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Medigraf premiado nos 

AfricaCom 2013 Awards

 15/11/2013  Medigraf / AfricaCom 2013

Os prémios AfricaCom 2013 celebram os melhores feitos da indústria 

que ocorreram no continente Africano durante o último ano. O Medigraf 

foi o vencedor da categoria “Changing Lives”. Este prémio reconhece 

uma iniciativa com um impacto significativo nas telecomunicações 

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 

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 co-

localizados: LTE, Música Digital, Mobile Money, AfricaCast, AfricaApps, 

Cloud/Big Data.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

 28/03/201428/03/201428/03/201428/03/2014 Hovione, Novadelta e 

PT lideraram registo nacional de 

patentes em 2013 (/pt/27-

hovione,-novadelta-e-pt-lideraram-

registo-nacional-de-patentes-em-

2013.html)

 19/03/201419/03/201419/03/201419/03/2014 Protótipo do projeto 

AAL4ALL demonstrado em Aveiro

(/pt/26-prototipo-do-projeto-aal4all-

demonstrado-em-aveiro.html)

 13/01/201413/01/201413/01/201413/01/2014 PT Inovação esteve 

no Evento Testing Portugal 2013

(/pt/25-pt-inovacao-esteve-no-

evento-testing-portugal-2013.html)

 26/12/201326/12/201326/12/201326/12/2013 Termina mais uma 

etapa do Programa MTCXXI (/pt/24-

termina-mais-uma-etapa-do-

programa-mtcxxi.html)

 02/12/201302/12/201302/12/201302/12/2013 COTEC premeia 

cooperação exemplar da 

Universidade de Aveiro com a PT 

Inovação (/pt/23-cotec-premeia-

cooperacao-exemplar-da-

universidade-de-aveiro-com-a-pt-

inovacao.html)

ACTIVITY

Hovione, Novadelta e PT lideraram 

registo nacional de patentes em 2013 

registando, cada uma, quatro pedidos 

de... fb.me/1ctHql6NX

PT Inovação

PTin@
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Candidaturas
(candidaturas.html)

Se tem talento e quer fazer parte 

da nossa equipa, não espere pelo 

amanhã para agarrar o seu futuro 

hoje! Registe-se agora! - ver mais

(candidaturas.html)

Sustentabilidade
(sustentabilidade.html)

A PT Inovação tem um Programa 

de Sustentabilidade Ambiental em 

ação, com várias ações 

desenvolvidas em dois âmbitos - 

ver mais (sustentabilidade.html)

Contacte-nos aqui
(contactos.html)

Rua Eng. José Ferreira Pinto Basto

3810 - 106 Aveiro (PORTUGAL)

E: contact@ptinovacao.pt

(mailto:contact@ptinovacao.pt)

T: +351 234 403 200 

Newsletter
Subscreva a nossa newsletter 

O  seu  Ema i l . . .

Submeter

© PT Inovação 2013

(http://www.telecom.pt) Mapa do Site (mapa_site.html)   /   Termos de Uso (termos.html)   /   Imagem 

Institucional (imagem_institucional.html)   /   Candidaturas (candidaturas.html)   /   

Sustentabilidade (sustentabilidade.html)  / JUMPin (http://www.jumpin.pt/)  /   

Notícias (noticias.html)   /   Webmail (https://owa.ptinovacao.pt/)   /   Helpdesk

(https://itsm.ptinovacao.pt:8443/arsys/)   /   Suporte (http://suporte.ptinovacao.pt)



(http://facebook.com/ptinovacaopt)



(https://twitter.com/PTin)



(http://youtube.com/PTinovacao)



(http://www.linkedin.com/company/pt-

inovacao)

(index.html)

PT (/pt/22-medigraf-premiado-nos-africacom-2013-awards.html) EN (/en/22-medigraf-awarded-

on-the-africacom-2013-awards.html)

Sites do Grupo

  (http://facebook.com/ptinovacaopt)   (https://twitter.com/PTin)
  (http://youtube.com/PTinovacao)
  (http://www.linkedin.com/company/pt-inovacao)



INÍCIO (index.html) SOBRE NÓS (sobre.html) INSIGHTS (insights.html)
SOLUÇÕES (solucoes.html) CONTACTOS (contactos.html)

Página 2 de 2PT Inovação | Notícias

31-03-2014http://www.ptinovacao.pt/pt/22-medigraf-premiado-nos-africacom-2013-awards.html


