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ç Numa altura em que muito se 
discute em torno das condições 
de segurança dos participantes 
nos jogos de futebol, bem como 
da eventual inclusão de adeptos 
no espetáculo, uma empresa de 
serralharia de Braga sugere o que 
pode vir a ser uma solução no 
combate à propagação da pande-
mia de Covid-19. A Alprometal 
criou um túnel de desinfeção, pre-
parado para grandes eventos, que 
pulveriza cada indivíduo durante 
três segundos e permite tratar até 

14 pessoas num minuto. Não hou-
ve qualquer contacto com o meio 
futebolístico até ao momento, 
mas os responsáveis da empresa 
acreditam que pode ser uma solu-
ção muito importante no futuro 
próximo.  
Garantem Angelino Miranda e 
Alice Pinto, respetivamente dire-
tor comercial e sócia-gerente, que 
este túnel é feito de metal total-
mente resistente, inclusive ao 
choque e à força do ser humano. 
O produto desinfetante é produ-
zido em Itália, certificado pela Co-
munidade Europeia e comerciali-
zado em todo o Mundo e, após a 
pulverização no interior do túnel, 
“cria-se uma película no corpo da 
pessoa que dura durante 18 ho-
ras”. E a forma como foi construí-
do o aparelho permite que possa 
ser adaptado às diferentes neces-
sidades e contextos. “Podem ser 
colocadas câmaras de controlo de 
temperatura e estamos a traba-
lhar nisso, também podem ser in-
seridos torniquetes de bilheteira, 
publicidade nas paredes laterais, 
no interior ou exterior, no fundo, 
pode ser adaptado”, explica Ange-
lino Miranda. Uma cabine que 
pesa 400 quilos sem o produto de-

Pulverização dura três 
segundos e podem passar 
até 14 pessoas pelo seu 
interior num minuto 

Túnel desinfetante 
pode ser solução 

sinfetante e que tem, igualmente, 
um grande peso no orçamento de 
quem o adquirir, já que não custa 
menos de 10 mil euros. Este apare-
lho tem espaço para armazenar 
até 1.000 litros de produto desin-
fetante, suficiente para desinfetar 
mais de 20 mil pessoas. 
A empresa já tem a patente e tem 
vindo a trabalhar nos últimos 
dias na certificação com o 
IAPMEI, até porque se trata de 

uma criação muito recente, acre-
ditando que será um processo 
muito rápido “por estar em causa 
o combate à Covid-19”. 
 
Pânico levou a avançar 
Perante uma certa sensação de 
pânico gerada devido aos efeitos 
do novo coronavírus, Angelino 
Miranda quis fazer algo para não 
permitir que a pandemia afetasse 
os 40 funcionários da empresa e, 

em três semanas, a ideia tornou-
-se um produto. “Isto começou 
por ser criado só para nós”, conta-
-nos Alice Pinto. Não foi registado 
qualquer caso positivo de Covid-
-19 e a empresa nunca parou a sua 
atividade nos últimos tempos. Só 
depois, e perante o feedback de 
outras pessoas, inclusive médicos, 
o processo ganhou outra propor-
ção. Nesta altura estão a ser ulti-
madas encomendas de 1.000 tú-

neis de desinfeção para os Esta-
dos Unidos, que pretendem colo-
cá-los em bases militares, e mui-
tos outros também já foram soli-
citados pelo governo de Minas 
Gerais, no Brasil, para servir a po-
pulação. São os dois países com os 
piores números em todo o Mun-
do a propósito da pandemia. “De-
pois de criar a linha de série, con-
seguimos fazer 500 cabines por 
mês”, garante Alice Pinto. * 
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CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA DE BRAGA 

ç Este aparelho em concreto 
produzido pela Alprometal 
ainda não está a circular no fu-
tebol, mas há exemplos de ou-
tros túneis parecidos, igual-
mente para efeitos de desinfe-
ção, que estão a ser já utiliza-
dos em alguns palcos do fute-
bol mundial. O Flamengo, 
orientado por Jorge Jesus, já 
adquiriu uma câmara de desin-
feção (curiosamente a uma ou-
tra empresa portuguesa) para 
colocar no centro de treinos do 
Ninho do Urubu, por onde têm 
de passar todos os jogadores. 
Na Europa, podemos mencio-
nar os casos da Turquia, onde o 
Besiktas instalou uma cabine 
de desinfeção à entrada do seu 
centro de treinos, utilizada pe-
los jogadores, técnicos e ele-
mentos do staff, ou de Israel. 
Em Telavive está a ser estuda-
da a hipótese de o Estádio 
Bloomfield – casa do Hapoel, 
do Maccabi e do Bnei-Yehuda – 
vir a contar com um túnel de-
sinfetante para ser utilizado 
pelos elementos que tomarem 
parte ativa dos duelos do cam-
peonato, que já foi retomado. * 

Clubes aderem 
a este tipo  
de produtos 

AINDA NÃO HOUVE CONTACTOS 
COM O MUNDO DO FUTEBOL, 
MAS EMPRESÁRIOS ACREDITAM 
QUE SERIA ÚTIL NO MEIO INOVAÇÃO.  

Como explicaram 
Alice Pinto  
e Angelino 
Miranda  
a Record, esta 
cabine teve  
como inspiração 
uma caixa  
de primeiros 
socorros  
e as suas cores 
(daí o vermelho  
e o branco,  
bem como a cruz). 
O ritual consiste 
em aplicar gel 
desinfetante  
nas mãos e,  
em seguida, 
passar no interior  
da cabine para  
os três segundos 
de desinfeção  
por pulverização 
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