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Um robô
que é um cão
É um cão robótico
que faz tarefas domésticas, como lavar pratos. O SpotMini da Boston
Dynamics é elétrico,
pesa 25 kg, mede 70
cm de altura e pode
correr 90 minutos.

Plutão

Oceano
com gelo
Fotos da New Horizon indicam um
oceano, com uma
camada de gelo à superfície. Analisa-se
agora se debaixo do
gelo está água em
estado líquido ou
gelo denso.

Japão

Vida em Marte
e na Lua
A agência espacial
japonesa quer construir casas em Marte
e na Lua dentro de 15
a 25 anos. Para isso,
já está a trabalhar na
criação de robôs.

Reginaldo Rodrigues
de Almeida.
Professor universitário
e apresentadorCMTV do
programa Falar Global

Faço,
logo existo
inovação, mais do que um
processo,éumainspiração.
Inovar,maisdoquetudo,é
olharemredorepressentir
a capacidade de poder interagir, de forma consciente, criando
valor e preenchendo espaços de intervenção. Inovar não tem necessariamente de ser sinónimo de inventar. É
olhar para a ciência e para a tecnologia
(esta enquanto processo de transformação) com determinação e método
mas também com irreverência e com
vontade de fazer coisas.Os verdadeiros
‘makers’ são os que criam problemas
para os quais ainda não existem soluçõeseantecipamsoluçõesparaproblemasqueaindanãoestãoidentificados.
No passado fimde semana,no Pavilhão
doConhecimento,aMakerFaireLisbon
mostrou tudo isto e ainda muito mais.
Em particular a capacidade de muitos
portugueses, jovens em destaque, de
apresentarem propostas geniais mas
simples,queconjugamplataformastecnológicascomoconhecimentoempírico. Milhares de visitantes aderiram e
umaconclusãomaisumavezsepodetirar: as gerações mais novas podem até
estar aflitas com a falta de soluções no
horizonteprofissionalmas,pelosexemplosdados,nadatêmderasca.
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O futuro
segundo
a Rolls
Royce

União Europeia

LUXO MODELO SEM
PEDAIS NEM VOLANTE
E ELÉTRICO

Oscondutoresdeautomóveis podem vir
a ser desnecessários, que o diga a
Ro lls - Royce . A
marca apresentou o
protótipo 103EX,
ummodelo sem pedais nem volante,
dotado de motores
elétricos e descrito
como um carro
flutuante pelo des i gn c o m qu e s e
apresenta. Apenas
t ra n s p o r t a d o i s
passageiros.
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‘Viral’ é uma exposição
interativa que explora
EXPOSIÇÃO
o que é o contágio e
PAVILHÃO
como funciona, reve- DO CONHECIMENTO
lando fenómenos
biológicos e sociais e o
seu impacto. Não fique
imune. Faça parte deste fenómeno.
Porque somos todos contágio.
Até setembro de 2016.

Estágio
em nutrição
e saúde
pública
O Instituto de Saúde
e Proteção dos Consumidores da UE
está aberto a candidaturas para um estágio de cinco meses
a ser feito em Itália,
na área de nutrição e
saúde pública. É necessária fluência na
língua inglesa. As
candidaturas são até
quinta-feira.

Randstad

Vagas para
contact center
em Viana
do Castelo
A Câmara de Viana
do Castelo e a
Randstad Portugal
assinaram o protocolo para a instalação do décimo
contact center da
empresa de recursos
humanos em Portugal, um projeto que
empregará 180 pessoas nos próximos
12 meses.

Candidaturas

Recursos
humanos
A agência que gere
os recursos humanas instituições da
UE recebe candidaturas para estágio
entre setembro e
fevereiro de 2017.

Veja o programa ‘Falar Global’ na CMTV (canal 8 Nos e Meo), transmitido todos os sábados às 11h30 e domingo às 10h00. O‘Falar Global’ também está disponível em
www.cmtv.sapo.pt
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