Curso de Especialização

5G e IoT: da Tecnologia às Aplicações
O novo sistema de comunicações móveis, 5G, será uma realidade comercial em Portugal em 2021,
abrindo novas áreas de negócio às empresas em muitos setores económicos, que passarão a poder
oferecer uma gama nova de produtos e serviços que até agora não eram possíveis, como as aplicações de
realidade virtual e aumentada, para além de permitir reduções de custos, por possibilitar a implementação
de novas estratégias de melhoria de eficiência nos seus processos internos. Nesta nova realidade, o 5G irá
suportar-se em IoT (Internet of Things), sendo fundamental ter-se uma noção das potencialidades e
das limitações das tecnologias.
O curso 5G e IoT: da Tecnologia às Aplicações, destinado a direções técnicas e comerciais, aborda a
Tecnologia do 5G e do IoT, as suas respetivas características de Serviços e Aplicações (incluindo
diversos cenários de utilização e o mapeamento em vários setores económicos) e Casos de Estudo, com
exemplos vindos de um operador de telecomunicações e de um fornecedor de equipamentos, do lado dos
fornecedores de tecnologia, e de um hospital e de uma transportadora rodoviária do lado dos utilizadores da
tecnologia, para que possa tirar o melhor partido desta nova tecnologia, considerada uma das mais
importantes da próxima década.

OBJETIVOS
Compreender os aspetos básicos das tecnologias subadjacentes ao 5G e ao IoT;
Conhecer as caraterísticas dos serviços e aplicações potenciados por estas tecnologias.

DESTINATÁRIOS
Direções técnicas e Direções comerciais. Técnicos de engenharia e Técnicos de marketing.

Carga Horária
das Sessões: 24h

23 setembro a
14 outubro 2021

Online + Presencial*

5ª feiras, 9h00/17h30

1 180€

1,5 ECTS

tecnicomais.pt
*a sessão de dia 14 de outubro será no formato presencial, com transmissão online

COORDENAÇÃO
Luís M. Correia | IST
Doutorado em Engenharia Eletrotécnica pelo IST, onde é Professor na área de comunicações móveis e sem
fios, desenvolvendo a atividade de investigação no INESC-ID/INOV. Tem feito consultoria para operadores de
comunicações móveis, além da ANACOM e de outras entidades públicas e privadas, e fez parte do Conselho
de Administração da EID. Coordenou e participou em mais de 30 projetos Europeus de vários programasquadro. Fez parte de mais de 60 comités de avaliação de projetos e de instituições para a Comissão Europeia e
agências de financiamento de 12 países. Fez parte do Expert Advisory Group bem como do Steering Board da
plataforma europeia Net!Works, e foi o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Aplicações. Organizou e
lecionou mais de 70 cursos de formação avançada para empresas.

FORMADORES
Augusto Casaca | IST
Professor Catedrático jubilado no Técnico, Investigador no INESC-ID e Investigador Coordenador no INOV
INESC INOVAÇÃO. Tem efetuado consultoria para empresas portuguesas na área de telecomunicações, sido
avaliador junto da Comissão Europeia, participado em atividades de normalização na ITU-T e ETSI e foi
chairman do Technical Committee 6 da IFIP, sendo atualmente seu Membro Honorário, e Life Senior Member
do IEEE. Tem desenvolvido vários projetos na área de IoT, nomeadamente com aplicações em redes elétricas
inteligentes. Obteve os graus de Master of Science em Digital Electronics e Ph.D. em Computer Science na
Universidade de Manchester.

João Ricardo Moreira | NOS
Administrador da NOS Comunicações, responsável pelo Centro para a Transformação das Empresas, unidade
da NOS cuja missão é apoiar os processos de transformação digital das entidades públicas e das empresas em
Portugal. Com mais de 20 anos de experiência (em áreas de marketing, de vendas, planeamento estratégico e
controlo de gestão), detém um conhecimento profundo da realidade empresarial, com uma visão clara sobre
os desafios que se colocam às grandes, médias e pequenas empresas. Tem sido um ativo promotor dos
processos de inovação aberta. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, com um
MBA pelo INSEAD.

Pedro Tareco | Zebra Technologies
Licenciatura e Mestrado em Eng. Eletrotécnica e de Computadores pelo IST, em 1998 e 2011. Diploma PMP em
Gestão de Projetos pelo PMI, 2008. Exerceu vários cargos na Motorola, Nortel e Nokia entre 1998 e 2014.
Engenheiro sénior do departamento de vendas da Zebra desde 2014, lidando com Advanced Data Capture,
Enterprise Mobile Computing, Enterprise Networking & Communication e Radio-Frequency Identification.

Daniel Ferreira | Hospital da Luz
Director Clínico do Hospital da Luz Centro Clínico Digital e Coordenador do Grupo de Estudo de Saúde Digital
da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. É Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa (1984). Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica na Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa (1996). Grau de Especialista em Cardiologia (1992). Grau de Consultor em
Cardiologia (1999). Diploma de Cardiologista Europeu (2000)

Rodrigo Taveira | Barraqueiro Transportes
Eng. Sénior do Departamento de Manutenção e Performance, na Barraqueiro Transportes, desempenhando
um papel central na avaliação do potencial de novas tecnologias no setor da mobilidade. É Mestre em
Engenharia Aeroespacial, formado no IST e Doutor em Engenharia Computacional. É o LEAR da Barraqueiro
Transportes no Programa Europeu de Investigação e Inovação Horizonte 2020 e coordena, atualmente, as
ações do projeto europeu i-DREAMS em Portugal, sendo responsável técnico do projeto de eletrificação de
um miniautocarro e integra a equipa do Grupo Barraqueiro responsável pela análise de viabilidade
económica e operacional do hidrogénio no sector dos transportes.

PLANO DE ESTUDOS
1. Introdução e Tecnologia do 5G
Luís M. Correia
23 setembro - 5ª feira, 9h00/17h30
Apresentação do Curso;
Interface rádio e arquitetura da rede;
Sistemas anteriores, nomeadamente o LTE (4G);

4. Casos de Estudo
14 outubro - 5ª feira, 9h00/17h30
4.1. Operador de Telecomunicações
João Ricardo Moreira
Serviços disponibilizados numa perspetiva de B2B por um
operador, abrangendo casos de diversos setores.

Transmissão de informação;
Implementação do sistema em vários ambientes.
2. Tecnologia do IoT
Augusto Casaca
30 setembro - 5ª feira, 9h00/17h30

4.2. Integrador de sistemas de IoT
Pedro Tareco
Utilização de leitores de RFID portáteis e fixos na logística de
um quartel de bombeiros, como parte de uma solução de
gestão eficiente de recursos e redução de custos.

Aspetos de terminais (sensores e atuadores);
Arquitetura de rede;
Tecnologias de comunicação (incluindo NB-IoT, LoRa e
Sigfox);
Plataformas de serviços;
Segurança e privacidade.
3. Características de Serviços e Aplicações
Luís M. Correia
7 outubro - 5ª feira, 9h00/17h30
Perspetiva das suas caraterísticas e requisitos;
Ajustabilidade à transmissão nos vários sistemas
disponíveis;
Cenários de utilização;
Mapeamento dos vários setores económicos.

4.3. Hospital
Daniel Ferreira
Telemonitorização de doentes e procedimentos à distância
(cirurgias robóticas e estereotaxia para o tratamento de
arritmias cardíacas).
4.4. Transportadora Rodoviária
Rodrigo Taveira
Gestão de frota e de recursos (gestão eficiente e otimizada
da oferta de transportes públicos e gestão otimizada de
rotas) e informação ao público com melhoria da experiência
para o utilizador (rede, trajetos, horários, atrasos, contagem
de passageiros, deteção de fraude, aquisição de títulos, e
conectividade).

ESTATÍSTICAS
O número de dispositivos IoT ligados em

A fiabilidade de uma rede IoT sobre 5G

rede deve aumentar 5 vezes até 2025.

vai ser de 99.999%

Ericson, 2020

Ericson, 2020

O 5G vai permitir ligar 100 vezes mais

A baixa latência de 1 milissegundo vai

dispositivos por unidade de área

permitir novas aplicações, com veículos

comparado com o 4G.

autónomos, realidade virtual imersiva
e cirurgias remotas.

Thales Group, 2020

Thales Group, 2020

AVALIAÇÃO
A avaliação será feita através de relatório individual sobre um caso de aplicação, a ser entregue 2 semanas depois da conclusão
do curso. As condições de aprovação são ter uma nota superior a 9,5.
O formando pode optar por fazer este curso nos seguintes formatos (o valor é o mesmo para qualquer um dos formatos):
Curso de Especialização: com avaliação e atribuição de 1,5 ECTS. No final, o formando receberá um Diploma de Curso de
Especialização do Técnico+ e o respetivo certificado.
Curso de Formação: sem avaliação e sem atribuição de créditos ECTS, requerendo 85% de presenças. No final, o formando
receberá um Certificado de Curso de Formação.

EM COOPERAÇÃO COM:

VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Técnico+

Fale connosco!

+351 218 417 010 / Info@tecnicomais.pt

