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A idade da Terra é 4,5 mil milhões de 
anos.
O Homem Sapiens surgiu há 300.000 
anos.

Se reduzirmos a história da Terra a 24 
horas, os primeiros Homo Sapiens teriam 
surgido às 23 horas, 59 minutos e 56 
segundos. A história do homem, portanto, 
seria de meros 4 segundos e, no entanto, 
neste tempo a sobrevivência do planeta 
que nos criou, passou a depender de nós!
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São necessários 2 700 litros de água para se fazer 
uma T-shirt.

O suficiente para uma pessoa beber durante 900 dias

Presenter Notes
Presentation Notes
Apenas 3% da água é potável e dessa apenas 0,04% está disponível à superfície...Segundo o Banco Mundial, o sector agrícola consome cerca de 70% de água potável por ano. Infelizmente são utilizados sistemas de irrigação primitivos e obsoletos que usam a água de forma muito ineficiente e impactam nas alterações climáticas.



4

Os 4 pilares da sustentabilidade
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Acesso:
• Serviços
• Saúde
• Educação
• Alimentação
• Competências

Funcionamento da 
Sociedade (equidade social)

• Coesão
• Reciprocidade
• Cultura
• Relações
Leis

Garantir o crescimento 
económico

• Nível de vida
Empresa: sobrevivência

Proteção:
• Ar, terra, água, 
minerais

Satisfazer as 
necessidades atuais 
sem comprometer as 
das gerações futuras

Presenter Notes
Presentation Notes
Social: impacto do que se faz nos outros e no mundo. Em qualquer um destes pilares podemos imaginar a tecnologia a ser utilizada para medir, agir e transformar.
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Tecnologia e Equidade

Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da 
sua desigualdade - Aristóteles

EQUIDADE: Tratar os desiguais com desigualdade a fim alcançar a igualdade.

Presenter Notes
Presentation Notes
Equidade é também selecionar o interface mais adequado a cada um
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Transformação Digital

Big Data 

&

Analytics

Computer
Power

Miniaturization

Cloud Robotics

Additive
manufacturing

Conectivity
&

Mobility

SensingArtificial Intelligence

5G

IoT
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Transformação Digital

Fronteiras entre indústrias

Integração de negócios

Novos serviços
Novos mercados

Processos Cadeia de 
valor

Experiência 
de utilizador Para implementarmos a Transformação 

Digital necessitamos imperiosamente 

de conetividade que permita a fluidez 

de processos entre domínios e 

indústrias e que ligue fornecedores a 

consumidores, prestadores de serviços 

a utilizadores e parceiros entre si.

A eficácia dessa conetividade, 

enquanto cola da digitalização, será 

dependente da velocidade, densidade

e latência (que é o tempo de resposta) 

permitidas.
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O 5G como base para uma conetividade avançada e inteligente

700MHz 26 GHz

4G++

critical IoTmassive IoT

10 X

Presenter Notes
Presentation Notes
Licensed Spectrum (Cleared spectrum) - Exclusive UseShared Licensed Spectrum (Complementary licensing) - Shared Exclusive UseUnlincensed Spectrum (Multiple Technologies) - Shared Use< 1 GHz: longer range for massive Internet of Things1GHz - 6 GHz: wider bandwiths for enhnaced mobile broadband and mission critical>6 Ghz: e.g. mmWave: extreme bandwiths, shorter range for extreme mobile broadbandFrom wide área macro to local hotspot deployments (Also support diverse network topologies (e.g. D2D, mesh)
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Vídeo UHD– 8K
3D UHD TP

Mass Events

Tactile Internet/VR/AR/Immersive  Real.

enhanced Mobile BroadBand

(eMBB)

Casos de uso 5G: Reforçar B2C e abraçar B2B

Extreme throughput
Ultra-Low latency
Uniform Experience (density+capacity)

Wearables
Object tracking/
Logistics

Smart 
Meter

massive Machine Type 
Communications 

(mMTC)

Smart Cities

Ultra-Low energy
Low complexity
Low range

Remote 
sensors /
actuators

e-HealthConnected Vehicles (V2x)

Industry 4.0 Drones

Ultra-Reliable and Low-
Latency Communications
(mission-critical control services) 

(URLLC)

High reliability
Ultra-Low latency
High availability
Strong security

Robots

Presenter Notes
Presentation Notes
Enhancing Mobile Broadband - ushering in the next era of immersive experiences and hyper-conectivityExtreme throughput - multigigabits per secondUltra-Low Latency - down to 1ms e2e latencyUniform Experience - with much more capacityConnecting the massive Internet of things - Optimizing to connect anything, anywhere with eficiente, low cost communicationsPower efficient - Multi-year battery lifeLow complexity - Low device and network costLow range - Deep coverageEnabling Mission-critical control services - with ultra-reliable, low latency, communication linksHigh reliability - extremely low loss rateUltra-Low Latency - down to 1ms e2e latencyHigh availability - multiple links for failure tolerance and mobilityTransição para slide seguinte: como é que o 5G suporta estes diferentes use cases?
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5G como facilitador e acelerador da digitalização



Cidades Inteligentes e SustentáveisCidades Inteligentes e Sustentáveis

Presenter Notes
Presentation Notes
ISO 37120Sustainable cities and communities -  Indicators for city services and quality of life
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Impacto do 5G na sustentabilidade

5G reduz emissões de CO2 em 80% vs 4G (IT business edge)

5G + IoT na agricultura:
Utilização eficiente da água e dos pesticidas

5G reduz custos de operação em 30%

5G + IoT nas cidades:
Regulação do trânsito; controle de iluminação; gestão de energia;
Alerta precoce de desastres naturais; Alerta de epidemias;

5G essencial para a condução autónoma
Prevenção de acidentes; consumo de combustível/energia
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

2015 - 2030
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Sustentabilidade Digital e ODS das Nações Unidas

Source: https://www.sciencedirect.com

Presenter Notes
Presentation Notes
ODS que podem ser atingidos através da utilização de ferramentas digitais
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Sustentabilidade Digital

Indústria e Bem-Estar social • Indústria 4.0 na manufactura sustentável
• E-Health technologies

Investigação no Clima
• Levantamento de biodiversidade global
• Monitorização ecológica
• Dados digitais de observação da Terra

Agricultura/Aquacultura e Produção de 
alimentos

• Sensorização Remota
• Serviços de agricultura em APP móveis
• Agricultura de precisão,  robótica, IA
• Genomics, bioinformática, Big Data

Água não Poluída para todos
• Inteligência Artificial e Dados
• Sensorização da qualidade

Desafios Energéticos
• Gestão das fontes de energia renováveis
• Integração das Smart Grid
• Eficiência Energética

Source: https://www.sciencedirect.com
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Impactos da Digitalização na Sustentabilidade

A digitalização vai ser uma grande força motriz para um desenvolvimento sustentável 

IoT terá um papel 
fundamental na 

produção 
sustentável de 
alimentos e na 

saúde do planeta

Inteligência 
Artificial pode 

contribuir para a 
otimização da 
produção de 

energia e 
tratamento de 

água.

Digitalização pode 
guiar ações para 

fazer face às 
alterações 

climáticas e 
proteger a 

biodiversidade

Smart Technologies 
podem 

providenciar 
equidade no acesso 

aos serviços e 
aumentar o bem 

estar

Source: https://www.sciencedirect.com
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Digitalização e Sustentabilidade

Melhor qualidade de vida

Humanização da sociedade

Gestão de recursos naturais
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