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«[Web Summit foi] um sucesso espetacular. É uma oportunidade única para pôr o mundo cá e colocar
Portugal no mundo»; «obrigado, anterior ministro [agradeceu a Pires de Lima, presente no evento]».
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Gordon-Levitt
«ama» Lisboa
Foi uma das últimas conferências do dia, sobre colaboração
na Internet, e o ator Joseph Gordon-Levitt garantiu que Lisboa
«é das cidades mais bonitas que
já vi e não digo isto só por dizer».
MÚSICA
Acionista da TAP pediu crescimento do aeroporto de Lisboa na Web Summit

Neeleman
quer mais,
melhor e já
David Neeleman pede
aeroporto para low costs
no Montijo já, quer que
TAP cresça e anuncia
novos bancos e tarifas.
JOÃO TOMÉ
jtome@destak.pt

Foi bem perto de investidores
a negociarem com startups, do
presidente da Sony a prometer que
a realidade virtual vai mudar a forma
de contarmos histórias, e de o chefe
tecnológico da Amazon.com, Werner
Vogels, aprometer que o site vai crescer muito mais, que o acionista bra-

silo-americano da TAP, David Neeleman, fez algumas revelações.
Apesardeelogiaros«excelentes»resultados da Ryanair, Neeleman tem
uma estratégia para combater as low
costs: «mais tipos de tarifas, com lugares baratos atrás e mais caros àfrente
epreçosparaquemnãolevabagagem,
e mais tecnologia». ATAP irá«mudar
os bancos e ganhar espaço em alguns
lugares nos próximos seis meses».
Paraoresponsável,ocrescimentoda
TAP está a esbarrar no aeroporto de
Lisboa: «precisamos já de mais pistas,
maisterminais».Epediuqueoaeroporto do Montijo abra para as low costs o
mais rápido possível. Sobre aAmérica
de Trump: «acho que vai dar certo».

Indústria
está dividida
Os músicos Tinieh Tempah e
Ne-Yo e os fundadores do Deezer
e SoundCloud reconheceram que
a música vive uma era «entusiasmante», mas com problemas
legais que afetam alguns.
TRANSPORTE

Sonho de Musk
é Hyperloop
A ideia partiu de Elon Musk e
assim se criou a empresa Hyperloop One, para viagens em cápsulas a velocidades de 1.000
km/h. O 1º teste liga Dubai a Abu
Dhabi, 150 km em 12 minutos.

Paddy Cosgrave falou nos recordes

Web Summit
vai crescer
mais em 2017
Foi com um sorriso de felicidade
pelos «resultados surpreendentes»
que o líder da Web Summit, o irlandês Paddy Cosgrave, explicou que
está«apaixonado por Portugal», onde
a sua equipa passou «dias incríveis».
«Não é fácil compreender a escala
de crescimento que tivemos, mas é
absolutamente inacreditável ver
a Meo Arena cheio tantas vezes»,
disse o CEO do maior evento europeu de empreendedorismo.
Cosgravecongratulou-sepor42%dos
53 mil presentes no evento terem sido
mulheres (o dobro face ao ano passado) e pelos 67 milaparelhos registados
na rede Wi-Fi. E anunciou: «em 2017
vamos usar os 18 mil lugares da Meo
Arena e usar mais espaços [além da
FIL]paraalbergaraté80milpessoas».
O site irlandês RTE diz que o evento
pode continuar em Lisboa até 2020.
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Robô que ensina programação
a criança vence concurso
Em2014, aportuguesaCodacyvenceu o concurso de startups – essavitória foi o rastilho para trazer a Web
Summit a Lisboa. Ontem, a vitória entre 200 candidatasfoiparaadinamarquesa Kubo Robot, com um robô edu-

cacionalquepropõeensinarprogramação a crianças que chega ao mercado
em2017–recebe100mileurosevaiter
vários apoios. Na final também esteve
aSoilTron,comtecnologiaparaproduzireletricidadeilimitadaapartirdosolo.

GARY ROCKSTAR O empreendedor e estrela social Gary
Vaynerchuk – o mais ovacionado do dia – disse que «os
nerds agora são rockstars» e apelou: «o medo não é opção».

