
04/02/2020 Conheça os vencedores das edições anteriores do Prémio IN3+ – ECO

https://eco.sapo.pt/2020/02/03/conheca-os-vencedores-das-edicoes-anteriores-do-premio-in3/ 1/8

D

BRANDS' ECO

Conheça os vencedores das edições anteriores do
Prémio IN3+

O Prémio Inovação da INCM arrancou em 2016 e em cada uma das
edições distinguiu três ideias. ATLAS (2ª edição) e Papel Secreto (1ª
edição) encontram-se neste momento em fase de desenvolvimento.

esde 2016 que a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) se aliou à
comunidade cientí�ca e de investigação em Portugal para pôr em

prática soluções inovadoras através do Prémio Inovação, que nesta terceira
edição tem um orçamento de um milhão de euros para distribuir entre os
vencedores.

A rede de parceiros da INCM conta com mais de 20 universidades
portuguesas, centros de investigação e laboratórios. As principais áreas de
desenvolvimento são as tecnologias de produção e de materiais, TIC,
nanotecnologia, robótica e automação; estes contam com a colaboração de
investigadores nacionais e internacionais.

Os projetos apresentados nas edições anteriores são vistos como pioneiros
e inovadores, designadamente nas áreas de Indústria 4.0 e Novos Materiais,
estando em fase de desenvolvimento.
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Cada uma das edições anteriores viu o prémio ser atribuído a 3 projetos. O
vencedor da 2ª edição do Prémio Inovação INCM, em 2017, foi o projecto
ATLAS, apresentado pelo Professor José Barata da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O principal objetivo do projeto
foi melhorar o processo logístico de documentos de identi�cação, tais como
o CC (Cartão de Cidadão) e o PEP (Passaporte Electrónico Português).

O projeto consiste na utilização de robótica colaborativa para auxiliar o
transporte de cartões entre as respetivas áreas de produção: segurança,
manipulação e operação por meio automático e o envio do produto �nal
validado para a área de �nalização.

Através da inovação de Indústria 4.0, o projeto permite não só a fácil
localização dos materiais, como também a libertação de mão-de-obra de
tarefas repetitivas e pesadas, que podem ser desenvolvidas por máquinas e
nocivas para o ser humano. O projeto está a ser executado em colaboração
com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
(FCT-UNL).

As ideias premiadas em segundo e terceiro lugar foram o “Fabrico de Moedas
Comemorativas através de Tecnologias Aditivas”, demonstrada pela equipa
de investigadores do Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior
Técnico, e “BlockCarPollution – Potenciar o uso de Transportes Coletivos e
Partilhados com Recurso a Blockchain”, apresentada por elementos da
Universidade de Aveiro e da empresa Ubiwhere.

O vencedor da 1ª edição do Prémio Inovador INCM, em 2016, foi o projeto
Papel Secreto, apresentado por Elvira Fortunato, atual Vice-Reitora da
Universidade Nova de Lisboa, Rodrigo Martins, Luís Pereira e Pedro
Barquinha do Centro de Investigação de Materiais e João Goes e João Pedro
Oliveira do Centro de Tecnologia e Sistemas, todos investigadores da FCT-
UNL.

O Papel Secreto tem como mote “Dar inteligência ao papel – O papel
interage connosco!” O seu principal objetivo foi o aumento do rastreio e
segurança de produtos e documentos; tais como documentos de
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identi�cação, passaportes, suportes de comunicação e marketing, saúde,
entre outros.

Este projeto está atualmente em desenvolvimento no laboratório
colaborativo AlmaScience, recentemente criado, em conjunto com a
Navigator, Fraunhoffer, a Universidade Nova de Lisboa e o Centro de
Diagnósticos Clínicos Clara Saúde. Este laboratório visa criar conceitos
inovadores e sustentáveis que promovam a criação de novas tecnologias e
produtos baseados na tecnologia do papel inteligente.

Exemplos de aplicação:

Nesta mesma edição, o segundo lugar foi atribuído à ideia “Cunhagem de
Moedas Total ou Parcialmente Transparentes” do Instituto de Engenharia
Mecânica do Instituto Superior Técnico. Foi ainda conferida uma menção
honrosa à ideia “Diminuição da Colonização Bacteriana em Moeda Metálica”,
apresentada por uma equipa de investigadores composta por Telmo Santos,
da FCT-UNL, Carla Carvalho, do Instituto de Bioengenharia e Biociências do
Instituto Superior Técnico, e Maria José Carvalho, do Centro de Ecologia,Centro de Ecolo
Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.

Embalagens e rótulos inteligentes;

Selos inteligentes para proteção de marca;

Testes rápidos e menos onerosos de diagnóstico clínico;

Superfícies inteligentes para revestimento do interior dos edifícios.


