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Crescimento urbano das populações 
Exaustão dos recursos e das infra-estruturas 
 

Pressão económica 
Redução dos custos na entrega de serviços públicos 
Optimização dos serviços 

Cidades Desligadas 



As cidades têm de se reinventar para 
responderem aos requisitos urbanos do futuro 

 Crescimento sustentável 
 Serviços inovadores a baixo custo 

 
É imperativo materializar a visão holística da 
cidade para poder actuar de uma forma global 
 
 

Cidades Desligadas 
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Cidades Inteligentes 

As Smart Cities caracterizam-se 
pela aplicação das TIC  
na gestão das cidades 

As Smart Cities serão 
polos agregadores de 

ideias inovadoras 

Smart 
Cities 

Mobilidade  

Governança 

Capital 
Humano 

Economia 

Qualidade 
de Vida 

Ambiente 
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Cidades com Sentidos 

Existe uma revolução em curso suportada por máquinas interligadas que 
interagem sem intervenção humana 

50 biliões de dispositivos em 2020  
Acesso ubíquo às diferentes redes 
 

As comunicações M2M possibilitam a troca de informação automática 
entre dispositivos e sistemas 

O mundo digital torna-se sensorial, 
capaz de interagir com o ambiente 

Os sensores serão os sentidos  
das cidades inteligentes 
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Conceito M2M  

Sensor ou actuador Machine 

To 

Machine 

As comunicações máquina-a-máquina darão suporte 
à construção das cidades do futuro  

 

Computador que recebe informação sensorial, 
analisa os dados e comanda os actuadores 

Rede que liga as máquinas 
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Os bastidores das Smart Cities 

Serviços Inteligentes 
Criação de serviços inovadores que promovam a sustentabilidade 
das cidades 
 

Enablers de M2M 
Funcionalidades de valor para a criação de novos serviços 
 

Conectividade 
Garantia da transmissão de dados M2M de forma segura com a 
QoS acordada 
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Conectividade 

Garantia da transmissão de dados 
M2M de forma transparente e 
segura, garantindo a QoS acordada 

 

Operador 

M2M 

Segurança 

REDES 

Fi
ab

ili
da

de
 

Q
oS 

Eficiência 



12 

Enablers de M2M 

M2M 

Análise de 
dados 

Market M2M 

Notificações 
 

Gestão de 
API 

Pagamentos 

Tarifação 
 

Descoberta 
de 

dispositivos 
 

Cadastro de 
dispositivos 

Cadastro 
de 

utilizadores 

Gestão de 
dispositivos 

Segurança 

Mediação de 
dados 



13 

Aplicações 

Serviços 
Smart metering 
Smart grids 
Controlo dinâmico de equipamentos 

 
Mobilidade 

Estacionamento  inteligente 
Pay-as-you-drive 
Monitoria remota 
Segurança 
Gestão de frotas 
Informação de transportes públicos 
Gestão de bicicletas 
Controlo de semáforos 
Car Sharing 
Detecção de buracos 

 

Gestão industrial 
Localização de bens 
Monitoria e controlo de equipamento  
de automação 
Controlo de acessos 

 

Saúde 
Wellbeing 
Telemonitoria 
Emergência médica 
Apoio a idosos e incapacitados 

 

Ambiente 
Controlo da poluição 
Monitoria dos solos e condições 
atmosféricas 
Controlo inteligente de irrigação e 
fertilização 
Iluminação pública 
Gestão de resíduos 

 

Gestão de instalações 
Domótica 
Controlo ambiental 
Edifícios inteligentes 

 

Smart 
Cities 
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Ecossistema Smart 

Enablers de M2M 

Serviços Inteligentes 

Conectividade 
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Desafios 

Dispositivos 
Custo dos equipamentos 
Instalação dos equipamentos 
Consumo de energia 
Pegada ecológica 
Cool-based devices 

 
 
 

Redes de comunicações 
Redes M2M heterogéneas 
50 biliões de dispositivos ligados 
Custo das comunicações e tarifação 
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Desafios 

Plataformas M2M 
Fragmentação das soluções 

Soluções verticais predominam 
Service enablers 

Necessidade de serviços reutilizáveis 
 

Informação 
Segurança e privacidade 

Autenticação, autorização, integridade e 
confidencialidade 
Direito à reserva de informações pessoais: 
the right to be let alone 

Gestão da informação 
Análise dos dados 
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Desafios 

Requisitos da cidade 
Cenários 
Casos de uso 
Serviços 
Modelos de negócio 
 

 
Serviços 

Ambientes de criação de 
serviços 
Mercado M2M 
 
 

Políticas de incentivos 
Estimular o investimento 
Financiamento de iniciativas 
Regulação 
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Tendências 
 
 
 
 Cloud 

Capacidade de 
adaptação dos 

recursos às 
necessidades 
dos negócios 

Big Data 
Correlação de 

dados 
Open Data 
Cidade 2.0 

 

Semântica 
Associação de 
significado à 

informação dos 
sensores 

Aplicações 
Aplicações 

inovadoras para 
telemóveis Participatory 

sensing 
A população 

como fonte de 
informação 

Redes 5G 
Comunicação 
de Humanos e 

Máquinas 
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SmartWuxi 

A cidade de Wuxi está dividida ao meio pelo “Lake Tai 

Lake Tai é o terceiro maior lago de água doce da China 

A região de Wuxi contém um dos maiores parques fabris chineses 

Em 1993, foram despejados no lago cerca de um bilião de toneladas de 
águas residuais, 450 mil toneladas de lixo e 880 mil toneladas de resíduos 
animais 

Em 2007, o “Lake Tai” foi infestado por algas deixando mais de 2 milhões 
de pessoas sem água potável por uma semana 

Foi lançado um projecto para monitoria de parâmetros ambientais 
baseado em sensores 
 

A cidade é hoje apelidada de “Sensing China Center” 
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SmartSantander 

Ambiente 
Monitoria ambiental 
Medidas de CO, temperatura, ruído, luminosidade 

Irrigação de parques e jardins 
Temperatura, humidade, pluviosidade, vento 

 

O projecto SmartSantander propôs a criação de um demonstrador à 
escala de uma cidade para dar suporte a serviços típicos de uma 
Smart City 
Santander tem 12.000 sensores distribuídos pela cidade 
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SmartSantander 

Mobilidade 
Monitoria do tráfego 

Intensidade de tráfego, velocidade dos carros 
Gestão de estacionamentos 

Informação sobre parques livres 
 

Participatory Sensing 
Utilização dos telemóveis para enviar informação 
sensorial (localização GPS, ruído, temperatura) 
 

Realidade aumentada 
“Tagar” pontos de interesse na cidade 
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Smart Countries 

Aplicação das TIC na 
gestão do país 

Mobilidade 
Gestão integral de 

transportes públicos e 
privados 

Ambiente 
Monitoria ambiental: 

ar, terra e água 
Controlo de incêndios 

Qualidade de 
vida 

Combate ao 
isolamento 
Segurança 

Economia 
Partilha de objectos 

Turismo 
Agricultura de precisão  

Capital Humano 
Plataformas de 

eLearning 

Governança 
Orçamento participado 
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Conclusões 

A concentração da população nas cidades levanta novos problemas 
 
As TIC usadas na gestão das cidades torna-as mais inteligentes 
 
O M2M será uma peça chave  para dar sentidos à cidade 
 
Existem ainda muitas questões em aberto para a adopção do M2M 
 
Mais importante do que termos uma Smart City é termos um país inteligente 
que permita um crescimento sustentável de Portugal 
 



Filipe-c-pinto@telecom.pt 
Rua Eng. José Ferreira Pinto Basto,  
3810 - 106 Aveiro Portugal 
T: +351 234 403 200  
F: +351 234 424 723 

The present document has informational purposes only and does not constitute a formal binding 
offer. The information conveyed does not constitute an undertaking to sell the identified products and 
services. The present document is subject to change without notice and PT Inovação cannot be held 
liable for any possible error or outdated information or for losses or damages of whatever nature 
resulting from the use of the information.  
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