
 
 

 
 
 
 
 

Unidades de Investigação certificadas pelo QREN para  
participar nos programas “Vale I&DT” e “Vale Inovação” 
 
 
 
* ceft - centro de estudos de fenómenos de transportes 
/ faculdade de engenharia da universidade do porto 
 
* centro de investigação jurídico-económica da 
faculdade de direito - universidade do porto 
 
* ciimar - centro interdisciplinar de investigação 
marinha e ambiental 
 
* cintesis - centro de investigação em tecnologias e 
sistemas de informação em saúde / serviço de 
bioestatística e informação médica da faculdade de 
medicina da universidade do porto 
 
* demm - departamento de engenharia metalúrgica e 
de materiais / faculdade de engenharia da universidade 
do porto 
 
* departamento de clínicas veterinárias - laboratório de 
doenças infecciosas / instituto de ciências biomédicas 
de abel salazar 
 
* faculdade de economia da universidade do porto 
 
* faculdade de medicina da universidade do porto 
 
* fcnaup - faculdade de ciências da nutrição e 
alimentação da universidade do porto 
 
* iaren - instituto da água da região norte 
 
* idmec - instituto de engenharia mecânica / 
universidade do porto 
 
* ifimup - instituto de física dos materiais da 
universidade do porto - instituto de nanotecnologias / 
universidade do porto 
 
* ihrh - instituto de hidráulica e recursos hídricos 
faculdade de medicina da universidade do porto 
 

* inegi - instituto de engenharia mecânica e gestão 
industrial 
 
* inesc inovação - instituto de novas tecnologias 
 
* inesc porto - instituto de engenharia de sistemas e 
computadores do porto 
 
* ipatimup - instituto de patologia e imunologia 
molecular da universidade do porto 
 
* isr - instituto de sistemas e robótica do porto / 
faculdade de engenharia da universidade do porto 
 
* labest - laboratório da tecnologia do betão e do 
comportamento estrutural / faculdade de engenharia da 
universidade do porto 
 
* laboratório associado lsre-lcm, departamento de 
engenharia química / faculdade de engenharia da 
unversidade do porto 
 
* laboratório de biomecânica / faculdade de desporto 
da universidade do porto 
 
* lepae - laboratório de engenharia de processos, 
ambiente e energia / faculdade de engenharia da 
universidade do porto 
 
* lfc - laboratório de física das construções - 
departamento de enhenharia civil / faculdade de 
engenharia da universidade do porto 
 
* liiac - laboratório de inteligência artificial e ciência de 
computadores da universidade do porto 
 
* upin - universidade do porto inovação/ universidade 
do porto 
 
* vibest - laboratório de vibrações e monitorização do 
departamento de engenharia civil da faculdade de 
engenharia da universidade do porto 

 
 

 
Informações: 

Relações Empresariais - Projectos de Investimento e Financiamento 
Reitoria da Universidade do Porto 

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto 
Tel: 22 040 8226 | E-mail: empresas@reit.up.pt 

 
 
 
 
Para mais informações, contactar Vasco Ribeiro: 91 789 55 38 
Reitoria da Universidade do Porto | Gabinete de Imprensa | imprensa@reit.up.pt | tlf: 220408176 
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