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Gala da Inovação celebra o talento da Universidade
do Porto

  

 

Organizada pela U.Porto Inovação e pelo Gabinete Alumni da U.Porto, a Gala

realizada no passado dia 4 de outubro celebrou o talento da sua academia e reuniu
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mais de 250 empresários e cientistas no Museu do Carro Elétrico, no Porto.
 

 

Adélio Mendes, Constança Paúl e Jorge Lira foram os homenageados da noite nas

categorias Inovação Tecnológica, Social e Artística.  Ler mais
 

 
 

 

U.Porto alcança mais quatro
concessões de patente internacionais
 
Uma das tecnologias, desenvolvida na Faculdade de
Engenharia, alcançou a concessão nos Estados
Unidos. A outra, da Faculdade de Ciências, está
agora patenteada no Japão, na Rússia e também
em Singapura. Ler mais

  
 
 

Spin-offs da U.Porto reúnem para definir estratégia
 
50 empreendedores, mais de 30 empresas, várias mãos cheias de ideias e uma
enorme vontade de trabalhar. Foi assim o segundo encontro do The Circle, o clube
exclusivo de empresas spin-off da Universidade do Porto criado em 2016. Ler mais.
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"Estamos hoje ao nível do que de melhor
se faz no mundo em termografia"

  
Técnica desenvolvida pela equipa de Joaquim Gabriel
Mendes (Faculdade de Engenharia da U.Porto) pode vir
a ser muito útil na deteção e prevenção de lesões. Ler
mais

  
 

 
"Com esta tecnologia, vamos
revolucionar a distribuição de conteúdos"

  
São palavras de Rui Costa, uma das mentes por trás
desta tecnologia desenvolvida na Faculdade de
Engenharia da U.Porto e licenciada à Streambolico
(spin-off da Universidade). Ler mais

  
 

Business Ignition Programme
distingue ideia amiga do ambiente 

  
O projeto Bioaqua Solutions, que está a
ser desenvolvido no CIIMAR, levou para
casa perto de 5 mil euros em prémios que
vão ajudar a equipa a escalar o seu
negócio. Ler mais

U.Porto premiada na European
Innovation Academy 2017

  
Pedro Fonte, um dos selecionados pela
U.Porto Inovação (com o apoio do Banco
Santander) conduziu a sua equipa até ao
pitch final e a mesma chegou a sagrar-se
vencedora. Ler mais
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