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WEBINARES A Direção Re-
gional da Agricultura e Pescas
do Centro (DRAPCentro) pro-
move este mês um ciclo de we-
binares para debater cinco te-
mas considerados fundamen-
tais para o aumento do conhe-
cimento do setor agrícola na
região. “Lançar Sementes à
Terra” tem como objetivo per-
ceber qual o futuro da agricul-
tura na região Centro. 

O primeiro webinar decorre

já na segunda-feira, a partir das
16h00, à volta do tema “Bio-
economia e agricultura: Con-
tributo para o desenvolvimento
sustentável”, com a participa-
ção de Joana Costa, da Univer-
sidade de Coimbra, e Chris-
tophe Espírito Santo. Dia 19,
também às 16h00, o tema em
debate online é “O que está a
acontecer na agricultura da re-
gião Centro?”, contando a ses-
são com os contributos de Fer-

nando Amorim, da DRAPCen-
tro, Cristina Amaro da Costa,
do Instituto Politécnico de Vi-
seu e Ana Serejo, da DRAPCen-
tro. “O papel da agricultura na
mitigação das alterações climá-
ticas - que caminhos?” é a te-
mática em discussão no dia 20,
contando a sessão com Acácio
Pedro, da DRAPCentro e José
Luís Pereira, do Instituto Poli-
técnico de Viseu. Alcindo Car-
doso é o moderador da sessão.

Dia 23 será debatido o tema
“Inovação e Tradição - desafios
para o futuro dos produtos en-
dógenos e produtos tradicio-
nais de qualidade”, com Antó-
nio Arlindo e Celso Lopes, da
DRAPCentro e Isabel Dinis e
Orlando Simões do Instituto
Politécnico de Coimbra.

“O Futuro da Agricultura na
Região Centro de Portugal -
Perspetivas” é o último tema
deste ciclo, contando com a
presença de José Martino, do
Espaço Visual, e Paulo Fernan-
des, presidente do Conselho
Regional da CCDRC. 

Mais informações em www.
drapc.gov.pt�

“Futuro da Agricultura na 
região Centro” em debate

APRESENTAÇÃO A Univer-
sidade de Coimbra vai lecionar
na Sertã um Curso de Especia-
lização em Promoção de Esti-
los de Vida Ativos e Saudáveis
em Territórios de Baixa Densi-
dade. A formação será apresen-
tada amanhã,  partir das 14h30,
numa cerimónia que decorrerá
no Salão da Assembleia Muni-
cipal do Edifício dos Paços do
Concelho da Sertã, confirmou
aquele município em comuni-
cado. 

A sessão pública contará
com a presença de Carlos Al-
berto de Miranda, presidente
da Câmara Municipal da Sertã
e Cristina Albuquerque, vice-
reitora da Universidade de
Coimbra. 

Ministrado pela Universidade
de Coimbra, a componente
presencial do  Curso de Espe-
cialização em Promoção de Es-
tilos de Vida Ativos e Saudáveis
em Territórios de Baixa Densi-
dade decorrerá na Sertã, no
pólo da Universidade de Coim-

bra no SerQ, já no próximo ano
lectivo 2023/2024. 

Trata-se de um curso apoia -
do pelo Plano de Recuperação
e Resiliência (PRR), que pro-
porcionará formação comple-
mentar na área da promoção
da atividade física, do exercício
físico e da alimentação saudá-
vel, a profissionais de territórios
de baixa densidade, com expe-
riência em diferentes contextos
socioculturais.

O objetivo será conferir-lhes
competências básicas de sele-
ção, organização e monitoriza-
ção de atividade física e de
exercício em contexto inclusi-
vos e sustentáveis, do desen-
volvimento de hábitos alimen-
tares mais saudáveis, suporta-
dos por uma consciência am-
biental sustentável, numa pers-
petiva global de desenvolvi-
mento de sociedades cada vez
mais inclusivas, ativas e sus-
tentáveis, que contribuam para
uma melhoria da saúde e do
bem-estar destas populações.�

Universidade de Coimbra
vai leciona Curso de 
Especialização na Sertã

Investigadores do Instituto Su-
perior Técnico (IST), da Univer-
sidade de Coimbra e da Acade-
mia da Força Aérea desenvol-
veram tecnologia para drone
que permite localizar um in-
cêndio e antecipar em 20 mi-
nutos o processo de deteção e
o início do combate.

«Os drones já recolhem ima-
gens do fogo, mas, além de não
puderem coexistir com os
aviões de combate devido à
partilha do espaço aéreo, não
têm sistema de localização ins-
talado e essas imagens têm de-
pois de ser analisadas e com-
paradas, indo ao Google Maps
para tentar localizá-las», expli-
cou à Lusa o coordenador da
investigação, Alexandre Ber-
nardino, do IST. No âmbito
deste projeto, um drone foi do-
tado de duas câmaras de vídeo,
uma das quais de infraverme-
lhos e tecnologia de georrefe-
renciação «precisa e que eli-
mina erros de coordenadas»,
autonomizando o processo de
localização do incêndio.

A partir de um veículo, a
cerca de 20 quilómetros do
fogo, é possível operar o drone
até à frente de fogo, reduzindo
assim o risco de envolver
meios humanos nas proximi-
dades das chamas.

«Se tivermos um sistema que,

do ar, consiga captar imagens,
localizar na imagem onde está
o fumo e o fogo e converter
essa informação para coorde-
nadas do terreno consegue-se
criar o mapa do incêndio e vi-
sualizar onde ele está», afirmou
o especialista em robótica e vi-
são artificial.

As imagens recolhidas pelo
drone são depois transmitidas
e monitorizadas a partir de um
computador. À medida que o
drone recolhe a imagem, são
de imediato calculadas as coor-
denadas do terreno.

«Podemos melhorar o pro-
cesso de deteção em 20 minu-
tos, embora a questão não es-
teja validada por estudos
exaustivos e advenha da expe-

riência dos meios de combate»,
acrescentou. Segundo o inves-
tigador, a tecnologia já existente
está relacionada com a deteção
precoce de incêndios, permi-
tindo detetar um fogo, em mé-
dia, 10 minutos após deflagrar.

Contudo, apontou «proble-
mas de deteção e localização
sobretudo quando os incêndios
atingem uma certa dimensão»,
justificando assim a inovação
da tecnologia, ao dotar o posto
de comando de «informação
mais precisa e mais atempada».
Além disso, o sistema criado
consegue «em apenas três mi-
nutos prever o que vai aconte-
cer ao fogo nas próximas qua-
tro ou cinco horas», adiantou,
possibilitando aos meios de so-

corro proteger localidades em
risco e reposicionar meios de
combate.

A investigação, que foi ini-
ciada em março de 2019 e vai
terminar neste primeiro trimes-
tre do ano, obteve 370 mil eu-
ros de financiamento do Go-
verno no âmbito de concursos
abertos para projetos relacio-
nados com incêndios florestais,
após os incêndios de 2017. O
projeto está em fase de de-
monstração de resultados
junto da Proteção Civil e de es-
tudo de exploração comercial.

«Temos boas perspetivas de
a tecnologia ser integrada no
sistema de combate incêndios»,
disse o coordenador. Numa pri-
meira fase, poderá ser usada
«para monitorização noturna,
quando os aviões de combate
não voam», devido aos proble-
mas de partilha do espaço aé-
reo. 

O trabalho envolveu 20 es-
pecialistas em robótica, visão
artificial e inteligência artificial
e tem como parceiros o Insti-
tuto de Telecomunicações do
IST, a Associação para o Desen-
volvimento Aeronáutico Indus-
trial da Universidade de Coim-
bra, o centro de investigação da
Força Aérea, o Aeroclube de
Torres Vedras e a empresa Ua-
vision.�

Drone desenvolvido 
para localizar fogos
e antecipar combate
Investigação Estudo, liderado pelo Instituto Superior Técnico, envolve investi-
gadores da Associação para o Desenvolvimento Aeronáutico Industrial da UC

Drone localiza incêndio e antecipa em 20 minutos o combate 

DOUTORAMENTOS NA UNIVERSIDADE

AMÉRICO JOSÉ DOS SANTOS ALVES

Realizou-se recentemente a prova de doutoramento em
Química, Ramo de Síntese Orgânica de Américo José

dos Santos Alves, que foi aprovado com distinção e louvor
por unanimidade. "Novel spiro-lactams as new antimicro-
bial agents" é o tema da tese, cuja prova teve como arguen-
tes principais Paula Cristina de Sério Branco e Maria
Matilde Soares Duarte Marques.
......
MAURO FILIPE DA SILVA PINTO

Mauro Filipe da Silva Pinto realizou recentemente a sua
prova de doutoramento em Engenharia Informática,

Sistemas Inteligentes, tendo sido aprovado com distinção e
louvor, por unanimidade. "Towards the interpretation of
Machine Learning seizure prediction models" é o tema da
tese, que teve como arguentes principais Levin Kuhlmann
e Jaime dos Santos Cardoso.


