
Universidade do Porto mantém aposta na
inovação e apoio ao empreendedorismo

Nova liderança para
consolidar caminho
�rme

Universidade do Porto
licencia tecnologias à
OFRTECH

https://upin.up.pt/pt-pt/content/uporto-inovacao-resumo-2019
https://upin.up.pt/pt-pt/content/uporto-inovacao-resumo-2019
https://upin.up.pt/pt-pt/content/coordenacao-2020-uporto-inovacao
https://upin.up.pt/pt-pt/content/coordenacao-2020-uporto-inovacao
https://upin.up.pt/pt-pt/content/uporto-licenciamento-ofrtech
https://upin.up.pt/pt-pt/content/uporto-licenciamento-ofrtech


Adyta "oferece" app
para teletrabalho mais
seguro

Codavel capta
investimento de 1,3
milhões de euros
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À CONVERSA
COM OS INVENTORES

Helder Crespo: "É preciso ir mais além e ver o
que é possível fazer com o conhecimento"

https://upin.up.pt/pt-pt/content/inventores-helder-crespo
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INVENÇÕES
DA U.PORTO

Inovação "made in U.Porto" quer
revolucionar a indústria petroquímica

https://upin.up.pt/pt-pt/content/tecnologia-polipropileno
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À CONVERSA
COM AS EMPRESAS

Benedita Chaves- Gestora da Unidade
de I&D e Inovação da LIPOR
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INFORMAÇÕES
IMPORTANTES

O ISPUP e o INESC TEC, em parceria com o jornal PÚBLICO, lançaram 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 diariamente a um
conjunto de perguntas que visam medir as interações sociais, os acessos a
serviços de saúde, etc. 

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;

https://diariosdeumapandemia.inesctec.pt/?fbclid=IwAR13UsZkCdlTDueqQPWqbSEEm_VjVq6pgQ1CXPkYCPtECuhL5v772tQ_w4I
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Em caso de suspeitas de infeção ligar sempre para SNS 24 – 808 24 24
24

E o mais importante de tudo: �car em casa e evitar ao máximo interações
sociais. 

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

https://up.pt/covid-19/
mailto:upin@reit.up.pt
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