
Prémio Inov.Ação
Valorpneu
Vencedores

C Pavnext: uma luz para a segurança rodoviária

© RObUST: em busca de parceiros empresariais

© Agrupamento de Escolas FCPS de Rio Maior:
parque de parkour quase a custo zero

© Jardins d'Areias: os pneus divertem e ensinam

Inês Gomes Lourenço



Atracção de talento para ideias
verdes com pneus usados
"Manifestações assombrosas de utilização de pneus e dos seus resíduos" foi o
comentário de Francisco Nunes Correia, professor catedrático do IST e membro do júri
do Prémio Inov.Ação Valorpneu, sobre os projectos apresentados a concurso.

Inés Gomes Lourenço

André Veríssimo conversou com Climénia Silva, Daniel Bessa, Francisco Nunes Correia e Alberto Teixeira.
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U-_—_ surpreendente o| j i número de pro-I 1 . jectos registados
e a criatividade

exibida pelos projectos que se can-

didataram", disse Hélder Pedro, ge-
rente da Valorpneu, na abertura da

cerimónia de apresentação e entre-

ga do Prémio InovAção Valorpneu,

que teve lugar na Central Tejo, em

Lisboa, a 21 de Junho de 2018.

Hélder Pedro fez um balanço
de todo o processo, e explicou como

o Prémio se enquadra no trabalho
desenvolvido pela Valorpneu. Sa-
lientou que é uma forma de atrair o

"enorme talento, direccionando-o

para a reutilização de pneus em fim
de vida" e, deste modo, "encontrar

grandes ideias verdes, produtos,

serviços, tecnologias direccionadas

para os pneus usados".

"Manifestações assombrosas

de utilização de pneus e dos seus

resíduos" foi o comentário de Fran-
cisco Nunes Correia, professor ca-
tedrático do IST, ex-ministro do

Ambiente e membro do júri do

Prémio, sobre a qualidade dos pro-
jectos apresentados e sobre os

quais o júri teve de decidir.
Daniel Bessa, economista e

membro do júri, salientou que "é

um prémio completamente aber-
to a ideias e projectos de várias pro-
veniências, mas é fechado em rela-

ção ao material. Apela à inovação
focada e centrada nos pneus. Por

isso, o número de candidatos é um

sucesso, porque são quase três de-
zenas."

"Queremos que os investigado-

res, quem trabalha na ciência e ino-

vação, pensem no pneu quando es-

tão a fazer os seus projectos", sub-

linhou Climénia Silva, directora-

-geral da Valorpneu.

Workshops e apoios
"Os candidatos foram processados

e ajudados por um longo período
de tempo com workshops, com o

apoio da KPMG, 3 Drivers, o que
melhorou os projectos", afirmou
Daniel Bessa.

Climénia Silva considera que o

actual formato do prémio propicia
a criação de um ecossistema de

inovação. "O Prémio é um percur-
so que se vai fazendo, neste fluxo
tenta promover esse ecossistema

de inovação", referiu.

"Nesta edição, houve uma
maior aproximação aos parceiros
do que nas edições anteriores, por-
que contámos com o apoio de em-

presas do sistema integrado que
participaram com o seu know-how
nestes projectos."

"A prova de fogo é saber quem
vai chegar ao mercado, nomeada-
mente na componente empresa-
rial", advertiu Daniel Bessa. Na sua

opinião, "um dos calcanhares de

Aquiles da inovação portuguesa é

a dificuldade, que não é pequena,
de levar os projectos ao mercado e

à valorização. Temos muitas inicia-
tivas e poucas acabativas". Por isso,

insistiu que se deve ter um "foco

nos resultados, no retorno, e não

tanto nos montantes investidos".

A economia circular
Sobre aprova do mercado, Climé-
nia Silva deu o exemplo de uma

menção honrosa em 2009, "em

que só ao fim de nove anos o pro-
duto entrou no mercado e em 2017

começou a ser comercializado".
Tem a esperança de que alguns

dos projectos se implementem e,
se possível, num prazo mais curto,

mas, como diz o ditado, "a nossa

pressa é chegar ao fim".
A economia circular foi o gran-

de pano de fundo do debate, e

como referiu André Veríssimo, di-
rector do Jornal de Negócios, "a

economia circular é hoje um factor

fundamental para a sustentabili-
dade dos negócios, da economia,

do planeta, e um factor de produti-
vidade e competitividade para as

empresas e os países".
Por sua vez, Francisco Nunes

Correia salientou que "estamos no

princípio do caminho da economia

circular, embora se fale há muito

tempo", sendo hoje uma das prio-
ridades da União Europeia, pois é

"uma nova origem de matérias-pri-
mas que é a utilização de resíduos

pela reutilização, reciclagem".
Alberto Teixeira, director na-

cional da ANJE, considerou que
"as dinâmicas económicas valori-
zam a componente do ambiente e

até as decisões dos consumidores
têm em conta estas dinâmicas" e

ressaltou que "os jovens empresá-
rios apostam muito nestes secto-
res". ¦
BALANÇO
E RESULTADOS

O Prémio Inov.Ação Valorpneu
tem duas categorias. A de Negó-
cio & Inovação, com um valor de

25 mil euros, teve 13 candidatu-
ras provenientes de investigado-
res, empreendedores, universi-
dades, centros de investigação, e

empresas industriais. A categoria
Comunidade & Educação, com um
valor de 10 mil euros, contou com
16 candidaturas oriundas de es-

colas, autarquias, ONG, entidades
de apoio e cariz social. No portal
do Prémio, foram registados 48
ideias e projectos.

Negócios & Inovação
vencedores
Projecto Pavnext
Projecto RObUST

Menção Honrosa
Projecto Hendrix Chair

Comunidade & Educação
Vencedores
Projecto Jardim d'Areias



Projecto (Re) Animar Pneus, as

emoções na aprendizagem...
Menção Honrosa
Projecto SimTyre

Júri do Prémio
Inov.Ação

Paulo Ferrão, presidente da Funda-

ção para a Ciência e a Tecnologia;
Marta Lima Basto, subdirectora-ge-
ral da Direcção-Geral das Activida-
des Económicas; Daniel Bessa, mem-
bro do comité de investimentos da

Portuguese Venture Capital Initiati-

ve; Inês Diogo, administradora da

Agência Portuguesa do Ambiente;
Francisco Nunes Correia, professor
catedrático no Instituto Superior
Técnico e presidente da Parceria

Portuguesa para a Água; Aline Guer-

reiro, arquitecta e criadora e coor-
denadora do Portal da Construção
Sustentável; e Hélder Pedro, secre-

tário-geral e vogal da ACAP.

Menção Honrosa
HendrixChair

Dar cor
ao mundo

Jimi Hendrix disse um dia que gos-
tava de ver mais cor nas ruas, e os ar-

quitectos Sebastião Ataíde, António

Vale, José Almeida e Rodrigo Melo
fizeram-lhe a vontade no projecto
Flowco. Lançaram a Hendrix Chair,

que é a sua pedra basilar. E uma

peça de mobiliário urbano ecológi-

ca, feita em borracha reciclada, com

design apelativo.
Como contam, "quando come-

çámos o programada Valorpneu, a

Hendrix Chair era uma ideia, agora
está a tornar-se num produto". Ain-
da não se encontra em fase final, no

entanto, continuam à procura e no
desenvolvimento de um material

capaz de responder às exigências do

Hendrix Chair.

Financiamento precisa-se
Continuam a fazer o melhor que s a-

bemfazer, que é pensar e desenhar.

Em contínuo está a pesquisade no-
vos materiais com base naborracha
reciclada e resíduos, assim como a

concepção criativa de novas peças.
"Os projectos começam a apa-

recer tanto da área do mobiliário
como na arquitectura permanente
e temporária. Estivemos presentes
na Figueira da Foz com uma insta-

lação urbana com muita aderência

e feedback positivo."
Neste momento estão a criar o

escritório e a entidade jurídica de

forma a dar resposta à recente pro-
cura, que começa a ter algum peso,
e a tentar seduzir financiadores.

"Quanto ao financiamento, es-

tamos à espera do resultado do

Open Innovation da Sociedade Pon-
to Verde, que seria uma grande aju-
da nesta fase. Temos todo o gosto
em receber propostas de financia-
mento e avaliar as suas contrapar-
tidas", referem os promotores do

projecto. ¦

Prémio Pavnext

Uma luz para a segurança rodoviária
0 Pavnext é um pavimento tecnológico, à base de borracha, com soluções de segurança
rodoviária, geração de energia, eficiência energética e gestão de cidades inteligentes.

João Champalimaud, Sílvia Soares, Francisco Duarte e a jurada Marta Basto.

Francisco Duarte, engenheiro elec-

tromecânico pela ÜBI e doutorado

em Sistemas de Transporte, estava

a fazer o doutoramento na Univer-

sidade de Coimbra, no âmbito do

MIT Portugal, e que passava por uti-
lizar o movimento dos veículos para
gerarenergia eléctrica.

Compreendeu que isso retirava

impacto ao veículo e transformou-

-o numa solução para promover a

segurançarodoviária O pavimento
ao extrair aenergia cinética aos veí-
culos sem o condutor travar reduz



avelocidade em zonas estratégicas,

como as passadeiras, para 30

km/hora Depois a energia cinética

extraída é transformada em energia

eléctrica, para iluminar as passadei-

ras, os locais de passagem, carregar
bicicletas eléctricas.

O Pavnextéumpavimento tec-

nológico, àbase de borracha,e agre-

ga soluções de segurança rodoviá-

ria, geração de energia, eficiência

energética e gestão de cidades inte-

ligentes, e tem uma duração previ-
sível de 20 anos. "Já temos alguns

protótipos desenvolvidos e valida-

dos em ambientes controlados, ten-
do ainda duas patentes nacionais e

um pedido de patente internacio-

nal submetido", refere Francisco

Duarte, que tem como sócios João

Champalimaud e Sílvia Soares.

Nos próximos meses começam
os testes e os ensaios em ambiente

real, podendo seguir-se a entrada

do produto no mercado no segun-
do semestre de 2019.

Para Francisco Duarte, os

workshops realizados no âmbito do

Prémio InovAção Valorpneu per-
mitiram "delinear melhoro mode-
lo de negócio do projecto e identifi-

car parceiros-chave que estão a

contribuir para a execução prática
do projecto".» fsf

Prémio RObUST

Em busca de parceiros empresariais
0 RObUST quer ser um projecto totalmente voltado para a indústria e para novas simbioses
entre a indústria recicladora de pneus e outros sectores industriais.

"Em Março último iniciámos alinha

de investigação do RObUST que
corresponde à produção de mate-
riais de carbono nanoporosos e a sua

aplicação no tratamento fotocatalí-

tico de águas residuais contendo co-

rantes usados na indústria têxtil. Os

resultados obtidos, até ao momen-
to, são muito promissores, uma vez

que conseguimos a degradação de

alguns corantes de modo semelhan-

te a um material de carbono nano-

poroso que se encontra disponível
no mercado", conta Nuno Lapa

É umaparceria entre o LAQV-
-Requimte, Faculdade de Ciências

e Tecnologia (FCT-UNL), com

quatro investigadores, e o CESAM
da Universidade de Aveiro (UA),
com dois investigadores.

Os próximos passos do consórcio

são continuar a executar o plano de

trabalho, procurar financiamento

adicional, através de concursos

competitivos nacionais e parceiros
industriais, e encontrar parceiros
privilegiados em empresas de car-
vão activado, sector químico da re-

finação, tintas, resinas e solventes.

Aintensidade de investigação e

desenvolvimento de novos mate-
riais e produtos de projectos como

o RObUST implicam que ainda
não se tenha perspectiva sobre os

teses de mercado dos materiais.

Contudo, reforça Nuno Lapa, "pre-
tendemos que o RObUST culmi-
ne com a disponibilização de mate-
riais e produtos que a indústria pos-
sa testar no mercado". ¦ fsf

Nuno Lapa e Inês Matos recebem o prémio com Marta Lima Basto, do júri



Comunidade & Educação

Prémio (Re) Animar Pneus,
As Emoções na Aprendizagem

Parque de parkour
quase a custo zero

A utilização dos pneus em fim de ciclo de vida constitui, para a escola, uma
alternativa quase sem custos para criar novas actividades lúdicas e educativas

O ponto de partida era requalificar
uma parte da escola sem grandes cus-

tos e a solução surgiu como uma for-

ma de matar dois coelhos de uma só

cajadada. Os pneus permitem cons-

truir um projecto educativo, diverti-
do e semgrandes custos. Estão direc-

tamente envolvidos na concepção
deste projecto Maria João lima, pro-
fessora e responsável pelo programa
Eco-escola, e João Jorge, professor e

responsável pelo clube escolar de

parkour e pela introdução desta mo-
dalidade na educação física.

Autilização dos pneus em fim de

ciclo de vida é "uma alternativa sem

custos que permite, no caso específi-
co deste projecto, criar obstáculos

para o parkour. Trata-se de uma so-

lução versátil, resistente, elástica

(maior segurança na fase de inicia-

ção), durável e de custo zero", refe-

rem Maria João Lima e João Jorge,

professores na Agrupamento de Es-
colas Fernando Casimiro Pereira da

Silva de Rio Maior.Acrescentam que
"a nossa preocupação incide bastan-

te na educação ambiental e alia-se o

prazer pelo movimento com a cons-
ciência da importância de se contri-
buir positivamente para reduzir ape-

gada ecológica através da utilização
de pneus usados".

Segundo os promotores, esta prática
do parkour estimula nos alunos a for-

mação cívica e cidadania ambiental,
bem como a apropriação dos valores

essenciais do Projecto Piloto de Ino-

vação Pedagógica: a autonomia, a

responsabilidade e a cooperação .

Estão envolvidos no projecto
Paulo Almeida, director do agrupa-
mento, e alguns parceiros de excelên-

cia como a Câmara Municipal de Rio

Maior e a Escola Superior de Des-

porto de Rio Maior. O prémio rece-
bido vai servir, como explicou Maria
João Lima, "para adquirir materiais

de segurança e piso em pneu recicla-
do". "Nesta fase estamos a canalizar
toda a energia para a execução da

obra em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Rio Maior e outros poten-
ciais parceiros privados", garantem
Maria João limae João Jorge. ¦ fsf

A jurada Aline Guerreiro com os galardoados Maria João Lima e João Jorge.



Prémio Jardim d 'Arei as

Os pneus divertem e ensinam

O objectivo é escalar o projecto a outras escolas públicas e privadas, IPSS,
centros de educação ambiental, replicando dinâmicas e participantes.

O Jardim cTAreias é um projecto edu-

cativo, que pretende sensibilizar para
aeducação ambiental através de acti-

vidades lúdicas e pedagógicas utilizan-

do resíduos como matéria-prima. A
ideia é de Vanda Costa, educadora de

infância que lecciona na Escola Bási-

ca N.°l de Vila do Conde. De Março a

Junho deste ano, desenvolveu activi-

dades,para experimentar materiaise

afinar uma metodologia que permi-

tisse a reciclagem e a reutilização de

resíduos.

Para Vanda Costa, "o maior desa-

fio foi incluir o pneu, como resíduo,
nas actividades". Mas a surpresa sur-

giu porque, "desde o primeiro mo-
mento, as crianças aderiram com cu-

riosidade e espontaneidade, o que nos

permMudesemanaparasemanapro-
vocá-las com novas sugestões, desde

jogos de movimento, dinâmicas de

música, arte e realização de florei-

ras/horta pedagógica, reutilizando

pneus e granulado de pneu".
Vanda Costa sublinha que tem

contado com parcerias e colabora-

ções diversas. Acrescenta que preten-
de "escalar o nosso trabalho a outras

escolas públicas e privadas, IPSS, cen-

tros de educação ambiental, replican-
do as dinâmicas e aumentando o nú-

mero de participantes". ¦ fsf

Aline Guerreiro, Maria Carolina Costa e Vanda Costa, a premiada.

Menção Honrosa SimTyre

Videojogo com pneus reciclados

Para chamar a atenção da recolha dos resíduos e a economia verde
e rentável, o jogo simula a gestão e o controlo de uma empresa
de recolha e reciclagem de pneus usados.

"É cada vez mais difícil captar o inte-
resse e a atenção das crianças para as

problemáticas actuais, pois os jogos e

as plataformas digitais de comunica-

ção ocupam grande parte do tempo

das crianças", diz Paulo Ribeiro, que
é docente numa escola onde é respon-
sável pelo projecto da Direcção-Ge-
ral de Educação, Iniciação à Progra-

mação no I.° Ciclo.

O projecto SimTyre é um jogo
pedagógico, com o objectivo de sen-
sibilizar para o problema dos pneus
usados. Nojogo,outilizador assume

o controlo de uma empresa de reco-



lha e reciclagem de pneus usados, de-

fronta-se com questões de ciência e

tecnologia e de cidadania e consciên-

cia ambiental.
A ideia, o projecto e a execução

são de Paulo Ribeiro, que utilizou as

aulas para discutir , com os alunos,
ideias e opções de jogo, testar solu-

ções e implementar melhorias. Con-
tou ainda com a colaboração de jo-
vens aficcionados por jogo digitais.

O desenvolvimento do projecto

passa, segundo Paulo Ribeiro, por
melhor ar o grafismo, os pormenores,
ajogabilidade e tempo de jogo, atra-
vés da configuração da investigação

de processo de reciclagem, constru-

ção de unidades transformadoras,

modificação dos veículos de recolha
de pneus, entre outros.

Pretende-se realizarversõespara

instalação em computador (Win-
dows, Mac e Linux) e para platafor-
mas móveis: smartphones e tablets.

Estas ultimas envolvem algum inves-

timento financeiro.
A opção por um jogo digital tem

que ver com o facto de "os jogos digi-
tais possibilitarem uma divulgação e

propagação rápida pelos canais digi-
tais". Já é possível jogar a versão de

teste online: www.simtyre.pt ¦ fsf


