
quinta-feira, 31 de março de 2016

O Centro Ciência Viva do Alviela recebe, no próximo dia 1 de abril de 2016, sexta-
feira, às 21:00h, mais um Café de Ciência. Pedro Veiga, Professor Catedrático do
Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, desvendará o futuro da sociedade com o acesso livre à internet e com a
internet das coisas.

Em  breve,  quase  tudo  à  nossa  volta  (eletrodomésticos,  brinquedos,  automóveis,
roupa…) estará ligado à internet e, com acesso livre (outernet), tudo isso será ainda
mais facilitado. Já pensou poder ligar o aquecimento de sua casa a partir do trabalho
para, quando chegar, ter a sua casa aquecida? Ou verificar o que tem no frigorífico
antes de ir  às compras, mesmo estando longe de casa? E se puder detetar sinais
precoces de um AVC, em qualquer sítio onde esteja?

Torres Novas FM: Café de Ciência, "Outernet e a Internet das coisas" http://radiotorresnovas.blogspot.pt/2016/03/cafe-de-ciencia-outernet-e-internet-das.html

1 de 6 01-04-2016 12:19



Inscreva-se e venha saber como a internet vai mudar a sociedade.

As inscrições são gratuitas, obrigatórias e poderão ser efetuadas através do 249 881
805 ouinfo@alviela.cienciaviva.pt
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