
As tecnologias estão cada vez mais  
presentes nas nossas vidas. A revolução  
digital está em curso! 

Novas soluções tecnológicas e novos  
conceitos aparecem-nos diariamente 
rodeando-nos de todas as formas  
e transformando o nosso dia-a-dia! 

Da vida na Cloud, às redes que já se  
querem de 5G, passando pela impressão  
em 3D, wearable technologies, desenvol-
vendo inteligência artificial e soluções  
de robótica o mundo desenvolve-se pelas 
tecnologias e através delas desde o mais 
ínfimo elemento até ao infinito!

Há uma vontade imparável de tornar  
o mundo inteiro digital, cada vez mais  
e melhor ligado, conectando tudo …  
e todos!

I. Olhar o Futuro – Feel The Future 
Este espaço é consagrado à apresentação ao público 
visitante de equipamentos e aplicações interativas e na 
cloud, com as quais o visitante é convidado a interagir, 
sentindo e experimentando com a sua criatividade o 
futuro de possibilidades infinitas que pode construir 
com as novas tecnologias. 
Esta realidade, é concebida de forma intuitiva e senso-
rial desafiando o visitante a sentir o futuro nas várias 
soluções com que se depara, desde a holografia, ao 
video-mapping e 3D.

II. Banda larga para o desenvolvimento sustentável
O desenvolvimento das redes de banda larga é crucial 
para fomentar a inovação em novas tecnologias veículo 
privilegiado para alcançar o desejável crescimento 
socioeconómico sustentável. 
Desde os telemóveis de 1ª geração, à utilização de 
smartphones e tablets, percorremos um caminho com-
plexo, e veloz, com o intuito de tornar as comunicações 
mais rápidas, com maior capacidade e mais acessíveis  
a todos. A transformação digital depende do desenvolvi-
mento das redes de Banda Larga e do seu potencial de 
gerar inovação.

III. O Futuro é espacial
O visitante é convidado a viajar para além do nosso 
planeta, através de uma videoprojeção de grande formato. 
A visualização teletransporta-nos para uma realidade 
imersiva, estimulando a criatividade e o otimismo no 
futuro. O espaço é o próximo caminho a percorrer e não 
há limites para a construção de um mundo melhor!

IV. Tecnologias no dia a dia
Envolva-se na interação de soluções projetadas para  
o quotidiano. A sincronização, mobilidade e partilha na 
cloud redimensiona o nosso uso da Internet e como 
habitamos o virtual. Descobrindo os conceitos relacio-
nados e conhecendo as soluções tecnológicas mais 
inovadoras, usando as ferramentas de educação on-line, 
como a Khan Academy, podemos juntos ir mais longe, 
atingir maior felicidade!



Conectividade wireless  
Face Tracking  
Marketing aromático  
Auto estereoscopia  
Realidade virtual  
Realidade Imersiva  
Chão interativo  
Parede interativa  
Reconhecimento gestual  
Interativo foil 
Interatividade transparente  
Multitoque e multinavegação  
Vídeo mapping  
Digital signage  
Visualização 3D
Visualização imersiva  
Ativação de redes sociais  
Cloud computing  
Proto holografia  
Aplicativos Multiplataforma  
Sistemas de Flexy Office  
Realidade aumentada  
Design de interfaces  
Modelação gráfica
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