathon Ocean Edition 2019 ba-

searam-se nestes aspetos e ago-

ra, durante um ano, os alunos
vão trabalhar com o CEiiA de

forma a criar protótipos. No fi-
nal de maio de 2020, a praia de

Carcavelos receberá novamente
o concurso, mas numa vertente
internacional, esperando-se cer-

ca de 150 alunos um pouco de

todo o mundo. O evento decor-

rerá antes da conferência das

Nações Unidas sobre os ocea-

nos, que se realizará em Lisboa.

O Innovathon Ocean Edition
foi organizado pelo CEiiA -
Centro de Engenharia e Desen-
volvimento de Produto e pela
plataforma Global Compact das

Nações Unidas, em parceria
com a Câmara Municipal de

Cascais, a Universidade Nova e

a Galp.
Os membros do júri foram:

Helena Silva, diretora da área
de valorização do CEiiA (presi-
dente do júri); Soraia Carvalho,
diretora do departamento de

Ambiente e Cidadania da Câ-

mara Municipal de Cascais;
Luís Veiga Martins, diretor de
sustentabilidade da Nova SBE;
Vera Lourenço, engenheira quí-
mica da área de desenvolvi-
mento e produção da Galp; e

Ana Raquel Sousa, diretora de

projetos da área de valorização
do CEiiA.

A Innovathon decorreu na praia de Carcavelos durante 24 horas

seguidas. A equipa Innova Teco foi a grande vencedora num
evento que contou com a participação da ministra do Mar,
Ana Paula Vitorino.

FOTO: NUNO PINTO FERNANDES/GLOBAL IMAGENS



IN NOVA TECO
Atacar de raiz o problema
do plástico nos oceanos
O problema dos plásticos é uma

preocupação para os cinco alunos
da JUNTTEC - Júnior Empresas do

Instituto Superior Técnico - os In-
nova Tecos - que querem que não
só se limpe como se ataque o pro-
blema de raiz. Para tal, pretendem
mostrar ao consumidor como está

realmente a contribuir ao ter esco-

lhas no ato de compra mais susten-
táveis.

"Em vez de se atacar e limpar-
mos aquilo que já existe, que sem
dúvida tem de ser feito, o que nós

quisemos foi atacar o problema de

raiz, ou seja, no consumo. Nós esta-

mos a produzir cada vez mais plás-
tico. O que nós quisemos foi dimi-
nuir e atacar isso. Como? Criámos

uma moeda virtual, que são os

oceanos, os consumidores, a partir
de agora, quando forem a uma
grande superfície, quando fizerem
as suas escolhas, como por exem-

plo, entre uma escova de plástico
ou de bambu, a escova de bambu
como é mais sustentável vai-nos
dar esta moeda virtual. Vamos ga-
nhar oceanos. Estes oceanos vão

depois parar a uma app, onde eu

consigo saber não só quantos ocea-

nos é que já tenho, mas o que isso

representa", explicou ao Dinheiro
Vivo Gil Coelho (20 anos), o porta-
-voz da equipa.

O aluno do 3.° ano de Aeroespa-
cial exemplificou: "A app consegue
dizer-me que eu evitei que 50 qui-
los de plástico fossem parar ao

oceano, que salvei 35 vidas mari-

nhas, por exemplo. O nosso contri-
buto é palpável." Mas o Innova Te-

cos pretende ir mais longe com o

seu projeto. "Queremos que estes

oceanos [a moeda] possam ser tro-
cados por benefícios, ter um des-

conto, doar à nossa instituição pre-
ferida... Portanto, é um sistema in-

tegrado. As grandes superfícies
também ganham, pois estamos

aqui a gamificar a experiência do

consumidor. Cria-se mais fideliza-

ção, mais lealdade. Estão a incenti-

var o consumo de produtos muito
mais sustentáveis", salientou.

Gil Coelho não escondeu o privi-
légio de agora poder desenvolver a

ideia criada em 24 horas com o

apoio do CEiiA e apresentá-la inter-

nacionalmente, com os seus cole-

gas do projeto: João Santos (20
anos, 3.° ano de Eletrotécnica), Sara

Farias (23, 4.° ano de Biomédica),
Gonçalo Chambel (22, 4.° ano de

Eletrotécnica) e Francisco Serra-
lheiro (19, 2.° an0 de Informática).
OCEAN'S KEEPERS
Ecoturismo e estudo
científico ligados por uma
aplicação
Foi a única equipa composta ape-
nas por biólogos marinhos e sem

formação para criar softwares. No
entanto, os cinco alunos do ISPA e
Universidade do Algarve idealiza-

ram uma aplicação que tanto pode
ser benéfica para o ecoturismo
como para a comunidade científica.
Catarina Abril não escondeu algu-
ma surpresa por os Ocean's Kee-

pers estarem entre os três vence-
dores do Inovathon, mas agora só

pensa em tornar realidade o proje-
to. A ideia diz que "foi de caras"

dada a área de estudo.
"O nosso projeto é criar uma

plataforma que junte dois tipos de

informação: o traddng sobre as ro-
tas de animais de grande porte
que têm interesse a nível do eco-
turismo e conseguir globalizar a

informação para os investigadores
poderem usar não só a nível local,
mas poderem integrar a informa-

ção e ao mesmo tempo informar o

público e dar o revenue para o eco-

turismo", explicou ao Dinheiro
Vivo a aluna de 23 anos de Mes-
trado de Biologia Marinha e Con-

servação do ISPA. "Será através de

uma base de dados que serão re-

gistadas todas as tags e a fotoin-

denticação. Completa acaba por

dar todas as rotas de migração dos

animais", acrescentou.
A ideia foi também inspirada

por uma possível tese de uma das

participantes da equipa, segundo

explicou Catarina Abril. "Nós so-

mos a única equipa puramente de

biólogos marinhos desta competi-
ção e não fazia sentido fazer outro
tema que não fosse a preservação
dos ecossistemas. Existe muita
falta de comunicação dentro da
comunidade científica e foi daí

que partiu a nossa visão, do nosso
dia-a-dia. Nós somos mergulhado-
res, observamos cetáceos e passa-
mos horas à frente de fotografias

para tentar descobrir aquele golfi-
nho ou aquele tubarão que ali

está", realçou.
Além de Catarina Abril, a equi-

pa dos Ocean's Keepers foi consti-
tuída por Alexandre van Heerden

(20 anos, licenciatura em Biologia
Marinha na Universidade do Al-

garve), Adriana Oliveia (23, Mes-
trado em Biologia Marinha e Con-

servação no ISPA), Leandro Mari-
nho (20, licenciatura em Biologia
Marinha na Universidade do Al-

garve) e Maria Costa (22, licencia-

tura em Biologia Marinha na Uni-
versidade do Algarve).
STORM BREAKERS
Tornar a aquacultura
mais sustentável
e rentável
Depois de cinco horas a prepa-
rar uma ideia que acabou por
não avançar, os Storm Breakers
criaram um projeto dedicado à

aquacultura. "A nossa ideia é

juntar empresas eólicas com

empresas de aquacultura. A

aquacultura, especificamente a

offshore, é muito interessante e

muito rentável. O problema
são os custos iniciais para mon-
tar as estruturas. A onshore é

mais fácil porque o mar é mais

calmo, enquanto no mar alto as

ondas são muito maiores, logo
os custos são muito maiores.
Por isso tivemos a ideia de aliar



a aquacultura com estruturas já
existentes de empresas eólicas.

Estas já têm as infraestruturas
montadas, com cabos até ao
fundo do oceano e pode-se usá-
-las para impulsionar a constru-

ção e ficar mais barato e mais

rentável", explicou ao Dinhei-
ro Vivo Pedro Oliveira (20
anos).

O aluno do 2." ano de Infor-
mática do ISEP referiu que "há
três pontos-chave": "O primei-
ro é a dimensão de custos da in-
fraestrutura. O segundo é se se

usar a energia da eólica será

[um projeto] sustentável, ou

seja, não vai gerar emissões de
carbono. E terceiro, claro que se

tem de ganhar algo com isso,

portanto a empresa de aquacul-
tura paga tanto pela energia
como pelo aluguer da infraes-
trutura."

Pedro Oliveira considera que a
ideia "não tem como não ir para
a frente com tanta gente a in-
centivar-nos", mostrando-se
muito entusiasmado com a pos-
sibilidade de poder trabalhar
com o CEiiA e de apresentar a

ideia do grupo internacional-
mente daqui a 12 meses. Tam-
bém não escondeu alguma emo-

ção por estar entre as três equi-
pas vencedoras e de saber que:
"Podemos influenciar o mun-
do." "Não estava nada à espera.
Nunca estive envolvido em algo
tão grande. Demorámos muito
em ter esta ideia", recordou.

Agora só pensa em ver tornar-se
realidade o projeto que acabou

por ser pensado em menos de 24
horas.

Falta de oxigénio
ameaça espécies
sem tempo para
se adaptarem
Rui Rosa alerta para um

fenómeno que está a aumentar
nos oceanos e explica como se

pode contribuir para ajudar as

espécies marinhas.
As Nações Unidas alertaram recente-
mente que cerca de um milhão de espé-
cies estão em vias de extinção em toda
a biosfera. A degradação do habitat, as al-

terações climáticas, poluição, pesca ex-
cessiva, tudo vai contribuindo para uma
realidade assustadora. Rui Rosa, profes-
sor da Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa, abordou um fenóme-
no talvez menos conhecido do público,
mas que está a pôr em causa a subsistên-
cia das espécies marinhas.

A falta de oxigénio nos oceanos está

a aumentar não apenas horizontalmen-
te mas também verticalmente. Sem

capacidade de adaptação dada a veloci-
dade a que o fenómeno se está a verifi-
car, a maioria das espécies não supor-
tam esta diminuição, o que leva à sua

morte. "Os fenómenos evolutivos de-
moram o seu tempo. As espécies para se

adaptarem às novas condições precisam
de tempo. Depende do ciclo de vida. Es-

tas alterações estão a ser tão drásticas

que as espécies não conseguem adap-
tar-se", referiu Rui Rosa ao Dinheiro
Vivo, na sequência da sua intervenção
na Ocean Talks, que decorreu na sema-
na passada no Museu do Mar, em Cas-
cais. "Tudo isto está a acontecer em es-

calas sem precedentes. A vida marinha
vai ter muita dificuldade em adaptar-
-se", acrescentou.

Estas "zonas mortas" acabam por es-

tar ligadas ao "aquecimento generaliza-
do do planeta e do oceano". "Se nós es-

tamos a aumentar o oceano estamos a
diminuir automaticamente a concen-

tração de oxigénio na água. O que está a
acontecer é que o oceano, de modo ge-
neralizado, está a aumentar, está a aque-
cer e os níveis de oxigénio reduzem, são

as leis da física", disse.

Para Rui Sousa, a forma de começar a

ajudar a que este processo não se torne
cada vez mais grave passa por emitir
menos CO 2 para a atmosfera e reduzir
os gases de efeito de estufa, com cada

um a poder contribuir na utilização do
meio de transporte no seu dia-a-dia, di-
minuindo o consumo de combustíveis

fósseis, por exemplo.

Investigar mais
para melhor
conhecer o fundo
dos oceanos
A ciência assume um papel
fundamental para se
conhecer um zona do planeta
ainda com tanto por
descobrir.
A investigação do fundo dos oceanos as-

sume grande importância. Para Nuno

Lourenço a população portuguesa não

tem perceção dos oceanos, pensando
mais no que está junto à costa. O gestor de

Desenvolvimento do CEiiA (Centro de

Engenharia e Desenvolvimento de Pro-

duto) explicou como "a ciência é o supor-
te crítico para que tudo corra melhor" e

como o CEiiA está a trabalhar no desen-
volvimento de soluções sustentáveis

para se estudar mais e melhor uma zona
do planeta ainda por conhecer.

Nuno Lourenço salientou como a edu-

cação é essencial. "Ao investigarmos os

processos poderemos comunicar as vul-
nerabilidades, as pressões e as necessida-

des do sistema oceânico às populações",
disse. Além disso, referiu como ao se in-
vestigar é possível estabelecer "as condi-

ções de base e os impactos que ocupa-
ções do espaço e atividades podem ter
numa lógica de preservação do ambien-
te marinho, conservação dos ecossiste-

mas e afins". Um melhor conhecimento

permite a criação de políticas mais ade-

quadas.
"O CEiiA posiciona-se numa ótica de

desenvolver soluções sustentáveis. Na
melhoria das condições da sociedade no

que toca à sustentabilidade ambiental,
económica e social", afirmou. "Isso pres-
supõe não só desenvolver tecnologias
mas também conceitos. Uma coisa é de-
senvolver um equipamento, um instru-

mento, uma aplicação. Outra coisa é de-
senvolver um conceito, como, por



exemplo, o conceito de mobilidade ur-
bana ou o conceito integrador de compo-
nentes de investigação oceânica que
permitam transportar mensagens para
terra, para as cidades", explicou. Existem
muito desafios tecnológicos para "ocu-

par mais os oceanos". O CEiiA está a tra-
balhar num veículo autónomo, por
exemplo, mas Nuno Lourenço salientou

que entre os desafios está a necessidade
de se preocupar em não poluir mais o

ambiente, sendo vital procurar "compo-
nentes biodegradáveis". Há ainda que
baixar custos e saber como se tratará
toda a informação que for recolhida.


