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WOSUP - Weed Out Single Use PlasticEEA.BG.CALL3.003.2019 PT-INNOVATION-0005 UBIWHERE LDA Centro Atividades de monitorização ambiental e vigilância marítima

Estima-se que pelo menos 5 milhões de toneladas de resíduos sejam despejadas por ano nos Oceanos. As 

estimativas mais recentes da ONU, apontam algo como 8 milhões de toneladas de lixo plástico que entram nos 

oceanos todos os anos. Segundo a ONU, 60 a 80% de todo o lixo no mar é plástico, podendo, até 2050, existir mais 

plástico do que peixes no mar. O presente projeto pretende a integração e processamento de imagens de satélite, 

a construção de algoritmos para a deteção de tipos de plásticos nos oceanos e a geração de relatórios 

operacionais e rotas de recolha otimizadas, fomentando a célere e seriada recolha dos resíduos para, 

posteriormente, serem reutilizados ou reciclados, sendo precisamente neste campo que se verifica o contributo 

para o aumento da eficiência dos recursos ligados às empresas do setor marítimo, como dita o aviso de 

candidatura. Ou seja, a eficiência é conseguida através da otimização das rotas de recolha de lixo, por empresas 

cuja atividade core é essa mesma recolha, sendo a otimização resultante da maior clareza face à localização das 

grandes concentrações de lixo, à sua dimensão e mesmo a categorização do tipo de lixo, permitindo a estas 

empresas, definir de antemão, que tipo de embarcação necessitam para a recolha do lixo avistado e qual a melhor 

rota para recolher o maior volume de lixo possível. Com uma identificação mais assertiva das grandes 

concentrações de lixo no oceano e criando as condições necessárias para o aumento da eficiência da atividade de 

recolha, prevê-se que o volume de plástico recolhido com base na solução a desenvolver, seja muito superior ao 

recolhido nos dias de hoje, garantindo também um maior volume de plástico cujo destino será a reciclagem ou a 

reutilização. O beneficiário do projeto é a Ubiwhere e o  mesmo será direcionado para os ministérios do mar, as 

agências de regulação da atividade marítima e as empresas de recolha de lixo marinho.

Desenvolver e implementar tecnologias / processos / soluções de negócio inovadoras para recolha do lixo marinho 425,839.00 €                        414,238.00 €                            50.00% 207,119.00 €                         218,720.00 €                               

425,839.00 €                        414,238.00 €                            207,119.00 €                         218,720.00 €                               


