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Empresa portuguesa resolve problema de 45 anos à
Mattel

Imagine que é daltónico. Agora tente jogar às cartas, nomeadamente ao
UNO. Impossível? Agora já não. A Mattel debatia-se há 45 anos com este
problemas. A portuguesa ColorADD resolveu.
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air de casa com uma meia de cada cor. Ser incapaz de introduzir num
documento as correções que o chefe pediu, porque não consegue

distinguir as anotações feitas a vermelho e a verde. Ir ao hospital e não
perceber o grau de prioridade que lhe foi dado no atendimento. Ser incapaz de
jogar Uno. Este é o dia-a-dia de 350 milhões de pessoas em todo o mundo.
Pessoas que sofrem de daltonismo.

Foi a pensar nelas que nasceu o ColorADD. Um sistema de identi�cação de cores
inventado pelo português Miguel Neiva (que não é daltónico) e que permite
através de símbolos — traços e triângulos — perceber as diferenças. A ideia,
inédita a nível mundial, partiu de um exercício de escola. A cada cor primária
(amarelo, vermelho e azul) atribuir um símbolo e depois combiná-los da
mesma forma como se combinam as cores.
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TAP: “Se é o povo que paga, é bom que mande”5
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O projeto ValorMar, liderado pela Sonae MC em parceria com o CIIMAR e o Fórum Oceano tem
por objetivo a valorização integral dos recursos marinhos. Investimento é de oito milhões.

Sonae lidera consórcio para explorar oportunidades do mar
Elisabete Felismino, 9 Outubro 2017
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Governo aprova incentivos �scais para a Bosch de Braga
ECO, Lusa, 9 Outubro 2017
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Retirar fundos aos instrumentos �nanceiros é “dececionante”
Mónica Silvares, 4 Outubro 2017
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Aicep reforça rede na China e na Irlanda
Mónica Silvares, 4 Outubro 2017
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Brexit pode comprometer capacidade de �nanciamento do BEI
Mónica Silvares, 27 Setembro 2017
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