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A Visão da ITU

• A ITU tem uma visão assente em três direções:

(ITU, 2015)
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Velocidades Elevadas!?

• Os serviços impõem velocidades de transmissão.
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Latências Baixas!?

• A reação das pessoas depende da atividade.

• A reação das máquinas é muito rápida.

(G. Fettweis, 2014)

(InternetofBusines, 2018)
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Conectividade Elevada!?

• O IoT implica capacidade de conectividade alta.

(Threatpost, 2018)



7

Terminais (História)

• Os terminais têm evoluído, de acordo com os 
serviços e os usos.

(techclones, 2013)

(BigCircle, 2012)

(tomsguide, 2013)

(Apple, 2014)
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Terminais (Futuro)

• Novos terminais vão possibilitar novos serviços 
para empresas e consumidores.

(Kenwood, 2007) (DHD, 1998) (SensorProd, 2007) (car2car, 2008)

(colourdesign, 2010) (bestbuildings, 2010) (senseye, 2015) (DongHwaEntec, 2019)



9

Conversas Holográficas

(Global 5G Event Valencia, 2019)

• Já é possível realizar conversas holográficas.
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Óculos Multimédia

(Ray-Ban/Facebook, 2021)

• Óculos multimédia já são comercializados.

(Lenovo, 2021)
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Redes Privadas Industriais

• A lista de aplicações industriais é vasta.

(Hyperbat, 2021) (Volvo, 2019)

(ZDNET, 2021) (Hangcha, 2021)
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Outras Redes Privadas

• A utilização de redes privadas vai possibilitar o 
desenvolvimento de novos serviços/produtos e 
aumentar a eficiência das organizações.

(Vodafone, 2022)

(Telstar, 2022)(AsiaTimes, 2019)
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Evolução da Latência e 
Velocidades de Dados

• A latência e a velocidade de dados têm evoluído 
entre as gerações.
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Largura de Banda e 
Velocidade de Dados

• A velocidade de dados é proporcional à largura de 
banda em cada faixa de espetro:

• 4G

• 0.15 Gbps:   10 MHz banda @ faixa 0.8 GHz

• 0.30 Gbps:   20 MHz banda @ faixa 2.6 GHz

• 5G

• 0.20 Gbps:   10 MHz banda @ faixa 0.7 GHz

• 2.00 Gbps: 100 MHz banda @ faixa 3.6 GHz
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Estações Base

• As estações base têm que fornecer, 
para um dado serviço de referência,

• cobertura 
(sinal suficiente),

• capacidade 
(canais suficientes),

minimizando

• interferência 
(sinais de outras estações base).
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Antenas Ativas Adaptativas

• A grande novidade do 5G na interface rádio é o uso 
de antenas ativas adaptativas na banda de 3.6 GHz.

(RantCell, 2020)
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Redes Virtuais (Slicing)

• As redes virtuais vão permitir o lançamento de 
redes privadas para atividades específicas de 
organizações.

(NetManias, 2018)
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Redes em Nuvem (Cloud)

• As redes em nuvem vão permitir o lançamento de 
novos serviços em todos os setores económicos.

(SAIL, 2010)
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Oportunidades para Todos

• As oportunidades são imensas:

• operadores, 

• fabricantes de infraestruturas, 

• fabricantes de terminais móveis,

• comércio de equipamentos,

• prestação de serviços,

• instalação e manutenção,

• engenharia de projeto e conceção.

(inetgiant, 2010)
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Desafios para Todos

• Os desafios também são imensos:

• diferença entre mercados 
empresarial e  consumidor,

• novos problemas por resolver,

• recursos humanos pouco 
especializados;

• exigência técnica diferente 
entre empresas e consumidores,

• aplicações costumizadas e mercado fragmentado,

• interação com protagonistas de outros setores.

(LynTopinka, 2006)
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Conclusões

• O 5G permite a disponibilização de um conjunto 
vasto de serviços com características muito 
diferentes.

• Vão ser introduzidos novos tipos de terminais 
específicos para os novos serviços.

• Vai ser possível fornecer redes privadas com 
funcionalidades adaptadas às necessidades das 
organizações.

• As oportunidades e os desafios introduzidos pelo 
5G são imensos. 
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