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Rede social

Exclusiva
para ricos
A Rich Kids define-se como a rede social mais exclusiva
do Mundo. Só lá publica quem pagar mil
dólares por mês,
cerca de 910 euros.
As verbas destinam-se a solidariedade.

2017

Primeiro País
espacial
O presidente do Comité de Ciência e
espaço da UNESCO,
Igor Ashurbeyli,
quer criar o primeiro
país espacial em
2017. Asgardia até
já aceita pedidos de
cidadania.

YouTube

Ultrapassa
televisão
É a conclusão do
banco de investimento Piper Jaffray:
o YouTube ultrapassou a TV por cabo
entre os adolescentes americanos.

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

Os videojogos
estão em grande
indústria dos videojogos é
seguramenteumadasmais
pujantes do Mundo, quer
pelosmilhõesdeeurosenvolvidosnasuaconceçãoe
produção,quer pelo número de consumidores de todas as idades,espalhados
pelosquatrocantosdoPlaneta.
Também pela quantidade de profissionaisquemobilizacomdiferentesperfis,
dos engenheiros aos psicólogos, dos
designergráficosaoshistoriadores,podemos afirmar – com segurança – que
estamos perante uma grande área de
empregabilidade,permitindooseuenquadramento no leque das profissões
maisbempagas.
É esta mesma indústria (que anualmente gera mais receitas que as indústrias do cinema e da música juntas) que
bempoderápermitiramuitosjovenslicenciados enveredarem por uma carreirameteórica,assimconsigamocanal
distribuidorcerto.
Ora, está a chegar a Lisboa a web
summitemesmoquenãoestejaincluído no lote das 66 start ups que vão representar Portugal, não deixe de lá ir,
pois em cada esquina podem surgir
novas oportunidades e tal como os
denominados jogos de sorte, só sai a
quem joga.
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OPORTUNIDADE
JOVEM

Teclado
maleável
cabe até
no bolso

IEFP

O VENSMILE K8
REVOLUCIONA
COMPUTADORES

Será preciso ligá-lo
a um monitor, mas o
Vensmile K8 é dotado de várias mais-valias, e nt re as
quais um touchpad,
4 GB de RAM, 64 GB
de memória, USB,
Bluetooth, Wi-Fi ou
um slot para cartões,
ou seja, um computador integrado, diferente de outros
teclados do mesmo
tipo.Custa182,5 €.

Candidaturas
abertas para
Programa
Investe Jovem
Estão abertas as
candidaturas ao
Programa Investe
Jovem, que através
do IEFP concede
apoios financeiros e
técnicos aos jovens
candidatos que
apresentem projetos
de investimento e
criação do próprio
emprego e fomento
regional.

Concurso

‘Acredita
Portugal’
aberto
até janeiro
O concurso de empreendorismo
‘Acredita Portugal’
está aberto e tem
como objetivo premiar projetos empreendedores nas
áreas de comércio,
serviços, industria e
empreendedorismo
social. Até 22 de janeiro. +info www.
oseusonho.org
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Audazes. O que têm em
comum um bebé a daros
LISBOA
primeiros passos e um
PAVILHÃO
empresário prestes a
DO CONHECIMENTO
abrirum negócio? O risco domina as nossas vidas
e é essencial para crescermos.
Anova exposição desafia a andarnuma corda bamba,escalaruma montanha ou desativaruma bomba.Até setembro de 2017.

Online

Portal para
saber mais
O portal do cidadão
tem uma página especialmente destinada à divulgação de
oportunidades para
jovens: www.portaldocidadao.pt/.

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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