Workshop Eco-Empreendedorismo
Ideias verdes, oportunidades com futuro no Concelho
de ESTARREJA
5 de junho, Biblioteca Municipal de Estarreja

Painel de boas vindas
Contou com a presença do Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Estarreja, Dr. José Eduardo
Matos, com uma breve apresentação do projeto
EcoEstarreja e dos desafios que se colocam ao
município em termos de empreendedorismo e
sustentabilidade. O Senhor Presidente referiu que se
encontra disponível informação sobre esta matéria no
site ecoEstarreja onde se podem encontrar manuais de boas práticas
orientadas para a população, escolas e empresas. Para além destes a
disponibilização do manual de apoio ao empreendedor Eco.
Foi também reforçada a importante parceria existente com a
Universidade de Aveiro, entidade que tem prestado um importante apoio
à

região

em

matéria

de

promoção

do

empreendedorismo,

nomeadamente com o projeto de incubação em rede.
Seguiu-se a apresentação do Senhor Pró-reitor da Universidade de
Aveiro, Professor Doutor Artur Rosa Pires que fez o enquadramento e explicou a forte
parceria existente entre a Universidade de Aveiro e a Região, salientando o projeto
pioneiro de incubação em rede que é já reconhecido como um projeto-piloto e se
encontra a ser estudada À escala nacional e internacional.
Por fim, neste painel, houve a apresentação da Incubadora da Universidade de Aveiro
e do Projeto de Incubação em Rede por parte do Dr. Celso Carvalho.

Exemplos inspiradores. Momento 1.
 Empresa Ecoinside, António Pereira
Nesta apresentação foi explicado o processo de criação da Empresa EcoInside e os
desafios que, nas várias etapas de desenvolvimento da mesma, foram surgindo. Foi
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explicado o momento crítico de construção da empresa, opções e oportunidades que
determinaram o seu crescimento.
 Investigador, Manuel Coimbra, “Produção de vinhos sem adição de anidrido sulfuroso”
Nesta apresentação foi explicada qual a ideia de projeto, como surgiu e o que está a ser
testado.
É um projeto que se encontra a ser financiado e que está em desenvolvimento em
parceria com a Dão Sul, empresa de produção de vinhos.
Este projeto é um piloto, mas com forte potencial empresarial.
No momento de debate foram questionados os custos deste novo produto, que são na
ordem dos cêntimos no sentido de poder ser comercializável.

Exemplos inspiradores. Momento 2.
 Empresário Quattro Energy e empreendedor, Sérgio Louro, “O
problema do moliço na ria de Aveiro”
Nesta comunicação o orador explanou o seu percurso
profissional e partilhou uma ideia de aproveitamento do moliço
da ria de Aveiro para diferentes fins, desde o combustível ao
adubo de terrenos. Uma ideia que refere ter um forte potencial e
que pode ser aproveitada.
 Investigadora Erika Davim
Apresentação de projeto de investigação de “Produção de cerâmicos a partir de
escórias de incineração de resíduos sólidos urbanos”. O projeto é ainda um projeto de
investigação, encontrando-se neste momento a ser equacionada a hipótese de o
transformar num projeto empresarial. A investigadora apresentou dados concretos
relativos aos recursos necessários para a laboração de empresas cerâmicas da região,
mostrando assim o potencial do aproveitamento de resíduos. Está a ser desenvolvida
uma candidatura à Incubadora e a ser equacionados os meios de financiamento. Já
houve contactos com empresas que se mostraram interessadas no projeto.
 Professor/investigador José Figueiredo Silva,
Apresentação de projeto de investigação relacionado com a conceção de uma máquina
de corte de “Máquina de Corte de Plantas Lenhosas”. Foi apresentado o percurso que
levou à identificação desta necessidade no mercado, tendo sido referidas as
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características da floresta da região e outras que demonstram que a máquina de corte é
uma mais valia. Foi mostrado o protótipo deste projeto que está em fase de testes.

No final, o Senhor Vereador Dr. João Alegria agradeceu a
participação de todos e referiu a disponibilização das comunicações
no site EcoEstarreja.

Da parte da tarde seguiu-se uma visita ao Concelho.
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