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O
Investigadores, empreendedores e estudantes 
estão unidos na missão de ajudarem a combater 
a epidemia no País. Os exemplos de inovação são 
vários, da descontaminação de máscaras  
à monitorização dos pacientes infetados 

 V Â N I A  M A I A

Inovação  
à portuguesa

O preciosismo de Fadhil Musa, 26 
anos, revela a sua alma de bioquími-
co: “A biodescontaminação consiste 
na eliminação de 99,999% dos mi-
crorganismos.” O CEO da Delox está 
focado em usar o conhecimento e a 
tecnologia desenvolvida pela equipa 
para descontaminar as máscaras usa-
das pelos profissionais de saúde, tor-
nando-as reutilizáveis neste momento 
de escassez. “A biodescontaminação 
é muito mais profunda do que uma 
desinfeção normal. O problema são 
os custos...”, lamenta. 
Mesmo com o atual aumento de preço 
do material de proteção, continua a ser 
mais barato comprar máscaras novas 
do que investir na descontaminação. 
No entanto, esta empresa incubada 
no Tec Labs, o centro de inovação da 
Faculdade de Ciências da Universida-
de de Lisboa, já conseguiu simplificar 
o processo e está a trabalhar com um 
parceiro de peso: “O Exército Portu-
guês vê a biodescontaminação como 
uma oportunidade para ajudar a re-
solver a escassez de máscaras”, afirma. 
A Delox utiliza peróxido de hidrogénio, 
ou seja, água oxigenada, para eliminar 
os microrganismos. Neste momento, 
teriam capacidade para descontami-
nar duas mil máscaras por dia. Mas 
nem todas as máscaras são elegíveis 
para este processo – se estiverem 
sujas com manchas de sangue ou de 
gordura não são recuperáveis. Já se 
estiverem devidamente conservadas, 
“há artigos científicos que indicam 
que podem ser descontaminadas trinta  
vezes”. O Exército deverá ser pioneiro 

a testar esta solução. Tendo em conta 
a escassez de material de proteção no 
mercado, esta poderia ser uma forma 
de contornar as ruturas de stock. 

O fabrico de máscaras ou de viseiras 
tem mobilizado várias organizações a 
nível nacional. A Faculdade de Ciências 
e Tecnologias da Universidade Nova de 
Lisboa, por exemplo, está a produzir 
viseiras, sete dias por semana, com a 
ajuda de impressoras 3D. Já fabricaram 
cerca de 400, que estão a ser entregues, 
gratuitamente, a instituições como os 
hospitais Curry Cabral ou Santa Maria. 

Além de também estar a contribuir 
para a produção de viseiras, a empresa 
Critical Software está envolvida num 
projeto de transformação de másca-
ras de mergulho para que possam ser 
usadas nos casos de ventilação não 
invasiva dos doentes infetados. Além 
disso, criaram uma ferramenta digital, 
para o acompanhamento dos doentes 
não hospitalizados, que cederam ao 
Agrupamento de Centros de Saúde do 
Baixo Mondego. 

Não muito longe do escritório da 
Delox, também no Tec Labs, um par 
de estudantes de Engenharia Bio-
médica, e o coordenador do curso na 
Faculdade de Ciências, Hugo Ferreira, 
criaram igualmente uma plataforma 
para monitorizar os pacientes infe-
tados, ou em risco de o serem, mas 
dirigida ao público em geral. A Nevaro 
4 Covid permite inserir dados como 
a temperatura, a pressão arterial ou a 
capacidade respiratória e, caso sejam 
registados valores anormais, os utili-
zadores são alertados. A plataforma 
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O Exército 
Português vê  
a biodesconta-
minação como 
forma de ajudar  
a resolver a 
escassez de 
máscaras”
 FADHIL MUSA, CEO da Delox
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casa.pt, que permite pesquisar quais as 
empresas das mais variadas áreas que 
têm serviços de entrega ao domicílio. 
“O nosso principal objetivo é fazer a 
ponte entre quem está em casa e o 
comércio local”, explica. Os estabe-
lecimentos podem anunciar gratui-
tamente na página e também podem 
inscrever-se voluntários que estejam 
disponíveis para fazer as entregas. Por 
enquanto, estão listadas pouco mais 
de 300 lojas, mas o objetivo é chegar 
a todo o País. 

Já o movimento Tech4Covid nas-
ceu entre a comunidade de startups 
portuguesas. Em duas semanas, so-
mava cerca de 4 400 voluntários, das 
mais variadas áreas, distribuídos por 
mais de 40 projetos. Entre eles está 
o Rooms Against Covid, que permite 
aos profissionais de saúde encontra-
rem alojamento gratuito em hotéis 
ou alojamentos locais (já foram atri-
buídos cerca de 170 quartos), a página 
We Move It, que facilita o envio de 
comida ou de bens a amigos ou fami-
liares sem sair de casa (pelo preço de 
€2,50) ou as teleconsultas gratuitas, 
para assuntos não relacionados com a 
Covid-19, promovidas pelas empresas 
Better Now, Knok e Zaask. 

Também a Covidografia resulta do 
esforço de mais de 40 voluntários do 
Tech4Covid. Esta plataforma permite 
que, de forma totalmente anónima, 
os utilizadores insiram dados como 
a sua sintomatologia, se estão ou não 
infetados e se se encontram em isola-
mento ou se continuam a ir trabalhar. 
Ao combinar esta informação com a 
localização através de GPS, identifi-
cam-se possíveis zonas de contágio, 
ajudando os utilizadores a definirem, 
por exemplo, quais os locais a evitar.  
Mas existem outras potencialidades: 
“Os contactos de uma pessoa que se 
identificou como infetada podem ser 
avisados da possibilidade de terem 
sido contagiados, sem violar a priva-
cidade do utilizador contaminado. Por 
outro lado, uma pessoa assintomática 
com muitos contactos doentes, pode 
ser alertada para a hipótese de estar 
a disseminar a doença”, sublinha o 
gestor do projeto,  Rui Costa. Após 
o lançamento da versão beta da pla-
taforma, registaram-se 40 mil utili-
zadores, “mas a aplicação resultará 
melhor quanto mais pessoas inseri-
rem os seus dados e os atualizarem 
regularmente”, explica. Por isso, apela 
a todos para ajudarem a traçar uma 
“covidografia”.  vfmaia@visao.pt

online também permite agendar te-
leconsultas com médicos voluntários, 
alguns deles profissionais de hospitais 
de referência como o Santa Maria, em 
Lisboa. “A nossa ideia é ajudar a avaliar 
as pessoas, mas também a acalmá-las, 
sem substituir o Serviço Nacional de 
Saúde”, explica uma das fundadoras 
da empresa, Rita Maçorano, 23 anos. 

Além de qualquer pessoa poder 
usar gratuitamente a plataforma para 
se monitorizar, também planeiam dis-
ponibilizá-la a profissionais de saúde 
ou organizações: “Acreditamos que 
este sistema pode ser útil, por exemplo, 
nos lares, para garantir que todos os 

utentes são monitorizados diariamen-
te”, sugere Francisca Canais, 24 anos, 
também ela fundadora da Nevaro. O 
aperfeiçoamento da plataforma vai 
continuar. Em breve, por exemplo, os 
utilizadores poderão gravar trinta se-
gundos da sua respiração e o algoritmo 
será capaz de perceber se os parâme-
tros estão ou não normais. 

LIGADOS UNS AOS OUTROS
Sozinho no escritório, Rafael Baptista, 
35 anos, CEO da Delta Soluções, es-
pecializada em desenvolvimento web 
e mobile, está a responder às dúvidas 
dos utilizadores da página entregaem-

Empenhados Fadhil Musa 
(em cima) está focado na 
descontaminação de máscaras. 
Francisca Canais e Rita Maçorano 
(à esq.), juntamente com 
André Manso e Miguel Lopes, 
desenvolveram uma plataforma 
para monitorizar doentes, 
enquanto Rafael Baptista  
(em baixo), da Delta Soluções, 
facilita entregas ao domicílio   
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