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Starship Fellowship
Program reúne
em Coimbra

ESAC melhora eficiência
energética dos seus edifícios

Encontro Especialistas procuram novas oportunidades
de negócio na área do envelhecimento activo
D.R.

OBRAS A Escola Superior
Agrária de Coimbra (ESAC) vai
adjudicar obras, no valor de 346
mil euros, para melhorar a eficência energética dos seus edifícios. A intervenção, no âmbito
do projecto “Eficiência Energética do Edifício Central”, é totalmente financiado por fundos
comunitários no âmbito do POSEUR – Programa Operacional
da Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos.
Trazer melhorias ao nível da
eficiência energética para o edifício central da ESAC – neste
momento com classe C – «contribuindo para a redução significativa do consumo energético
e da despesa anual com a energia, a melhoria do conforto térmico e da qualidade do interior»
é o grande objectivo desta intervenção, que pretende ainda
proporcionar «as melhores condições para as actividades lectivas, de investigação e de serviços» da escola.
De acordo com a direcção da

Escola Agrária vai investir
346 mil euros em obras

ESAC, em nota enviada ao Diário de Coimbra, as obras arrancarão durante esta quinzena e
«até ao final do ano está prevista
a instalação de cerca de 1.400
m2 de isolamento térmico nas
coberturas; cerca de 200 vãos
de janelas em caixilharia com
corte térmico e vidro duplo,
aproximadamente 700 luminárias LED com sistema de controlo (…) caldeias a pellets e estilha para aquecimento central»
e ainda «painéis solares térmicos para produção de águas
quentes sanitárias».

Especialistas vão reunir-se nas instalações do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra

Especialistas de vários países,
desde a Croácia à Eslovénia,
Grécia, Hungria, Itália, Polónia,
Portugal e Roménia, reúnem-se em Coimbra de 11 a 15 de
Setembro, onde vão procurar
identificar novas oportunidades de negócio na área do envelhecimento activo, utilizando
a metodologia de Biodesign,
desenvolvida pela Universidade de Oxford. São participantes do Starship Fellowship
Program, um programa de formação avançado, coordenado
pela Universidade de Coimbra,
no âmbito do consórcio europeu EITHealth.
Os participantes, organizados
em equipas multidisciplinares,
procuram dar resposta aos três
desafios propostos pela GEHealthcare, um dos parceiros

industriais do EITHealth, nomeadamente novos paradigmas na utilização de algoritmos
inovadores de gestão em ambiente hospitalar; oportunidades de melhoria para sistemas
de suporte à decisão em situações críticas; e oportunidades
de melhoria no sistema de administração de fármacos em
ambiente hospitalar utilizando
a tecnologia de digital labeling.
Após uma fase de observação pacientes, médicos e outros
agentes em clínicas e hospitais
da Europa, os participantes
procuram definir uma lista de
problemas identificados que
serão analisados e convertidos
em necessidades de mercado.
A análise destas necessidades
permite que cada equipa desenvolva respostas adequadas

aos problemas. Após validação
junto dos intervenientes hospitalares, as soluções encontradas mais promissoras são tratadas numa perspectiva de
oportunidade de negócio.
O encontro, que vai decorrer
no Instituto Pedro Nunes, foi
precedido de reuniões em Lodz
(Polónia) e em Barcelona (Espanha), que iniciaram o ciclo
de formação em ferramentas
relacionadas com a metodologia de biodesign.
«Pretende-se que a actividade das equipas resulte num
melhor conhecimento da realidade clínica e dos seus problemas e necessidades, melhorando simultaneamente a comunicação entre a academia e
o ambiente hospitalar», refere
a Universidade de Coimbra. |

Todo este investimento permite à ESAC uma poupança de
25 mil euros anuais (322 megawatts por ano) «evitando o
consumo de cerca de 41 toneladas equivalentes de petróleo
e a emissão para a atmosfera
de 94 toneladas de CO2 por
ano». Uma poupança que se
junta a outras já conseguidas
pela ESAC, que tem na eficiência energética uma «prioridade
de gestão desde há alguns
anos». É o caso da redução de
16% do consumo de electricidade (entre 2010 e 2016), informa a direcção.
Outra das medidas a implementar neste ano lectivo será «a
sensibilização de toda a comunidade escolar para práticas
comportamentais mais eficientes no uso de energia» contando,
para isso, com «o envolvimento
directo dos docentes e estudantes da Licenciatura em Tecnologia e Gestão Ambiental que
abordam a eficiência energética
no programa curricular». |

SMTUC criam nova Linha entre
a beira-rio e S. Martinho do Bispo
TRANSPORTES Os Serviços
Municipalizados de Transportes
Urbanos de Coimbra (SMTUC)
anunciaram a criação, em regime experimental, da Linha
13P/Beira-Rio - S. Martinho do
Bispo (Piscinas Luís Lopes Conceição). O novo percurso, que
entrará em funcionamento na
próxima segunda-feira, passará
a efectuar a ligação entre aqueles
dois locais, com passagem pela
zona da Rua do Freixo e nos seguintes horários, aos dias úteis:
beira-rio: 8h30, 11h10, 13h35 e
16h55; S. Martinho do Bispo (Piscinas): 8h50, 11h30, 13h55 e 17h15.
Os autocarros irão ainda pas-

sar pela Ponte de Santa Clara,
Portugal dos Pequenitos, Avenida da Guarda Inglesa, Almegue, Rua do Freixo, Bencanta,
Parreiras, Espadaneira, Cruzes
e S. Martinho do Bispo (Igreja
Matriz/Cemitério).
Os SMTUC divulgaram também que, com o objectivo de
melhorar a acessibilidade para
a Escola Rainha Santa Isabel, a
partir da próxima segunda-feira,
nos dias úteis do período escolar
e, em regime experimental, a
viagem da Linha n.º 30R (Praça
da República–Redonda), com
partida desta última localidade
às 7h55, efectuará o prolonga-

mento até à rotunda de Santa
Apolónia. Igualmente a partir de
segunda-feira, aos dias úteis e,
em regime experimental, a viagem da Linha n.º 7T/Palácio da
Justiça–Tovim, com partida do
Palácio da Justiça às 7h05 e do
Tovim às 7h25, prolongar-se-á
até ao Hospital Pediátrico.
Os SMTUC informaram ainda
que entram em vigor domingo
os horários das suas carreiras
referentes ao período escolar.
Os interessados devem consultar os horários nas lojas SMTUC
ou em www.smtuc.pt e, no caso
das linhas que sofreram alterações, nos pontos de paragem. |

