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Criadores do Audio GPS estão "muito felizes e cheios de
energia"
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É uma tecnologia de localização global para smartphones em espaços interiores, utilizando
sistemas sonoros, e valeu aos seus criadores o prémio de 15.000€ no iUP25k - Concurso de
ideias de Negócio da Universidade do Porto. Em 2º lugar ficou a ideia Travel Cache e em
3º o sistema WESToreonTEX. Ler mais

Universidade do Porto com mais duas patentes concedidas nos
Estados Unidos!
Probabilistic key distribution in vehicular networks with infrastructure support é uma
tecnologia licenciada à Veniam Works que permite, de forma segura, transformar veículos
em hotspots wi-fi. O sistema foi criado por investigadores da Faculdade de Engenharia da
U.Porto. Já o Kit and method of detecting the resistant microorganisms to a therapeutic
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agent foi desenvolvido por uma equipa de investigadores da Faculdade de Medicina da
U.Porto com o objetivo de diminuir de 48 horas para 1 hora o tempo de diagnóstico em
infeções bacterianas. Os kits, atualmente em desenvolvimento pela FASTinov, ajudam,
assim, a medicar com segurança.
A UPIN/U.Porto Inovação dá os parabéns a todos os inventores envolvidos!

Spin-off da U.Porto recebe 2,6 milhões
de euros
Financiamento vai permitir à FASTinov lançar no
mercado um kit de diagnóstico rápido que determina
em apenas 60 minutos qual o antibiótico mais
adequado. Ler mais

"Ajudar a vencer o cancro é o sonho de
qualquer investigador desta área"
E é o que Lucília Saraiva, docente e investigadora da
Faculdade de Farmácia da U.Porto, tem feito em quase
20 anos de casa. Os compostos ativadores de p53,
descobertos pela sua equipa, são promissores
candidatos a fármaco anticancerígeno. Ler mais
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Sistema permite transformar veículos em
hotspots wi-fi
Dois anos se passaram desde que a Veniam Works
lançou a maior rede veicular do mundo: o "STCP free
wi-fi". Mas como surgiu a tecnologia que tornou isto
possível de forma segura? Ler mais

Inovação da U.Porto apoia

U.Porto Inovação recebe

estudantes carenciados

reunião do projeto TEJ

Montante angariado na 1ª Gala da

Comitiva de 36 jordanos viajou até ao

Inovação foi entregue pela U.Porto

Porto onde ficou a conhecer

Inovação e pelo Gabinete Alumni ao

empreendedores, estruturas e entidades

Fundo de Ação Social da Universidade

responsáveis pela inovação e

do Porto. Ler mais

empreendedorismo. Ler mais
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Esta newsletter destina-se unica e exclusivamente a informar e não pode ser considerada SPAM. De acordo com a legislação
internacional que regulamenta o correio eletrónico, "o e-mail não poderá ser considerado SPAM quando incluir uma forma de o
recetor ser removido da lista"

Para remover o seu e-mail da nossa listagem de distribuição, envie uma mensagem para o endereço upin@reit.up.pt com a
palavra "REMOVER" no campo do assunto.
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