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

Prémio RObUST 

Em busca de parceiros empresariais 
O 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 fotocatali-
tico de águas residuais contendo co-
rantes usados na indústria têxtil. Os 
resultados obtidos, até ao momen-
to, são muito promissores, umavez 
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 urna parceria 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 continuara 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. 

A intensidade de investigação e 
desenvolvimento de novos mate-
riais e produtos de projectos corno 
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 
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PRÈS 

Saiba mais em " uwaca pneu.pt 

Organização: 

valorpneu negocios 

egocios 
iniciativas 
Este suplemento faz parte integrante do Jornal de Negócios n.0  3781, 
de 5 de Julho de 2018, e não pode ser vendido separadamente. 

Prémio Inov.Ação 
Valorpneu 
Vencedores 

1 
negocios.pt  

e Pavnext: uma luz para a segurança rodoviária 

e 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 

\ AÇÃO 
ARA A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS VALORPNEI,.. }DEiAS 

 

  


