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EP DE RIO MAIOR, LDA, EM.
Projeto

IF INTELLIGENT FLOW
Localização

SANTARÉM
Classificação

1.º PRÉMIO - 4.º ESCALÃO
Professor Coordenador

MARIA JOÃO CALADO DA MAIA
Professores Colaboradores
CRISTÓVÃO OLIVEIRA, ANABELA VIEIRA FIGUEIREDO

Parceiros
FABLAB EDP

RESUMO DO PROJETO
Numa sociedade constantemente preocupada com os recursos
ambientais e com a forma de os tornar mais sustentáveis, a nossa
escola decidiu criar um mecanismo que de alguma forma pudesse
contribuir para um futuro melhor.
Um dos graves problemas que existe é o mau consumo de água. A
percentagem de água potável a nível mundial é muito reduzida em
comparação com o número de habitantes, no entanto, e por mais
campanhas que sejam lançadas, nem todos cumprem com as regras
de poupança de água, que vão desde a utilização de um menor fluxo
ao fecho das torneiras.
Neste contexto surgiu a ideia de criar um mecanismo que permita
poupar água durante o processo de obtenção de água quente,
através da abertura e fecho de entradas de água. Sempre que se
abre uma torneira são desperdiçadas cerca de 5 litros de água até
que se obtenha uma temperatura mais elevada!
Esta água poderá ser reaproveitada, no entanto nem todos enchem
garrafões de água enquanto esperam pela água quente.
O IF permite que seja obtida água à temperatura desejada, sem que
seja necessário desperdiçar água nem combustíveis para o fazer.
Através da utilização de sondas de temperatura, que informam a
temperatura a que a água se encontra, consegue fazer-se um
equilíbrio através da mistura de águas com diferentes temperaturas,
sendo a programação do sistema intuitiva e fácil, através de um ecrã
tátil onde o utilizador só define a temperatura desejada e a pressão.
Menos água desperdiçada, menos combustível de aquecimento
significa um menor desgaste do planeta e uma melhoria da qualidade
de vida de quem nele habita.
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ESCOLA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL DE SICÓ
Projeto

PENELA FIREWARNING
Localização

PENELA, COIMBRA
Classificação

2.º PRÉMIO - 4.º ESCALÃO
Professor Coordenador

DORA SOFIA DA CUNHA FREIRE
Professores Colaboradores
GUALTER SANTOS E HÉLIO MACHADO, GUALTER PRAZERES JESUS SANTOS,
HÉLIO RICARDO DA CRUZ MACHADO

Parceiros
Câmara Municipal de Penela
Bombeiros de Penela
FLOPEN
Bombeiros de Soure
Comando Distrital de Proteção Civil
Projeto Internacional Avares

RESUMO DO PROJETO
O projeto, a que demos o nome de Firewarning – nome sugerido
pelos alunos para, segundo eles, darem mostras de conhecimento da
língua estrangeira – teve a coordenação dos professores Dora Freire,
Gualter Santos e Hélio Machado, docentes do Curso Profissional de
Técnico de Energias Renováveis e foi criado com o objetivo de ser um
sistema de deteção e medição de dados através de sensores e
posteriormente transmitir esses dados para um endereço de email ou
via sms. Em cada momento os dados também podem ser consultados
através de uma app disponível para Android e IOS. Os dados obtidos
através deste dispositivo permitem monitorizar condições
potenciadoras da ocorrência de incêndios e para tal, tem integrado
sensores de temperatura, radiação solar, humidade, pluviosidade,
velocidade do vento e direção do vento. Todo o dispositivo foi
montado em aulas de diversas disciplinas, sendo as aulas de Práticas
Oficinais do Curso Profissional de Técnico de Energias Renováveis
aquelas que foram mais determinantes para a construção de todo o
projeto.
O aparelho que podemos dizer é uma estação meteorológica muito
completa e sofisticada (podemos mudar os chips e obter dados
diferentes) autoalimenta-se pois dispõe de pequenos painéis
fotovoltaicos que produzem toda a energia de que necessita para
funcionar e que foram feitos pelos alunos do curso.
O objetivo inicial foi como já foi salientado acima foi o de apoio à
monitorização de condições potenciadores da ocorrência de
incêndios, mas neste momento, por solicitações e propostas das
entidades parceiras, estão identificadas aplicações a diversas áreas:
agricultura, automatismos de estufas, floresta, sector das madeiras,
entre outros. Estas novas funcionalidades serão exploradas no
próximo ano letivo e, eventualmente, patenteadas.
Neste momento este dispositivo já está a ser testado em situação
real pelos Bombeiros Voluntários de Soure, no posto de vigia de
Alencarce de Cima, posto de vigia situado no concelho vizinho de
Soure que dispõe de um militar da GNR em permanência – condição
para que possa ficar em local fora do nosso controlo porque o
aparelho é facilmente amovível - disponibilizando os dados em
tempo real numa plataforma criada pelos alunos e docentes do Curso
Profissional de Técnico de Energias Renováveis.
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ES D. MARIA II
Projeto

HACK-F-LIGHT - UM RAIO DE SOL PARA CADA UN DE NÓS!
Localização

BRAGA
Classificação

3.º PRÉMIO - 4.º ESCALÃO
Professor Coordenador

JOÃO PAULO DE CARVALHO VIEIRA
Professores Colaboradores
CARLOS FILIPE LIMA, CARLOS MANUEL GONÇALVES MIRANDA,
MARIA DA GUIA NOVO TAVARES, ARMINDA DIAS LOUREIRO,
MARIA CIDÁLIA MENDES FREITAS

Parceiros
Departamento de Física da Universidade do Minho
Innovation Point - DST

RESUMO DO PROJETO
O nosso projeto «Hack-F-Light» pretende usufruir dos benefícios da
iluminação natural em habitações usando fibra ótica para o
transporte dessa luz para o interior dos edifícios. O projeto pretende
inovar os métodos de captura e concentração da radiação solar (dos
4000 aos 7000 Angströms), a integração de um mecanismo de
seguimento solar e ainda o desenvolvimento de sistemas de
transporte e difusão da luz permitindo a iluminação com luz natural
de qualquer espaço no interior de um edifício.
Hack-F-light é sobretudo luz grátis para todos e em qualquer lugar.
Ao longo dos vários meses de trabalho realizamos um projeto que é
considerado por todos os parceiros de grande qualidade e enorme
potencialidade. O resultado final superou muito as expetativas
iniciais e sobretudo impressionou os parceiros universitários e
empresariais. Atualmente os alunos envolvidos são cidadãos mais
atentos, mais bem preparados e, sobretudo, com espírito mais
inovador.
A fiabilidade do seguidor é também um orgulho para a equipa. Um
grupo de alunos conseguir construir um seguidor que mantem a luz
sobre um conjunto de fibras com perdas a rondar os 5% e que
consegue capturar mais de 90% da radiação solar incidente o que
para nós é um enorme sucesso. Mesmo estas perdas, tendo em conta
que estamos a trabalhar com um protótipo e sobretudo realçando o
facto de que recorremos sempre aos processos e materiais mais
acessíveis, provam que é possível inovar ainda mais.

O produto final é um produto fiável, barato e passível de ser
construído industrialmente a grande escala de modo a ser
colocado nas nossas casas. Para além disso, se tivermos em
conta o impacto económico que um produto destes poderia
ter na economia e na saúde das pessoas, estaremos a falar de
algo que merece indubitavelmente o interesse empresarial.
Não temos dúvida que sistemas como este (ou baseados nos
mesmos princípios) serão a médio prazo normais nas coberturas
espaços habitáveis e de trabalho da generalidade das pessoas.
Aquilo que à primeira vista nos parecia impossível de realizar
tornou-se um trabalho motivante, muito enriquecedor, desafiante e
de grande impacto naquilo que será a nossa formação futura. Através
da física e utilizando a engenharia, a astronomia, a ótica, a
eletricidade e a mecânica, foi-nos possível percecionar o mundo da
investigação científica. O trabalho, centrado inicialmente na Luz, foi
muito para além disso. Possibilitou trabalhar conhecimentos físicos
significativos, matemáticos, da química, da robótica e até da
computação gráfica. Facultou o contacto com investigadores e a
partilha de muitos recursos e conhecimentos com os nossos
professores. Conseguimos ainda colocar uma comunidade educativa a
falar mais de energias renováveis e sobretudo de poupança de
energia.
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EP MARIANA SEIXAS
Projeto

EPMS-ENERGY PRODUCTION BY MICROTURBINE SYSTEM
Localização

CASTRO DAIRE, VISEU
Classificação

MENÇÃO HONROSA
Professor Coordenador

RUI PAULO SILVA
Professores Colaboradores
JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA, ALEXANDRE FIGUEIREDO,
MANUEL JORGE POMBO, JOSÉ EDUARDO FARO

Parceiros
Câmara Municipal de Castro Daire
Agrupamentos de escolas da região (Viseu Sul, Viseu
Norte, Colégio Via Sacra, Colégio da Imaculada
Conceição)
Doutor Sol
Aquecilar
Vismec

RESUMO DO PROJETO
Há muitas correntes de água, nos circuitos de abastecimento, que
poderiam ser aproveitadas para produção de energia elétrica. Assim,
pretende-se com a elaboração deste projeto, demonstrar como
aproveitar a circulação de água nas canalizações domésticas e de
condomínio para produção de energia elétrica, recorrendo a microturbinas hídricas, podendo este projeto ser extrapolado para as
redes de abastecimento, de um bairro, ou mesmo cidade, com
utilização de turbinas de maiores dimensões.
Na estratégia Portugal 2020, há um compromisso para Portugal a
nível energético que comporta basicamente 3 medidas para redução
da dependência energética:
- 20% de redução das emissões de gases com efeito de estufa
relativamente aos níveis de 1990;
- 20% do aumento da utilização das energias renováveis na
produção energética total;
- 20% de redução do consumo de energia, mediante um aumento
da eficiência energética.
O panorama atual (eficiência energética estimada para 2015 9,5%;
energias renováveis 8,5% de aumento) ainda está longe das metas
traçadas, e estamos a apenas cinco anos da "avaliação", o tempo
urge e há que tomar medidas.
E, se recorresse-mos a microturbinas nas correntes de água
canalizadas existentes à nossa volta (canalizações domésticas,
condutas de abastecimento municipais, regionais e de rega), seria
uma ajuda muito grande para o cumprimento destas metas. Surgiu
então a ideia do nosso projeto, pretendendo estudar a viabilidade da
utilização das microturbinas a nível doméstico, reduzindo a
dependência das fontes de energia não renováveis, aumentando a
quota das energias renováveis e reduzindo a emissão de gases com
efeito de estufa, tornado o nosso planeta mais sustentável.
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AE CIDADE DO ENTRONCAMENTO
Projeto

UM BLOOM DE CAMOMILAS NA SECUNDÁRIA... UMA ESTRATÉGIA
PARA A VALORIZAÇÃO DE UM RECURSO SILVESTRE,
UMA PLANTA AROMÁTICA E MEDICINAL (PAM)
Localização

SANTARÉM
Classificação

MENÇÃO HONROSA
Professor Coordenador

MARIA LUCINDA RIBEIRO MENDES
Professores Colaboradores
MARIA DE LURDES GAMEIRO, MARIA TERESA SANTOS FARIA

Parceiros
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de
Castelo Branco (IPCB/ESA)
Centro de Centro de Apoio
Tecnológico AgroAlimentar da Beira Interior (CATAA)

RESUMO DO PROJETO
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco
(IPCB/ESA) Centro de Centro de Apoio Tecnológico AgroAlimentar da
Beira Interior (CATAA).
As aprendizagens dos alunos foram em número muito significativo.
Os alunos conheceram e praticaram muitas e novas técnicas e
metodologias. Tomaram contacto com regras de identificação de
espécies. Desenvolveram skills de literacia científica. Interiorizaram
a importância de planear e executar uma investigação com rigor
cientifico e de repetir as experiências. Adquiriram na prática
conceitos de controlo da experiência, variáveis dependentes e
independentes. Como fazer registos rigorosos, interpretar e discutir
resultados, tirar conclusões...
O óleo essencial extraído de Chamaemelum fuscatum testado in vitro
mostrou potencial de inibição nos microorganismos Escherichia coli,
Staphylococcus aureus (ATCC- 29213)(Após 24h de incubação)
Yarrowia lipolítica (Após 48h de incubação); contra Botrytis cinérea
(Após 7h de incubação) e Rhizopus (Após 7h de incubação) não
mostrou acção na inibição, só o óleo de Matricaria camomila tem
potencial.
O óleo essencial extraído desta espécie apresenta algum potencial
que atrasa o desenvolvimento/reprodução do fungo da podridão
cinzenta o que aumenta o tempo de prateleira dos morangos
(conservação) pós colheita (in vivo).
Em relação ao fungo Boctytis cinérea, os alunos verificaram que é
um fungo que se dispersa e reproduz com muita facilidade, em
condições de temperatura e humidade óptimas.
Na prova dos morangos aspergidos com o óleo essencial, podemos
afirmar que a análise não foi conclusiva. Pensamos que teria de ser
constituído um painel de provadores experientes para este tipo de
análises.
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ES DE AROUCA
Projeto

DESENVOLVIMENTO DE UM CLUSTER DE AGRO-NEGÓCIO
NO TERRITÓRIO DO GEOPARQUE AROUCA
Localização

AVEIRO
Classificação

MENÇÃO HONROSA
Professor Coordenador

MANUEL ANTÓNIO FERNANDES MENDES
Professores Colaboradores
LUÍSA GARRAIO, FILIPE GAMA, MARÍLIA GARCIA, CLARA ALMEIDA,
AMÉLIA RODRIGUES, ANA ISABEL JESUS, FILIPE RESSURREIÇÃO

Parceiros
Câmara Municipal de Arouca (CMA)
Associação Geopark Arouca (AGA)
Cooperativa Semente de Futuro

RESUMO DO PROJETO
Este projeto permitiu lançar as bases para a implementação de um
cluster de agro-negócio diferenciado no território do Arouca
Geopark. Neste contexto constituiu-se uma microempresa modelo
com potencial para ser replicada: a Sabores Arouca Geopark. Tendo
como pano de fundo a melhoria da qualidade de vida da população
arouquense, o projeto cria postos de trabalho, aplica uma
perspectiva coerente de diversificação da economia e promove a
implementação de atividades distintivas numa clara aposta de
desenvolvimento local. A mais-valia resultante da capacidade dos
agentes locais, em parceria, conjugada com a determinação de
jovens alunos dos cursos profissionais da Escola Secundária de Arouca
será determinante para garantir a sustentabilidade do projeto. Estes
alunos, em fase de conclusão do ensino secundário, com
competências e formações diversas e complementares nas áreas de
cozinha, pastelaria, análise laboratorial e multimédia, terão
capacidade de formar uma equipa de pessoas capazes de gerir de
forma eficaz a empresa. Acresce, que as origens rurais destes jovens
(a sua autenticidade) contribuirão decisivamente para os
conhecimentos ao nível da sazonalidade e qualidade dos produtos da
região (poderão eles próprios fazer agricultura biológica).
«Um novo negócio não sobreviverá sem uma boa gestão, mesmo que
a ideia que está na base seja brilhante, atraia muitos investidores e
o contexto em que atua (mercado/competitividade) seja muito
favorável.» In Manual Inovação e Criação de Novos Negócios agrinov. Assim, a viabilidade do projeto, para além do descrito
anteriormente, estabeleceu-se com base em projeções económicofinanceiras, com recurso a previsões de vendas (mercado nacional e
exportação) custos variáveis e fixos (matérias-primas e subsidiárias,
FSE, gastos com pessoal), cálculo da margem bruta num horizonte
temporal de 5 anos.

Com o pressuposto que o investimento inicial necessário não implica
muito capital, os resultados esperados traduzirão ganhos, no entanto
será mais fácil, a partir do primeiro ano de experiência, estipularemse objetivos mais realistas. Num cenário pessimista, e apesar das
projeções da margem bruta a obter serem muito “animadoras” (os
custos fixos são muito reduzidos pois as instalações e equipamentos
encontram-se disponíveis a custo zero), ao nível da gestão de
tesouraria poderão surgir alguns problemas (atrasos nos
recebimentos face a cumprimento de prazos de pagamento) que
exigirão um estudo aprofundado das melhores fontes de
financiamento de curto prazo com vista à escolha da mais vantajosa.
Assim, a libertação de cash-flows significativos deverá ser
acompanhada de um estudo criterioso da sua aplicação.

