“Revolução digital e jornalismo. Que futuro para as
empresas de media?”
A conferência “Revolução digital e jornalismo. Que
futuro para as empresas de media?” organizada pela
LUSA, no âmbito da comemoração dos seus 30 anos,
irá realizar-se no dia 15 de setembro à tarde. Esta
conferência terá como público-alvo todos os
interessados na temática da Comunicação Social e
Jornalismo, e nos novos desafios que a revolução
digital está a colocar a todos os meios de
comunicação social. Este tema é transversal a vários
segmentos, quer etários, quer de proficiência sobre
o tema em si. Está já confirmada a presença de
Graça Franco [diretora editorial da Rádio
Renascença], José Carlos Lourenço [administrador
da Global Notícias], Henrique Monteiro [diretorgeral adjunto de Informação da Impresa], José
Manuel Fernandes [Publisher do Observador] e de
Teresa Marques [PCA Agência Lusa]. O key-note
speaker deste evento será José Pacheco Pereira
[historiador, professor universitário, autor, político e
comentador político].

Espumas metálicas da UA para revestir o futuro
É um material perfeito para automóveis. É resistente
relativamente ao seu peso. É um bom absorvente de
energia de impacto, e por isso ótimo para a segurança
dos ocupantes em caso de acidente. É leve, o que
potencia baixos consumos de combustível. E é poroso,
amortecendo com isso ruídos e vibrações. O material
em causa dá pelo nome de espuma metálica e
promete revolucionar a indústria automóvel e não só.
Construção civil, arquitetura, imobiliário e
biomedicina estão igualmente de olho neste novo
material que tem no Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade de Aveiro alguns dos
poucos cientistas europeus conhecem os segredos
desta espuma.
De baixo peso, com elevada rigidez e resistência
relativamente ao seu peso, boa capacidade de
absorção de energia a impactos e boa capacidade de
amortecimento de ruídos e vibrações, as espumas
preparam-se, juntamente com mais de seis dezenas
de projetos e protótipos, para marcar presença no
espaço da Academia de Aveiro no TECHDAYS Aveiro
2016.

Parque de Ciência e Inovação (PCI)
O PCI é uma estrutura, com uma liderança
especializada, que pretende estimular e gerir fluxos de
conhecimentos e de tecnologias entre o Sistema
Científico e Tecnológico, o tecido empresarial e o
mercado nacional e internacional, potenciando a
criação e o crescimento de empresas baseadas na
inovação e o reforço da competitividade da região. O
Parque de Ciência e Inovação é um espaço de
inovação e de criatividade que possibilita a interação
entre recursos humanos com competências distintas e
de diferentes setores, visando a dinamização de novos
projetos empresariais, ou investigação aplicada, que
potenciem novas formas de criação de valor.
Apostando inicialmente em cinco áreas fortes da

Universidade (Energia; Tecnologias da Informação,
Comunicação e Eletrónica; Agro-industrial; Materiais;
e Mar), o PCI pretende ser uma plataforma de acesso à
região e às redes mundiais, que tanto a Universidade
de Aveiro como as empresas da região já possuem. No
TECHDAYS, o PCI marcará presença em conjunto com
as seguintes empresas: PET Universal; Heaboo;
Youclap; APIS Technology; NU-RISE; Maeil
Transporter; BMD Software; Clustermedia Labs e
Be.Ubi.

DRUPAL DAY – 17 de setembro
No próximo dia 17 de setembro terá lugar a iniciativa
“Drupal Day” integrado no TECHDAYS Aveiro 2016
que se realizará no Parque de Exposições de Aveiro
de 15 a 17 de setembro.
O “Drupal Day” tem por objetivo reunir a
comunidade para partilha de experiências e
conhecimento. As inscrições são gratuitas mas os
lugares são limitados pelo que é importante
proceder à inscrição no site:
http://drupalday2016.drupal-pt.org/
O “Drupal Day” é um evento feito para e pela
Comunidade Drupal onde haverá oportunidades de
partilhar temas de interesse comum com o resto da
comunidade

