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AS NOVAS REALIDADES EM QUE VAMOS
VIVER
(CONTINUAÇÃO)

Segurança
Se há uma nota a reter no ano
informático de 2016, ela tem
que ver com os escândalos de
segurança.
Dos Panama
Papers aos emails de
campanha de Hillary Clinton,
nunca se falou tanto de segurança e pirataria
informática – incluindo ao nível diplomático,
visto que a mais recente polémica envolve a
interferência da Rússia no processo eleitoral
norte-americano.
Ao mesmo tempo, a pressão por parte desses
mesmos Estados para criar mecanismos de
intrusão nos aparelhos dos cidadãos tem
também consequências na segurança dos
mesmos. E se em 2016 o FBI colocou a Apple
em tribunal por esta se recusar a dar acesso a
um iPhone específico, em 2017 é de esperar
que se renove a exigência de produção de um
mecanismo
de
acesso
privilegiado
a software ou hardware (de perfis de redes
sociais a telemóveis, passando pelos
computadores pessoais e pelas contas
de email).
Com a informática no centro das discussões
sobre defesa e segurança, é de esperar que se
renovem as competências informáticas das
entidades policiais e militares – criando novas
formas de espionagem e proteção da lei,
abrindo também caminho a um reforço dos
mecanismos legais para defesa e acusação
relacionados com atividades digitais e com
implicações legislativas profundas.
Privacidade
Em paralelo com as questões
de segurança estão, por razões
óbvias, as preocupações com a
privacidade. O anonimato
digital não existe, mas a
percepção de que assim é está
cada vez mais presente na mente de cada
cidadão que abre um browser de Internet.
Para evitar a invasão de privacidade ao nível
do indivíduo, muitas empresas vão instalar
esquemas de privacidade diferencial – um
mecanismo em que os dados individuais
continuam a ser recolhidos, mas são de tal
forma alterados que não podem ser depois
individualizados de forma a destacar uma
única pessoa. A Apple já anunciou que está a
trabalhar nisto e outras empresas,
nomeadamente a Google e a Facebook,
devem ir pelo mesmo caminho. Daqui
decorrem outros problemas, como a gestão
da encriptação, abrindo novos mercados para
empresas com soluções
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inovadoras e integradas em todos os passos da
vida digital dos cidadãos.
Outra área em que a manutenção da privacidade será essencial tem que ver com a evolução tecnológica que permite que o reconhecimento facial seja individualizado ao pormenor.
Já é possível seguir alguém numa cidade através das câmaras de vigilância instaladas em
serviços públicos (como as de trânsito) e as
privadas (como as dos multibancos), graças
a softwares de processamento facial muito
poderosos. Se a isto adicionarmos mecanismos
avançados de captação de imagem em tempo
real como os drones e os vídeos de 360 graus,
percebemos que os redutos de privacidade no
espaço público são algo em vias de extinção.
Terraformar planetas
Este é mais um conceito
nascido na ficção científica,
mas que parece estar prestes a ganhar dimensão real.
Terraformar um planeta
consiste basicamente em
importar padrões ambientais da Terra de forma a criar condições para a vida humana. Elon
Musk, o visionário da Tesla e da SpaceX, anunciou este ano que pretende chegar a Marte em
menos de dez anos – e assim que lá chegar
promete adaptar o planeta para receber humanos dispostos a iniciar a imigração espacial.
Esta é uma tendência muito nova e o trabalho
feito até agora consiste no levantamento de
espécies capazes de resistir em ambientes
extremos, como micróbios que vivem em temperaturas extremas no deserto do Atacama ou
bactérias que se reproduzem em ambientes
sem oxigénio nas fontes hidrotermais do fundo do oceano Atlântico. A biologia sintética,
outra área de saber em expansão, pode ajudar
a manipular organismos artificiais que sejam
úteis. Juntamente com os planos detalhados
para exploração da Lua e de Marte, é de esperar que se desenvolvam ideias – e experiências
– para construir do zero, ambientes capazes de
criar uma atmosfera com oxigénio, água e
alimentos.
Produtos inovadores e surpreendentes
Pó inteligente
São microcomputadores que têm a dimensão
de um grão de pó. Podem trabalhar de forma
integrada, como uma nuvem de pó, captando
e transmitindo informação sobre o meio ambiente (desde imagens a sensores térmicos), que
depois é tratada por outras máquinas. Dada a
dimensão destas partículas, pode ser até algo
que se insere no organismo humano para o
estudar sem perturbações de maior.
Cidadanias digitais
A Estónia foi pioneira ao permitir que estrangeiros possam aceder aos seus serviços de
cidadania – e em consequência ao mercado
europeu. O resultado do "Brexit" pode bem

impulsionar uma solução semelhante para os
empreendedores do Reino Unido, tal como o
crescimento da economia asiática pode promover um esquema semelhante em Singapura para
os países vizinhos.
Fio inteligente
Trata-se de um fio utilizado para suturas de feridas que informa remotamente sobre o estado
clínico de um paciente, alertando para uma infeção ou antecipando uma situação de emergência
como um ataque de coração. É algo que ainda
está na mesa de laboratório de várias universidades americanas, mas cujos resultados são muito
promissores. 13-12-2016 / Texto: Diogo Queiroz de Andrade / Ilustração:
Mariana Soares / Foto: REUTERS/NASA / PÚBLICO ONLINE
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