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Universidade do Porto Inovação faz 10 anos! 

Corria o ano de 2004 quando a ideia de criar o gabinete de transferência de tecnologia 

começou a ganhar forma. Dez anos volvidos, repletos de atividades e objetivos alcançados, 

estamos gratos a todos os que fizeram parte deste caminho e assinalamos a data com uma 

publicação especial sobre a vida da UPIN, disponível aqui. 

 

Em jeito de comemoração desta década, no início de 2015 será anunciado o novo website do 

gabinete bem como uma imagem renovada.   

  

 

 

 

À conversa com os inventores 

   

 

 

"Sinto uma enorme responsabilidade em que, do 

meu esforço, resulte valor para o país"  

 

Para Adélio Mendes (FEUP), uma das componentes mais 

importantes da investigação é a associação a empresas, sendo 

"uma das formas lógicas de dar retorno ao país do seu 

investimento na investigação", diz. Sendo um dos investigadores 

com mais patentes na U.Porto, o engenheiro químico quer 

continuar a ser "sujeito e ator" em Portugal. Ler mais 

  
 

 

 

Tecnologias da U.Porto  

 

 

Otitest está a chegar ao mercado 

 

É o primeiro dispositivo medidor de otites e foi inventado na 

U.Porto com a assinatura de uma equipa de investigadores da 

FEUP. A Metablue, empresa que desenvolveu e comercializará o 

produto, anuncia a chegada do Otitest às farmácias e 

parafarmácias já nos primeiros meses de 2015.  Ler mais 
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Outras notícias:  

 

  

 

U.Porto interessada em colaborar 

nas áreas da cortiça e dos vinhos 

   

Sessões A2B com a Sogrape Vinhos e com a 

APCOR motivaram os investigadores da U.Porto e 

institutos associados a responder a desafios para 

estas dois importantes setores da economia 

portuguesa. 

WeTruck conquista segundo lugar 

em competição do SPIN 2014 

 

Ideia de quatro alumni da FEUP (vencedora do 

iUP25k 2014) concorreu à iniciativa 

Model2Market da RedEmprendia e arrecadou um 

prémio no valor de 20.000 dólares. Ler mais 

   

  

 

 

 

 

 

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 
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