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Fundação de Bill Gates apoia cientistas portugueses
pela primeira vez

A Fundação Melinda e Bill Gates vai financiar pela primeira vez o trabalho de cientistas
portugueses, depois de ter premiado dois projectos de investigação na área da Malária,
devendo cada um destes projectos receber uma bolsa de cerca de 70 mil euros.
Miguel Soares, do Instituto Gulbenkian de Ciências e que coordena uma equipa que estuda os
processos que regulam a inflamação e de que forma podem ser úteis para o combate à
malária, explicou o projecto em que está envolvido.
«Sabemos que os seres humanos produzem uma quantidade enorme de anti-corpos e
produzem anti-corpos contra uma molécula muito específica que é expressa nas bactérias da
nossa flora intestinal», começou por dizer.
Miguel Soares adiantou ainda que os cientistas portugueses argumentam perante a Bill and
Melinda Foundation que estes anti-corpos provavelmente servem para «proteger crianças de
relativamente baixa idade contra a capacidade de o mosquito de os infectar com o plasmódio
que causa malária».
«Portanto, o mosquito vem e pica-lhes na pele e quando injectam o prosduito os anti-corpos
agarrariam no prosduito, que causa a malária, e mimpedem no fundo de começar a infecção»,
explicou.

Se acredita que todos podemos
colaborar para sair da crise, que
existem oportunidades, que podemos
contagiar de confiança com o nosso
exemplo e compromisso, participe
neste movimento.
Junte-se a este DESAFIO. Boas Idéias
Movem o Mundo
Desafio: 1ª Idéia - 1 Negócio - 1ª
Empresa. Participe! “Nós podemos
fazer isso acontecer”.

Empreendedores em Rede

Por seu lado, Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular do Porto, cuja equipa
também é apoiada por esta fundação, procura avanços em busca de uma vacina, estando
agora fase de perceber os efeitos de um parasita modificado nos roedores.
Este cientista explicou que foi acrescentada uma proteína característica do parasita que infecta
humanos num parasita de roedores, que antes da modificação não causa doença nos seres
humanos.
«O que esperamos é que este parasita assim modificado seja capaz de despoletar uma
reacção imunitária no hospedeiro humano sem contudo ter a pssibilidade de causar doença
num ser humano, porque não é naturalmente um parasita que infecta humanos», concluiu.
------------"Get out of the box"-----------365 Days To Change Your Life
Creating a Culture of Innovation Explore Ideas - From leading
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174 pessoas gostam disto.
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Publicada por João Monge Ferreira em 21:49
Etiquetas: Fundação de Bill Gates, Fundação Melinda e Bill Gates, Instituto Gulbenkian de
Ciências

O conceito do Empreendedores em Rede
assenta na ideia de um espaço agregador
de informação em temas de gestão,
inovação, criatividade e liderança.
Empreendedor:
Cabe-te a ti entrar nos sapatos dos
outros, ver o que eles vêem, sentir os
medos que eles sentem, as alegrias, as
expectativas, a ansiedade e os sonhos.
Depois recriares-te para tomares a forma
das suas necessidades e proporcionares
uma solução.
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Empreendedores em Rede Steven
Johnson é um dos oradores do Congresso
APDC. Não percam este fabuloso video de
quatro minutos, um excelente resumo do
seu livro "Where Good Ideias Come From",
lançado este mês.

Empreendedores em Rede: WHERE
GOOD IDEAS COME FROM by Steven
Johnson
empreendedoreseinovadores.blogspot.com
há 5 horas
Empreendedores em Rede De acordo
com a sexta edição do " Community
911 pessoas gostam de Empreendedores em
Rede

Creativebitbox Carla Sofia

Ricardo Luís J Nascimento
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Recomendações
Tens de ter sessão
iniciada para veres as
recomendações dos teus amigos

Iniciar sessão

Empreendedores em Rede:
Portugal entre os países europeus
com mais empresas inovadoras
26 pessoas partilharam isto.
Empreendedores em Rede:
Fundação de Bill Gates apoia
cientistas portugueses pela
primeira vez
10 pessoas partilharam isto.
Empreendedores em Rede:
DESAFIO. Boas Idéias Movem o
Mundo
27 pessoas partilharam isto.
Plugin social do Facebook
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Join the conversation

Mashable!
Evernote Hits 5 Million Users in
Record Time - Popular note-taking
platform Evernote continues its
hockey stick-style growth and is
today celebrating 5 million users.
Evernote is now signing up new us...
Há 7 minutos

Época NEGÓCIOS
Trem-bala não deve ficar pronto para
a Copa - Governo não trabalha com
perspectiva de o trem-bala
interligando Campinas, São Paulo e
Rio de Janeiro estar pronto para
Copa de 2014
Há 13 minutos

Diário Economico
Zeinal explica queda das acções da
PT com "risco soberano" - O
presidente da PT afirmou há
momentos que a queda das acções
da PT, na última semana, se deveu
essencialmente ao risco associado
ao país, devido à crise o...
Há 19 minutos

Alltop - Venture Capital
RIM’s BlackBerry PlayBook tablet to
be under $500 - Research in Motion’s
business-focused BlackBerry
PlayBook tablet will retail for under
$500, the company’s co-CEO Jim
Balsillie revealed in an interview ...
Há 30 minutos

BusinessWeek
Stocks Fall on China Policy, Irish
Debt; Treasuries Retreat - Stocks fell
for a third day as Ireland’s debt crisis
and China’s efforts to cool inflation
overshadowed a drop in U.S. jobless
claims as investors awaited ...
Há 40 minutos

Forbes. Entrepreneurs
Twenty-One Cool Products And
Services You Can Get For Free From entertainment and financial
advice to health care and technology.
Há 2 horas

Marketeer
Regulamento “PRÉMIOS Marketeer” [image: regulamento_premiosmarketeer_2011_pag4_1]
Há 3 horas

TEDTalks (video)
TEDTalks : Aaron
Huey: America's native
prisoners of war Aaron Huey (2010) -
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Aaron Huey's effort to photograph
poverty in America led him to the
Pine Ridge Indian Reservation,
where the struggle of the native
Lakota people -- appall...
Há 4 horas

Diário2
‘Alice Tamborindeguy’ foi a página
mais editada da Wikipedia - A página
mais editada da Wikipédia de língua
portuguesa, ontem, dia 09, foi Alice
Tamborindeguy, com 48 edições. Ao
longo do dia foram produzidas, só
nesta...
Há 8 horas

Entrepreneur.
Is It Time for You to Get Anti-Social? Why some small businesses have
pulled back from social media -- and
are better off as a result
Há 9 horas

Ciencia Hoje
Redes sociais utilizadas por mais de
metade dos internautas portugueses Começou hoje a ser disponibilizado o
estudo «A Utilização da Internet em
Portugal 2010», elaborado pelo LINI –
Lisbon Internet and Networks
Institute com o...
Há 11 horas

FastCompany.TV
How Google, YouTube Respond to
International Incidents - In
September, two Japanese coast
guard ships clashed with a Chinese
fishing vessel in disputed waters,
intensifying relations between the two
powers. Japa...
Há 23 horas

EXAME Inovação
Britânico apresenta o menor carro do
mundo na Alemanha - O carro Wind
up, de 1,2 metro de comprimento,
está exposto no Salão do Automóvel
de Essen
Há 1 dia

Executive Digest
Novembro2010 - [image: ed56_low]
Há 5 dias

Creativity Matters
When Emotions Make Better
Decisions - Antonio Damasio Há 1 semana

Comunicação Empreendedora
Dez dicas para se tornar um gerente
de sucesso - Gerenciar não é fácil.
Exige, além de muita habilidade, um
senso de humildade e uma visão
humanitária amplas. “O velho
gerentão” do passado, cheio de
norma...
Há 1 semana

Casas Portal
Um design social - O trabalho de um
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designer gráfico não se reduz
somente ao desenho de uma letra,
ao anúncio de um produto, ao
desenvolvimento de uma embalag...
Há 1 semana

As + populares
UTAD vai lançar Concurso Inovador no
Facebook
O mundo dos negócios não é para
brincadeiras, mas pode passar por um
jogo… O Departamento de Engenharias
da Universidade de Trás-os-Mont...
"A criatividade é a solução para nos tirar
da crise"
Lyn Heward, diretora criativa do Cirque
du Soleil: Vivemos dias controversos.
Desemprego, redução de salários,
aumento de impostos, enfim...
Facebook The Social Network
“The Social Network” que retrara a
história de Mark Zuckerberg e o
nascimento da rede social mais famosa
do Mundo. Comentários ou um sim...
Os 6 elementos que constituem uma
Empresa 2.0
Andrew McAfee, do MIT e criador do
conceito “Enterprise 2.0″ usa o acrônimo
SLATES para indentificar 6 elementos
que constitutem uma empresa...
Público cria unidade de novos negócios
no digital
O Público está a criar uma nova unidade
de negócios no digital, avançou ao M&P
Pedro Nunes Pedro...
Empreendedor e Inovador em Rede para
a Sustentabilidade
Publicação BELi9 - Empreendedor e
Inovador em Rede para a
Sustentabilidade

DESAFIO. Boas Idéias
Movem o Mundo
Se acredita que todos
podemos colaborar para
sair da crise, que existem oportunidades,
que podemos contagiar de confiança com
o nosso exempl...
Empreendedores: O que eles gostariam
de ter feito
São empreendedores com negócios de
sucesso, mas não se inibiram de contar
quais os seus projectos de referência.
Conheça as ideias de que Pe...

Todo o empreendedorismo
é social
Sem qualquer desprimor
pelos inovadores sociais
que, contra tudo e contra todos, tentam
resolver os mais complexos desafios do
mundo, o ...
Startup Weekend Lisbon 12, 13 e 14 de
Novembro
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Startup Weekend Lisbon Spot A NOVA
patrocina o Startup Weekend, um
concurso de empreendedorismo que
chega pela primeira vez a Portugal e...

Jornal de Negócios
Galp reitera qualidade dos seus
combustíveis e põe ACP em tribunal
Star Alliance quer manter brasileira TAM
na sua rede
Indemnizações do despedimento
colectivo na Groundforce deverão
ascender a 11 milhões
Prejuízos do BPN caem para metade
20º Congresso das Comunicações
promove "Restart"

OJE - o Jornal Economico
Economia de Cabo Verde vai estabilizar
em 2011, diz Banco Central
Juros da dívida portuguesa vão continuar
a subir, diz banca de investimento
Portugal é o 4.º país da UE com mais
empresas inovadoras, divulga Eurostat
Bolsa de Lisboa fecha a cair 0,29%
Groundforce suspende operação em Faro
e dispensa 336 trabalhadores

Diário Economico
Zeinal explica queda das acções da PT
com "risco soberano"
BPN reduz prejuízos para metade
Oliveira Costa em liberdade mas sujeito a
apresentações semanais
Fenprof defende substituição imediata do
modelo de avaliação
Groundforce suspende Faro e despede
336 funcionários

Financial Times - Europe
Irish bond yields surge to record
Eurozone woes and China tightening hit
stocks
GM reports $2bn profit ahead of IPO
China’s trade surplus jumps in October
Zoellick urges G20 to heed gold price
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Entrepreneur - Small Business
Is It Time for You to Get Anti-Social?
How to Grow a Business Organically
Three Tips for Retaining Clients
What's Your Number?
How I Survived My First Year Without Any
Venture Capital

Pequenas Empresas & Grandes
Negócios
Conselho Nacional de Política
Fazendária, o Confaz, autoriza SP e DF a
parcelarem dívidas de ICMS
Posso revitalizar uma marca que já está
extinta no INPI?
Inadimplência recua 7,54% em outubro
Receita das microempresas tem 12ª alta
seguida em SP
Oficinas ensinam empresários a
utilizarem internet em benefício dos seus
negócios

Briefing
Visão lança agenda e bloco de notas quarta-feira, 10 de Novembro de 2010 EasyJet comemora 15 anos com aviões
de papel - quarta-feira, 10 de Novembro
de 2010 Lipton Ice Tea desafia fãs a dançarem
para a fama - quarta-feira, 10 de
Novembro de 2010 Alentejo é melhor destino nacional para
WTM - quarta-feira, 10 de Novembro de
2010 APDC quer fazer "restart" a Portugal quarta-feira, 10 de Novembro de 2010 -

Franchising
5 à Sec celebra 40 anos
Convenção da Best Travel na Guarda
5 à Sec celebra 40 anos
O lucro da Jerónimo Martins cresceu
quase 40% até Setembro deste ano.
Vice-presidente do Portfólio Global da
Shell em workshop sobre carreiras
internacionais na EGE – Altlantic
Business School

Na Rede
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Alltop - Innovation
ANJE
Entrepreneur.com
Entrepreneurship.org
IAPMEI
Inc.com - revista para empreendedores
Portal da Empresa
Portal europeu das pequenas empresas
Springwise | New business ideas
TED | Ideas Worth Spreading
Venture Voice

Empreendendo
Francisco Banha
3ª Semana Nacional dos Business
Angels coroada de êxito ! - Decorreu
durante a semana passada (26/Novembro) a 3ª edição da Semana
Nacional de Business Angels
(SNBA). Esta iniciativa, promovida
pela *FNABA (Federa...
Há 2 horas

Empreendedoras
UTAD promove empreendedorismo
no Facebook - O Departamento de
Engenharias da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
criou um projecto no Facebook que
visa fomentar o empreendedorismo
jove...
Há 10 horas

Papo de Empreendedor
Ajuda na hora de montar uma
apresentação de slides - Todo
empresário já teve aquele friozinho
na barriga antes de apresentar um
projeto ou proposta para sócios,
acionistas, clientes e investidores
interessado...
Há 23 horas

EMPREENDEDORISMO
Espírito empreendedor: O Que
significa REALMENTE - Em um
mundo aonde as ideais conduzem
economias, não é nenhuma novidade
que a inovação e o espírito
empreendedor se consideram como
companheiro de cama i...
Há 3 dias

Super Empreendedores
Como Sobreviver ao Dia-a-Dia - O
nosso tempo é muito limitado, não o
desperdice tentando viver a vida de
outra pessoa. Não se prenda a
nenhum dogma - que é levar a vida
baseada em result...
Há 1 semana
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Arquivo do blogue
Arquivo do blogue

Empreendedorismo

Inovação

Economia

Confira a programação da Semana Global do
Empreendedorismo na Paraíba Administradores - quarta-feira, 10 de
Novembro de 2010 -

Portugal em 4º lugar na lista dos países com
mais empresas ... - A Bola - quarta-feira, 10 de
Novembro de 2010 -

Louçã: quanto «mais fraca» estiver economia
mais «atacada» é - Diário Digital - quarta-feira,
10 de Novembro de 2010 -

PME: Polisport Plásticos vence prémio COTEC
Inovação - Diário Digital - terça-feira, 9 de
Novembro de 2010 -

Economia vai estabilizar em 2011 com
crescimento entre os 4 e 5% - AngolaPress quarta-feira, 10 de Novembro de 2010 -

"PME são decisivas" - Correio da Manhã quarta-feira, 10 de Novembro de 2010 -

PME têm nova linha de crédito de três mil
milhões de euros em Dezembro - Público.pt quarta-feira, 10 de Novembro de 2010 -

O Globo promove encontro sobre
Empreendedorismo - Inteligemcia (liberação de
imprensa) - quarta-feira, 10 de Novembro de
2010 Empreendedorismo e inovação em debate na
FGV - Revista Fator - quarta-feira, 10 de
Novembro de 2010 -

Inovação da APC oferece capacidades de
Virtualização e Cloud ... - Ip Jornal - quartafeira, 10 de Novembro de 2010 -

Feira do Empreendedor em Roraima deve
atrair 50 mil pessoas - Administradores - quartafeira, 10 de Novembro de 2010 -

Green Project Awards lança tema de inovação
social para agenda de 2011 - Económico quarta-feira, 10 de Novembro de 2010 -

A receita do sucesso do Vale do Silício Galileu - quarta-feira, 10 de Novembro de
2010 -

Juros da dívida penalizados por
desinvestimento geral nas ... - Público.pt quarta-feira, 10 de Novembro de 2010 Brasil: Ministro brasileiro quer reforma no
sistema financeiro ... - LUSA - quarta-feira, 10
de Novembro de 2010 -

Twits Monitor
Focus Stocks
Twitter / MarketWatch

Finance & Markets Monitor
MarketWatch - Real-time Headlines
Silver plunges 7.1%, settles at $26.87 an
ounce - This is a Real-time headline.
These are breaking news, delivered the
minute it happens, delivered ticker-tape
style. Visit www.marketwatch.com or the
quote...
Há 16 minutos

MarketWatch - Top Stories
MarketWatch First Take: Boehner gives
up the perk of his own plane - Incoming
House Speaker John Boehner won’t fly on
a military jet, a smart move considering
the unfair treatment his predecessor got
for it, writes Rex Nutti...
Há 33 minutos

Forbes. Market News
General Motors Rolls With $2 Billion
Profit - General Motors said today it
earned $2 billion in the third quarter,
amounting to $1.20 per share.
Há 1 hora

Elliott Market Waves
SPX daily update - Still
count this correction as
wave iv of v.

Há 6 horas

MarketWatch: #Boeing faces further 787
delays after fire http://bit.ly/ctMa90 Há 24 minutos

All StockTwits
RT @FortuneMagazine: $Aol exec
Garlinghouse: not clear $YHOO is
admitting its problems http://goo.gl/a0vK4 Há 31 minutos

Twitter / BloombergNow
BloombergNow: U.S. Jobless Claims Fell
Last Week to Lowest Level Since July
http://ow.ly/37rvj Há 5 horas

Twitter / dabolsa
Da_Bolsa: Rolls Draws Flak for Quiet on
Engine Fire http://on.wsj.com/dlqK1x
#EuropeNews Há 6 horas

Twitter / diarioeconomico
diarioeconomico: Bruxelas decide novas
regras para travar publicidade
desleal ‘online’: Para evitar abusos, os
fóruns na Internet... http://bit.ly/9xgyOk Há 11 horas

Cara Community - Comments
Re: CIBC sees commodities dropping - In
reply to Bill Cara’s Blog for Nov 10, 2010: I
guess one could also take the view that
the commodities are the most overbought
since the March 2009 low...
Há 11 minutos

Fast Company
Hulu CEO Jason Kilar Boasts of $240
Million Revenues, 30 Million Subscribers "I never faulted anyone for assuming we
were dead on arrival," said Hulu CEO
Jason Kilar at today's NewTeeVee
conference in San Francisco. "I
understand ...
Há 36 minutos

BusinessWeek
Stocks Fall on China Policy, Irish Debt;
Treasuries Retreat - Stocks fell for a third
day as Ireland’s debt crisis and China’s
efforts to cool inflation overshadowed a
drop in U.S. jobless claims as investors
awaited ...
Há 40 minutos

Financial Times - Europe
Android eats into Nokia’s smartphone
lead - Sales of phones operating on
Google’s open source software are
threatening the Finnish group’s lead in the
lucrative smartphone market
Há 2 horas

Market Trend - Technical Analysis
SPX - Weekly - Testing
Resistance area - 1195 Click to zoom in.

Há 2 semanas

WSJ
Bush on the Bush Tax Cuts - Even former
President George W. Bush knows his
name can be a little radioactive, especially
when it comes to a series of expiring tax
cuts on income and in...
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Há 4 horas
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