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Porto 
de Aveiro 
com sistema 
inovador 

Projeto em parceria 
com Altice ajuda 
a gerir cargas 

TECNOLOGIA  Gerir os espa-
ços para parquear cargas no 
porto de Aveiro vai ser mais 
fácil, graças a um projeto 
inovador que está a ser de-
senvolvido em parceria 
com a Altice Labs. 

Atualmente, "é preciso 
medir diariamente as áreas 
ocupadas e as áreas livres e 
fazem-se arranjos" para os 
operadores saberem onde 
colocar as cargas, explicou 
Fátima Alves, presidente 
da administração portuá-
ria. Com a aplicação que 
está a ser criada, que moni-
toriza o espaço com a ajuda 
de sensores, "o processo é 
muito mais agilizado, dá-
-nos mais certezas e a in-
formação que transmiti-
mos ao operador é muito 
mais rápida", acrescentou, 
adiantando que o objetivo 
é depois escalar esta solu-
ção para outros portos. 

Outro projeto que o porto 
tem em parceria com a Alti-
ce consiste na recolha de 
dados da energia e da água. 
Segundo Fátima Alves, hoje 
há "colaboradores que vão 
ler os contadores na vasta 
área de jurisdição do porto", 
mas através dos sensores 
que serão instalados, será 
possível fazer as contagens 
evitando erros de leitura e 
detetando perdas. 

OUTROS PROTOCOLOS 

A Altice também assinou 
protocolos para projetos 
com a Associação Nacional 
de Jovens Empresários e a 
Universidade Nova de Lis-
boa. Nesta última, instituiu 
o prémio "Investigação 
Nova", para incentivar a 
inovação tecnológica. 

Na assinatura dos proto-
colos, há dias, em Aveiro, 
Alexandre Fonseca, presi-
dente da Altice, destacou o 
crescimento da empresa e 
não deixou de realçar a pu-
jança de Aveiro, que já tra-
balha "no 6G" e "naquilo 
que será o futuro da tecno-
logia daqui a cinco ou seis 
anos". • 
ZULAY COSTA 


