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Immunethep recebe grant da Fundação
 Bill & Melinda Gates

  

 

Empresa spin-off da U.Porto, fundada em 2014, tem-se dedicado a combater as

infecções bacterianas. O apoio da Fundação Bill & Melinda Gates, liderada por um

dos homens mais ricos do mundo vai permitir à empresa desenvolver um fármaco

baseado em anticorpos. Ler mais
 

 
 
 

https://upin.up.pt/pt-pt/content/spin-da-uporto-recebe-grant-da-fundacao-bill-melinda-gates


BIP distingue ideia tipicamente
portuguesa
 
Portuguese Solar Tiles é uma tecnologia
fotovoltaica para integrar painéis solares em
ambientes urbanos de forma esteticamente mais
versátil. Foi desenvolvida na Faculdade de
Engenharia da U.Porto e conquistou o 1º lugar no
Business Ignition Programme (2ª edição). Ler mais

  
 

Tecnologia da U.Porto premiada no
Born From Knowledge
 
Projeto a ser desenvolvido por dois investigadores
da Faculdade de Engenharia da U.Porto conquistou
o segundo lugar no concurso de ideias da Agência
Nacional de Inovação. Ler mais

  
 

 
"Sempre quis colaborar no bem-estar das
pessoas através da alimentação"

  
São palavras de Beatriz Oliveira (Faculdade de
Farmácia da U.Porto) que, quando crianças, se
imaginava a trabalhar numa  empresa de controlo de
alimentos. Hoje é investigadora na U.Porto e continua
focada na sua paixão: o bem-estar que as pessoas
podem retirar dos alimentos. Ler mais

  
 

 
Waterfisher permite "pescar" amostras de
água de forma mais segura

  
Equipamento simples e com baixo custo de produção
foi desenvolvido na Faculdade de Engenharia da
U.Porto. Em julho, conquistou o 2º lugar no Business
Ignition Programme (1ª edição). Ler mais

  
 

https://upin.up.pt/pt-pt/content/business-ignition-programme-premios-edicao-2
https://upin.up.pt/pt-pt/content/tecnologia-da-uporto-premiada-no-born-knowledge
https://upin.up.pt/pt-pt/content/beatriz-oliveira-inventores
https://upin.up.pt/pt-pt/content/waterfisher-tecnologias-uporto


 
Do programa UPinTech para o mundo (2016)

  

 
Evelyn, João, Paulo e Pedro fizeram parte da família da U.Porto Inovação em 2015 e em
2016. Em entrevista, contam como esta oportunidade foi valiosa para as suas atuais
carreiras. Ler mais

  

https://upin.up.pt/pt-pt/content/programa-upintech-para-o-mundo-2016


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.

  
Copyright 2017 Universidade do Porto

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.up.pt/feliznatal2017
mailto:upin@reit.up.pt

