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Destaques 

 

A Universidade do Porto na RedEmprendia 

 

Desde 2011 que a Universidade do Porto faz parte da maior rede 

universitária de empreendedorismo ibero-americano, participando 

num grande número de atividades. Ler mais 

 

 

 

U.Porto organiza a International Evaluation Meeting do ESNC 2013 

Nos dias 19 e 20 de setembro teve lugar na Reitoria da U.Porto a reunião de avaliação de ideias 

concorrentes ao European Satellite Navigation Competition 2013, onde peritos de todo o mundo se 

reuniram para escolher a ideia vencedora da 10ª edição. Ler mais 

 

Universidade do Porto já tem patentes concedidas na Rússia, Austrália e Canadá. 

Nos indicadores de 2013 da UPIN figuram já quatro concessões internacionais e três nacionais, 

conseguidas para a Universidade do Porto. Ler mais 

 

Eles ganharam o iUP25k...e agora? 

Numa edição única, com um recorde de candidaturas perto das 70, os vencedores de 2013 do concurso 

de ideias de negócio da U.Porto contam os próximos passos. Ler mais 
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À conversa com os inventores 

 

 

Anabela Cordeiro leva tecnologia de combate ao 

cancro até à Austrália e ao Canadá 

 

A patente da investigadora da Faculdade de Farmácia é a 

primeira, de entre o leque de patentes da U.Porto, a alcançar a 

concessão nestes dois países. Ler mais 

 

 

 

Tecnologias da U.Porto  

 

 

Walkin'Sense, da Tomorrow Options, tem nova 

casa no Porto 

 

A empresa saiu do UPTEC e instalou-se no centro da cidade do 

Porto, cidade do coração do diretor Paulo Santos. Em entrevista à 

UPIN, o empreendedor contou como a associação à U.Porto foi 

sempre benéfica para a empresa. Ler mais 
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Outras notícias:  

  

 

 

Sonae, ERT, Mercatus e Samsung já beneficiaram 

das sessões a2B (academy to Business) 

 

Quatro empresas juntaram-se este ano ao leque de entidades que 

conhecem o potencial de inovação dos investigadores da U.Porto. 

Saiba mais sobre estas produtivas sessões: 

 Sonae quer aproveitar soluções da Universidade; 

 Cooperação entre indústria e U.Porto alarga-se à área 

têxtil com a ERT; 

 Universidade e Mercatus averiguam colaborações; 

 Samsung interessada nas app's para dispositivos móveis 

desenvolvidas na U.Porto. 

 

 

Mapa de boas práticas e políticas do projeto 

KTForce disponível para consulta 

 

O projeto europeu KTForce (liderado pela U.Porto e constituído 

por entidades de seis regiões europeias parceiras) coloca à 

disposição uma ferramenta online interativa que facilita a 

pesquisa de boas práticas e políticas na transferência de 

tecnologia. Ler mais 

 
 

 

 

UPIN dá as boas vindas a três novos 

colaboradores 

 

Este ano a UPIN acolheu três novos colaboradores em regime de 

estágio. Isabel Coutinho e Bruno Moreira (à direita na foto) 

integram o programa anual de estágios UPinTech, enquanto Paula 

Castro (à esquerda) veio do Estado de São Paulo, no Brasil, para 

estagiar na UPIN em colaboração com a Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto (FEUP). Ler mais.  
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Já conhece?  

 

 

 

 

Já se registou na rede colaborativa da 

Universidade do Porto? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A U.Porto reconhece e promove as empresas 

spin-off que resultam de atividades de I&D, 

dedicando-lhes serviços e estruturas que as 

apoiam na criação e desenvolvimento de 

negócios. 

Mais informações aqui. 

 

 

 

 

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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