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Destaques 

   

  

 

COTEC Portugal atribui distinção à Universidade do Porto. 

 

EFACEC, Mota-Engil e Unicer juntaram-se à U.Porto para uma candidatura ao prémio COTEC 2013. No 

caso da EFACEC, os 76 projetos colaborativos, as 10 patentes em conjunto com a U.Porto e as 5 

infraestruturas criadas na Universidade para desenvolvimentos conjuntos valeram uma menção honrosa 

a esta cooperação de quase 30 anos. Ler mais 

   

Universidade do Porto consegue mais duas concessões de patentes. 

 

Neste período, a tecnologia "Secure Networking Code for Multi-Resolution Wireless Video Streaming" de  
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João Barros (FEUP e IT Porto), cuja aplicação permite melhorar a qualidade de visualização de vídeos 

via wireless, obteve a concessão de patente nos EUA. A invenção encontra-se licenciada à empresa 

Code On | Network Coding. Simultaneamente, o "Lipo Tool" (dispositivo para medição de pregas 

cutâneas) de uma equipa da FEUP e FCNAUP coordenada pela investigadora Teresa Restivo (FEUP), 

alcançou a concessão de patente portuguesa. Neste momento a tecnologia encontra-se em fase de 

desenvolvimento e avaliação comercial com a empresa Metablue. A UPIN dá os parabéns a todos os 

inventores envolvidos no desenvolvimento das tecnologias!  

 

   

 

 

U.Porto é premiada no European 

Satellite Navigation Competition pelo 

segundo ano consecutivo. 

 

Desde que se aliou ao concurso em 2012, a 

U.Porto trouxe sempre para casa o prémio 

"University Challenge" graças às invenções de 

Luís Gomes e Filipe Sousa (antigos alunos da 

FEUP). Ler mais  

 

 

 

 

À conversa com os inventores 

   

 

 

José Cavalheiro apresenta a sua "janela 

inteligente" 

 

A patente do investigador destina-se a permitir o aproveitamento 

da energia solar e está concedida em Portugal e nos Estados 

Unidos. Ler mais 
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Tecnologias da U.Porto  

 

 

D-scan promete revolucionar a medicina 

oftalmológica. 

 

A tecnologia de lasers ultra-curtos venceu o iUP25k de 2013 e 

está agora em processo de licenciamento à empresa Sphere 

Ultrafast Photonics. Ler mais 

   

 

 

 

Outras notícias:  

 

  

 

Arrancam os grupos de trabalho 

constituídos nas sessões A2B no 

Douro. 

 

A UPIN co-organizou, em 2012 e 2013, quatro 

visitas ao Douro Vinhateiro onde participaram 

empresas e investigadores da U.Porto e de 

institutos associados. Os diálogos iniciados 

nessas jornadas começam agora a partir para a 

prática. Ler mais  

Do programa UPinTech para o 

Mundo. 

 

Para alguns, o estágio na UPIN foi o primeiro 

emprego e, depois disso, as portas do mercado 

de trabalho abriram-se. Entre a Austrália e a 

Europa, os antigos colaboradores afirmam que o 

estágio foi fundamental para estes passos. Ler 

mais 
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Spin-off U.Porto: a sua empresa é? 

 

São já sete as empresas formadas no seio da Universidade do Porto distinguidas com a chancela Spin-

off, associando-se assim à I&D de excelência da U.Porto. Ler mais 

 

 

Universidade do Porto cada vez mais 

envolvida no Empreendedorismo 

Social 

 

O lançamento do "Manual para Transformar o 

Mundo", do IES, e o "Roteiro para o 

Empreendedorismo Jovem", da Fundação da 

Juventude, foram alguns dos eventos ligados ao 

Empreendedorismo Social que a U.Porto, através 

da UPIN, apoiou em 2013. Ler mais  
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