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 02/12/2013 COTEC premeia

cooperação exemplar da
Universidade de Aveiro com a PT
Os prémios AfricaCom 2013 celebram os melhores feitos da indústria
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africanas e na comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento
económico e social.
O Medigraf destaca-se enquanto aplicação com capacidade para
melhorar as condições de vida das populações, no que diz respeito aos
seus bens mais preciosos: a saúde e o bem-estar. Este produto consiste
numa plataforma web para assistência e formação médica remota e em
tempo real, fazendo chegar cuidados médicos a qualquer parte do
mundo. Os profissionais de saúde, de qualquer especialidade, podem
realizar consultas e exames com mobilidade, flexibilidade e a baixo
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custo, cobrindo remotamente populações aonde previamente não
chegavam serviços médicos.
AfricaCom é a maior Conferência & Exibição de Comunicações Africana.
Estando no seu 16º ano, o evento conta com mais de 350 stands e 8000
decisores seniores que representam o inteiro ecossistema de
comunicações de África e não só. O programa da Conferência cobre a
maioria das questões estratégicas que afectam as empresas no mercado
digital de África - serviços, eficiência, rentabilidade, experiência do
cliente, parcerias, política e muito mais – e abrange 6 eventos colocalizados: LTE, Música Digital, Mobile Money, AfricaCast, AfricaApps,
Cloud/Big Data.
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