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Lisboa tecnológica veio para ﬁcar

Cinquenta e três mil pessoas de 167 países marcaram presença na Web Summit
Por João Ferreira e Suely Costa | 13.11.16
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A Web Summit trouxe mais de 53 mil pessoas a Lisboa de 167 países na última semana. Milhares de ideias foram desvendadas e podem
mesmo vir a tornarse em grandes negócios. As estrelas tecnológicas da cimeira "presentes nos showrooms das empresas e nas
conferências são a realidade virtual e a realidade aumentada. A inteligência artificial pode vir a aumentar o PIB mundial em cerca de 40%",
conta Francisco Jerónimo, da IDC em Londres, uma empresa de análise de mercado, que está habituado a grandes encontros tecnológicos.
O analista garante que vai haver "um Portugal depois de este evento, porque muitos investidores vão olhar para Lisboa como uma
plataforma empresarial na Europa, em vez de cidades mais caras e com climas menos atraentes". A realização da Web Summit em Lisboa é
"uma das maiores conquistas dos últimos anos por trazer para cá a nata mundial das startups fazendo com que a capital possa vir a ser o
próximo ‘Silicon Valley’ da Europa", conclui o especialista aludindo ao centro de inovação americano, onde estão a Google, o Facebook e a
Apple.
Ancas feitas em 3D
As ancas de titânio feitas em impressoras 3D duram mais e provocam menos dores, dizem cientistas da McGill University, Canadá, que
replicaram o osso real.
Biometria facial
A VisionBox, empresa de Carnaxide, foi a primeira a montar sistemas de controlo fronteiriço através de reconhecimento facial biométrico e
chega já a 150 países.
Bactérias anticancro
Cientistas defendem que quanto mais variadas forem as bactérias no intestino, mais hipóteses tem o tratamento de imunoterapia.
GLOBAL NET
Bonitos e perfeitos. A altura, o peso, a temperatura do corpo e os órgãos sexuais parecem, à primeira vista de humanos, mas são robôs
sexuais e estão à venda. Especialistas em robótica acreditam que, já em 2017, será possível que humanos e máquinas possam
marcar encontros íntimos, fazer sexo e até casarse. As companhias norteamericanas True Companion e Real Doll criaram robôs
que além de fazerem sexo, ainda dizem frases como "estou tão excitada" ou "faz mais forte". Os robôs podem ser préprogramados pelo
utilizador
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pelo
contrário.
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Nem outra coisa seria de esperar. Um sucesso, a primeira de três edições da Web Summit em Lisboa. Com epicentro no Parque das 
Nações
mas com réplicas por toda a cidade, mesmo por todo o país, a maior cimeira de empreendedorismo mostrou ao mundo não só os avanços e
que tantas vezes começam em startups, como também os encantos da capital portuguesa. Mas, nestas coisas mais do que ter talento é
necessário demonstrar que se tem. Importante é fazer com que todos os que tiveram os seus projetos em avaliação, independentemente do
interesse dos patrões tecnológicos possam persistir sem nunca esquecerem que o sucesso dá trabalho. Para o ano há mais.
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1.

Ama de Maddie quebra silêncio ao ﬁm de 10 anos

2.

Ljubomir foi ao Tomate e os empregados despediram-se

3.

Luísa Beirão e Joana Freitas em triângulo amoroso

4.

Polícia e soldados fardados ﬁlmados a fazer sexo no carro-patrulha

5.

Professora fez sexo com aluno depois do marido o embebedar

Mulher que trabalhava no resort critica atuação da PJ e diz que a Praia da Luz era local "pouco seguro, onde ocorriam violações".

(/mundo/detalhe/ama-de-maddie-quebra-silencio-ao-ﬁm-de-10-anos?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)

Restaurante de Espinho foi o mais recente protagonista de ‘Pesadelo na Cozinha’.

(/tv-media/detalhe/empregados-do-tomate-foram-embora-depois-de-intervencao-de-ljubomir?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)

Celebridades disputam o amor de Rodrigo Contreiras.

(/famosos/detalhe/luisa-beirao-e-joana-freitas-em-triangulo-amoroso?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)

Autoridades irlandesas veem-se envolvidas em escândalo sexual.

(/mundo/detalhe/policia-e-soldados-fardados-ﬁlmados-a-fazer-sexo-no-carro-patrulha?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)

Mulher de 28 anos confessou os crimes. Casal enfrenta pena de prisão.

(/mundo/detalhe/professora-fez-sexo-com-aluno-depois-do-marido-o-embebedar?ref=DET_noticiasSeccao_MaisLidasDia)
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