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  tecnológico	
  e	
  a	
  inovação
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Neste projeto é proposto o desenvolvimento de sistemas de aquaponia domésticos como ferramenta
inicial para a divulgação de um método de produção sustentável ainda desconhecido. A estratégia para a
integração curricular e participação de estudantes escolhida foi o envolvimento de estudantes de
diferentes graus de ensino durante as várias fases do projeto, quer do ensino básico e secundário (através
do envolvimento dos municípios) quer de licenciatura e mestrado, em trabalhos de montagem,
manutenção e colheita dos resultados deste meio de produção doméstico. A génese deste projeto teve
como base os trabalhos de mestrado de um aluno da ESAD, na área de Design, e de dois alunos da ESTM,
na área de aquacultura, do Instituto Politécnico de Leiria. Com a participação do Instituto Politécnico de
Santarém a terceira vertente, de produção hortofrutícola, fica garantida permitindo o desenvolvimento
dos pressupostos iniciais.
Para garantir o sucesso deste projeto irão ser necessários os contributos de:
a) Aquacultura de água doce e água salgada onde serão definidas as espécies aquícolas alvo e as suas
condições de crescimento;
b) Tecnologia de produção agrícola onde serão definidas as espécies vegetais a serem cultivadas
hidroponicamente e com condições específicas determinadas em conjunto com a alínea a);
c) Materiais e tecnologias de produção, desenvolvimento sustentável e eco-‐design que consigam
harmonizar os dois contributos prévios.
A zona centro é reconhecida com uma zona de produção agrícola e quer ser reconhecida também como
uma zona de produção aquícola. Para tal os projetos que associem a divulgação de novas tecnologias de
produção e que simultaneamente tenham um Design atrativo que lhes permita a presença nos lares
urbanos, são extremamente importantes como fator sensibilizador e divulgador desta investigação
conjunta.

