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Projecto pioneiro IUVSense
chega às praias de Mira
Prevenção Equipamento desenvolvido pela Optisigma permite de forma
imediata e acessivel ter conhecimento do índice de radiação ultravioleta
As praias do Poço da Cruz e
de Mira, ambas no concelho
de Mira, vão ser as primeiras
do país a terem disponível
equipamento IUVSense, que
permite, de forma imediata, local e publicamente acessível a
todos, com total independência de meios de comunicação
típicos (televisão, rádio e internet), mostrar o índice de radiação ultravioleta (IUV). Sensibilizar as populações para os
perigos da exposição solar,
prevenindo o cancro da pele,
é o principal objectivo deste
projecto dinamizado pela empresa OptiSigma - Energia &
Ambiente , sediada no INOPOL - Academia de Empreen-

IUVSense na escola agrária

dedorismo do Politécnico de
Coimbra e na EDP Starter, em
Lisboa.
O projecto, segundo nota de
imprensa do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), «é pioneiro na Europa» e pretende
«contribuir para a prevenção
da exposição solar excessiva e
sensibilização para os perigos
que lhe estão associados». Já
foi, de resto, reconhecida a sua
importância pelo Núcleo Regional da Liga Portuguesa
Contra o Cancro num contexto
de defesa da saúde pública e
de prevenção da exposição solar excessiva.
O equipamento da Optisigma pode, segundo a mesma

nota do IPC, «ser facilmente
integrado em espaços de lazer
e/ou desporto», nomeadamente espaços verdes, praias,
escolas, campos de ténis ou
golfe e outros circuitos desportivos.
A empresa, que pretende a
instalação do IUVSense em
larga escala, já tem um equipamento montado para demonstração na Escola Superior Agrária de Coimbra.

O Núcleo Regional
da Liga Portuguesa
Contra o Cancro já
reconheceu a importância do projecto
A implementação do IUVSense conta o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) que em Novembro, no âmbito do evento “Centro Brokerage Event”, promoveu a realização de reuniões
presenciais entre a OptiSigma
e representantes de alguns
municípios da Região Centro.

