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O salva 
vidas que 
se veste
no Inesc Tec, começa a ganhar forma um 
protótipo que recolhe dados fisiológicos e 
ambientais e envia alertas sempre que 
alguém revela sinais de esgotamento ou 
perigo de vida. E já há bombeiros e polícias 
a usarem a solução
Texto hugo Séneca  Fotos Mário João

ute Ferreira veste a camisola, põe o ca-
pacete e por fim ata uma pequena caixa a 
uma das presilhas das calças. Em poucos 
minutos fica preparada para entrar em 
ação. O que, naquele contexto, significa 
posar para as câmaras de filmar e foto-
grafar da Exame Informática. Num dia ro-

tineiro, o protótipo criado pelo projeto VR2Market teria sido 
submetido a testes bem mais exigentes: Rute Ferreira trabalha 
no Inesc Tec e apenas usou os protótipos do VR2Market para 
servir de modelo para as câmaras, mas a camisola e a box 
desenvolvidas no instituto portuense têm por destinatários 
profissionais sujeitos a maiores níveis de stress ou risco. Os 
primeiros testes já começaram a ser feitos com agentes da PSP 
do Porto, Bombeiros de Albergaria-a-Velha e controladores 
de Tráfego Aéreo da NAV.

«A ideia é ter uma análise de stress e fadiga em tempo real. É 
uma mais-valia porque permite fazer uma análise mais perso-
nalizada e dar informação aos responsáveis de uma equipa ou 
de uma instituição. Por exemplo, se o sistema indicar que um 
bombeiro está sujeito a altas temperaturas, o líder dessa equipa 
pode optar por retirá-lo do local», explica Susana Rodrigues, 
investigadora do Inesc Tec, que se doutorou na Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, 
tendo por âmbito o projeto VR2Market. 

O VR2Market pretende juntar duas vertentes de monitori-
zação: a camisola dispõe de sensores que registam as variações 
de temperatura e batimentos cardíacos; a box tem por obje-
tivo monitorizar a temperatura, a humidade ou a presença 
de gases nocivos nas imediações. Com estas duas fontes de 
informação, os mentores do VR2Market acreditam ter criado 
uma ferramenta que quantifica ameaças ou riscos, e também 
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sificam como stressantes as situações com que se deparam no 
dia-a-dia, mas nós quando analisamos os valores reparamos 
que têm níveis de stress acima da média da população. É na-
tural que os polícias, como não consideram estar em stress, 
também não falem disso. Verificámos que os níveis de stress 
eram superiores à média da população tanto nos turnos como 
nas folgas. O que, eventualmente, pode ser um sinal de que 
os agentes monitorizados sofrem de stress crónico», explica 
Susana Rodrigues.

INCÊNDIO MENOS STRESSANTE QUE DISCURSO
Além dos agentes da PSP portuense, os ensaios estenderam-se 
a 17 bombeiros da Corporação de Albergaria-a-Velha e ainda 
11 controladores de tráfego aéreo da NAV. Em todos estes 
casos, há o propósito de revelar algumas das incógnitas que 
costumam envolver as atividades sujeitas a grandes níveis de 
pressão e/ou risco. «Além dos relatos subjetivos das pessoas 
monitorizadas, passamos a ter marcadores fisiológicos e am-
bientais precisos», explica Susana Rodrigues, numa alusão 
aos resultados já apurados que também revelam discrepâncias 
entre perigo percecionado e perigo real, que os bombeiros têm 
vindo a revelar na análise feita a três turnos da Corporação de 
Albergaria-a-Velha. 
«Apagar um incêndio pode ser classificado com nível três, 
numa escala de um a dez, enquanto um discurso em público 
é classificado com nível seis», acrescenta a investigadora do 
Inesc Tec.

Ao juntarem psicologia e engenharia, os mentores do VR-
2Market acreditam poder criar uma ferramenta de apoio à 
decisão que permite saber, com precisão, o grau de ansiedade 
de vários membros de uma equipa, bem como a localização e 
as condições ambientais em que se encontram. No roteiro de 

A box e a camisola tecnológica do VR2Market enviam dados 
de modo sincronizado para o telemóvel, que reencaminha essa 
informação para os servidores, a fim de desencadear alertas

o estado de stress de cada pessoa monitorizada – e assim apura 
o estado em que se encontra uma equipa inteira durante uma 
determinada missão.

Susana Rodrigues ilustra o potencial desta nova ferramenta 
de monitorização com os resultados já apurados durante um 
turno e uma folga de seis agentes da PSP do Porto. Nesse en-
saio, os polícias eram instados a usarem a box e a camisola e 
ainda a classificar numa app de telemóvel o stress a que foram 
sujeitos durante as várias ocorrências. «Os polícias não clas-

Joana Paiva e Susana 
Rodrigues, investigadoras do 
Inesc Tec, mostram um dos 
protótipos do VR2Market. 
Dentro de um ano poderá vir 
a ser criada uma startup
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Box para fora, camisola para dentro
O protótipo VR2Market tem por base uma camisola 
tecnológica e uma pequena caixa com sensores 
ambientais. A camisola, que é uma evolução 
experimental da famosa Vital Jacket da Biodevices, 
faz a monitorização do batimento cardíaco e recolhe 
dados relativos à temperatura a que o corpo está 
sujeito. Na sequência de uma parceria da Biodevices 
e da Petratex foi desenvolvida uma camisola que 
contém apenas dois por cento de elastano para poder 
evitar derretimentos em cenários de incêndio. A 
box dispõe de sensores de humidade, luminosidade, 
pressão atmosférica, dióxido de nitrogénio, monóxido 
de carbono, e dióxido de azoto. «Facilmente podemos 
modificar as funções dos sensores para deteção de 
outros gases», refere Joana Paiva. Tanto a Box como 
a camisola emitem dados de modo sincronizado e 
através de Bluetooth para uma app de telemóvel, 
que reencaminha os dados, já com a localização por 
GPS, para os servidores da entidade responsável 
pela monitorização de um ou mais profissionais. Além 
do Inesc Tec, participam neste projeto o Instituto de 
Telecomunicações de Aveiro, a Universidade de Aveiro, 
e o programa CMU/Portugal. Biodevices; Hospital 
de Gaia, Petratex e Future Cities – Uporto constam 
igualmente na lista de parceiros.

desenvolvimento, figuram ainda funcionalidades de análise 
automatizada dos dados e a emissão de alertas, sempre que as 
condições ambientais se aproximam do limite humanamente 
suportável ou quando os dados fisiológicos permitem concluir 
que uma determinada pessoa pode estar à beira do esgotamento 
físico ou emocional. 

«É muito importante ter uma quantificação. É algo que 
permite fazer comparações com vários segmentos da popula-
ção», recorda Joana Paiva, investigadora do Inesc Tec que tem 
trabalhado nos sistemas de aquisição de dados do VR2Market.

O desenvolvimento de protótipos vai prosseguir até junho 
de 2018. Depois dessa data, o projeto poderá evoluir para uma 
vertente comercial, com a constituição de uma startup. O 
VR2Market já deu origem ao pedido de registo de duas paten-

tes de âmbito europeu. Mais 
três pedidos de patentes estão 
atualmente a ser trabalhados, 
na sequência das investiga-
ções levadas a cabo durante 
o VR2Market. 

«O nosso modelo de ne-
gócio vai depender da pro-
priedade intelectual. Tanto 
podemos vir a vender a tec-
nologia para outras marcas 
criarem produtos como en-
veredar pela criação desses 
produtos», refere João Paulo 
Cunha, investigador do Inesc 
Tec, que tem vindo a coor-

denar o projeto VR2Market, depois de na década passada ter 
iniciado, ainda na Universidade de Aveiro, a criação de uma 
camisola com a denominação de Vital Jacket, que viria a abrir 
caminho à criação da startup Biodevices. 

Nos últimos tempos, o VR2Market foi testado no campus 
que a Universidade de Carnegie Mellon ocupa atualmente em 
Silicon Valley. Estes ensaios têm sido levados a cabo em par-
ceria com agências de segurança, proteção civil e de missões 
humanitárias dos EUA. A presença nos EUA poderá vir a ser 
reforçada em breve, caso o projeto seja selecionado para uma 
temporada na iniciativa InRes, que é promovida pelo programa 
CMU-Portugal, com o propósito de ajudar projetos inovadores 
a definirem novos modelos de negócio. 

A camisola do VR2Market 
tem certificações médicas de 
monitorização cardíaca. Os 
dados são comunicados para 
o telemóvel e registados num 
cartão de memória embutido

O VR2Market acede a dados recolhidos 
por apps nos telemóveis de membros 
de uma equipa e apura coordenadas 
geográficas e situações de risco

João Paulo Cunha garante que não há muitos projetos no 
mundo que tenham conseguido desenvolver protótipos capazes 
de fazer o que já faz a box e a camisola desenvolvidas no âmbito 
do projeto VR2Market. O que poderá dar um avanço importante 
quando chegar a hora de avançar para o mercado. Antes da 
estreia, os investigadores do Inesc Tec ainda terão pela frente 
um ano de investigação. «Em junho de 2018, contamos ter um 
protótipo vestível em duas versões: uma versão como similar 
àquela que demonstrámos (e que pode ser usada várias vezes), 
e uma versão descartável que, nalguns casos, pode tornar-se 
mais vantajosa», refere João Paulo Cunha.


