
 

Designação do projeto: Extreme Ultrashort Pulses for Advanced Medical Applications and Diagnostics 
 
Código do projeto: NORTE-01-0247-FEDER-045932 
 
Objetivo principal: OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
Região de intervenção: PO Norte 
 
Entidade beneficiária: SPHERE ULTRAFAST PHOTONICS, S.A. 
 
Data de aprovação: 2020-02-12 
 
Data de início: 2020-04-01 
 
Data de conclusão: 2023-03-31 
 
Custo total elegível: 1.281.911,16 
 
Sphere Ultrafast Photonics, S.A: 395.349,55 
Laboratório Ibérico Internacional De Nanotecnologia: 498.978,25 
Universidade Do Porto: 387.583,36 
 
Apoio financeiro da União Europeia: FEDER 945.843,69 
 
Sphere Ultrafast Photonics, S.A: 280.922,48 
Laboratório Ibérico Internacional De Nanotecnologia: 374.233,69 
Universidade Do Porto: 290.687,52 
 
Apoio financeiro público nacional/regional: FCT, I.P 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O projecto ExtreMed é uma parceria entre a Sphere Photonics, a INL, a UPorto e dois investigadores e 
professores da Universidade de Austin (Adela Ben-Yakar and Andrew Dunn). Esta parceria é crucial 
para o desenvolvimento e aplicação de impulsos laser ultra-curtos para imagiologia e diagnóstico 
biomédicos, com o objetivo também de ter aplicações terapêuticas. Para este efeito o projeto reúne 
uma empresa de lasers inovadora, em conjunto com duas instituições portuguesas e dois docentes da 
UT Austin, ambos líderes consagrados nas áreas de óptica biomédica e imagem em neurociência. 
 
A investigação e desenvolvimento realizados na UT Austin, INL e UPorto utilizará tecnologia inovadora 
desenvolvida em colaboração pela Sphere Ultrafast Photonics e os restantes parceiros para 
impulsionar a rapidez e a profundidade da imagem e para a introdução de novas técnicas de imagem 
com potencial e capacidades para além das técnicas atuais. 



 

Programa Operacional Regional do Norte 

 

Designação do projeto: Pro-UPMS – Programmable Ultrashort Pulse Management System 

Código do projeto: NORTE-01-0247-FEDER-033573 

Objetivo principal: OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

Região de intervenção: Norte 

Entidade beneficiária: Sphere Ultrafast Photonics, S.A. 

 

Data da aprovação: 2018-06-14 

Data de início: 01-06-2018 

Data de conclusão: 28-11-2019 

Custo total elegível: 159.399,09 € 

Apoio financeiro da União Europeia: 100.093,09 € 

Apoio financeiro público nacional/regional: Não aplicável 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O presente projeto confere um conjunto de atividades de demonstração funcional, em linha com os 

objetivos técnicos do presente projeto, que em suma, se referem à validação tecnológica das atividades 

de I&D realizadas anteriormente. 

Os resultados do projeto serão uma solução que integrará os microscópios existentes por forma a 

melhorar a sua usabilidade e robustez, aumentando 5 vezes o tempo de vida das amostras utilizadas, 

reduzindo a fototoxicidade, aumentando a profundidade de imagem de tecido analisado e proporcionará 

a habilidade de iniciar fotoquímica localizada. 

O projeto contempla dois demonstradores que terão como objetivo a instalação dos protótipos beta com 

microscópios que incorporem lasers ultracurtos com as bandas de operação requeridas para cada um dos 

protótipos beta (600-1050nm ou 700-1400nm). A demonstração publica têm também como objetivo a 

demonstração e a validação da tecnologia baseada na técnica d-scan para o maior número de lasers 

utilizados pela microscopia a dois fotões. 

No âmbito do presente projeto a Sphere publicou dois artigos científicos, realizou uma sessão de 

demonstração dos sistemas piloto no INL em Braga e participou em diversas conferências em áreas em 

que o sistema tem potencial de aplicação, designadamente na Reunión Nacional de Óptica, RNO 2018, na 

Ultrafast Phenomena 2018, na ATTO 2019, na ESULAB 2019, na Ultrafast Optics XII e na USTS 2019 

Meeting. 



	

Programa Operacional Regional do Norte 

 

Designação	do	projeto:	PROJETOS INDIVIDUAIS –	Internacionalização	-	Sphere	Ultrafast	Photonics	

Código	do	projeto:	NORTE-02-0752-FEDER-020751	

Objetivo	principal:	OT 3 - Reforçar a competitividade das PME	

Região	de	intervenção:	Norte	

Entidade	beneficiária:	Sphere	Ultrafast	Photonics,	S.A.	

Data	da	aprovação:	16/02/2017	

Data	de	início:	16/05/2016	

Data	de	conclusão:	com	prorrogação	aprovada	até	15/05/2019	

Custo	total	elegível:	172.739,88	euros		

Apoio	financeiro	da	União	Europeia:	77.732,95	euros	

Apoio	financeiro	público	nacional/regional:	Não	aplicável	

	
Objetivos,	atividades	e	resultados	esperados/atingidos:	

O presente projeto de investimento teve como principal objetivo dotar a SPHERE de todos os recursos 
necessários para abordar de forma sistematizada os mercados internacionais que definiu como 
prioritários: França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Hungria, República Checa, China, Estados Unidos 
da América e Japão. 

Para tal, a SPHERE realizou um conjunto de investimentos destinados à promoção e prospeção da 
empresa e seus produtos os quais incluíram: 

- Participação em certames internacionais do setor 
- Realização de ações de prospeção e captação de novos clientes nos mercados externos e 

missões de importadores 
- Economia digital, promovida pela presença na web 
- Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externa 

 
O principal indicador dos bons resultados obtidos com este projeto traduz-se no aumento da 
intensidade de exportações da empresa que entre 2016 e 2018 mais do que duplicou. 

Optoel 2017 Ultrafast Phenomena 2016 XII Reunión Nacional de Óptica 2018 


