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tempos de pandemia promissoras do mundo

U.Porto Inovação
organiza primeira A2B
virtual
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Miguel Pais Clemente: "A pandemia foi uma
oportunidade única para produzir conhecimento"

INVENÇÕES 
DA U.PORTO

Sprelive: azeite para barrar que nasce do
bagaço da azeitona
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À CONVERSA
COM AS EMPRESAS

Hugo Maia - diretor de Inovação da Glintt

INFORMAÇÕES
IMPORTANTES

Já está disponível na Google Play Store e Apple App Store a aplicação
STAYAWAY COVID, que tem como objetivo auxiliar o país no rastreio da
COVID 19. 

A aplicação foi desenvolvida no âmbito de um consórcio que envolveu o
INESC TEC e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).
Permite, de forma inovadora e simples, segura e privada, que cada
utilizador seja informado sobre exposições de risco à doença, através da
monitorização de contactos recentes.  

Na sessão de apresentação o Primeiro Ministro, António Costa, e a Ministra
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da Saúde, Marta Temido, apelaram ao download e uso da app como um
exercício essencial de "responsabilidade e solidariedade". 

Mais informações sobre a aplicação 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;
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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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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". 
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