
Universidade do Porto renova liderança
no registo de patentes europeias

FMUP e FEUP criam
escudo "anti Covid-19"
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120 colaboradores até
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para saúde oral ao �nal do ano

ADSA na corrida dos
melhores Interreg dos
últimos 30 anos

Inovações da U.Porto
distinguidas pela EIT
Health

À CONVERSA
COM OS INVENTORES

Maria da Conceição Rangel: "O meu trabalho é
interdisciplinar e gosto muito de trocar ideias"
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INVENÇÕES
DA U.PORTO

MCBR solution: tecnologia da U.Porto no
combate aos bio�lmes
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À CONVERSA
COM AS EMPRESAS

Fátima Cardoso - responsável pelo
Vodafone Power Lab

INFORMAÇÕES
IMPORTANTES

O ISPUP e o INESC TEC, em parceria com o jornal PÚBLICO, continuam com
o projeto "Diários de uma Pandemia".

O objetivo é conhecer a evolução da vida dos portugueses ao longo da
pandemia da COVID-19.

Para isso, solicitam a todos os cidadãos que respondam que continuem a
responder regularmente a um conjunto de perguntas que visam medir as
interações sociais, os acessos a serviços de saúde, etc. 
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O inquérito está disponível aqui

Entretanto, é sempre importante lembrar:

Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão;
Tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel
ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);
Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;
Estar atento a sintomas e fatores de risco (tosse, febre, di�culdade
respiratória);
Seguir sempre as indicações das autoridades de saúde;
Em caso de suspeitas de infeção ligar sempre para SNS 24 – 808 24 24
24

O plano de contingência da U.Porto pode ser consultado aqui, bem como
todas os desenvolvimentos no que diz respeito à nossa universidade.
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