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Desenvolvimento de 
competências de 
engenharia para a 
industria automóvel

Serviços de engenharia 
aeronautica e automóvel

Desenvolvimento de produtos e 
serviços próprios para as 
indústrias da mobilidade

Desenvolvimento de 
sistemas , produtos e 
serviços para as 
indústrias da 
mobilidade, 
aeronáutica e offshore

processo de crescimento
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onde estamos e onde queremos estar



Fonte: The Guardian + United Nations

crescimento urbano



• Atualmente cerca de 80% do PIB mundial é 
gerado nas cidades

• Cerca de 70% da população mundial habite 
em cidades em 2050 

• As cidades são pólos crescentes de atração de
pessoas e são cada vez mais importantes na
criação de riqueza

• 20% da população mundial está concentrada
em apenas 600 centros urbanos



• Desafio da inclusão, da segurança, da
habitabilidade, da mobilidade

• Que estratégias integrada para termos
cidades mais sustentáveis e “inteligentes”
(smart cities…ou smarter cities)

Impacto das dinâmicas e sociais ao nível:
• Das infraestruturas (existentes ou novas)
• Dos processos (relações entre “coisas”)
• Dos modos de vida (comportamentos

sustentáveis)
• Do desenvolvimento do território

(desenvolvimento espacial).



IoT | Factos e números

87% das 
pessoas 
nunca 

ouviu falar 
de IoT

ATM´S 
existem 
desde 
1974

Em 2008 havia 
mais objetos , 

do que pessoas,
ligados à 
Internet

Este ano 
teremos
13B de 
coisas

ligadas à 
Internet

Há previsões 
que apontam 
para mais de 
50B de coisas 

ligadas em 
2020

Em 2015 serão 
produzidos 

mais 1,4B de 
smartphones

Em 2020 
prevêm-se

6,1B 
utilizadores de 
smartphones

As grandes 
companhias 
estão a fazer 
aquisições na 
área do IoT

Em 2020 
estarão ligados 
à Internet mais 

de 250M de 
veículos

os carros 
autónomos da 

Google já 
fazem, em 

média, 10 mil 
milhas por 

semana 

O mercado 
de wearables
cresceu 223% 

em 2015

Prevê-se a 
produção  de 

10,2M unidades 
de smart

clothing em 
2020

140k em 2013 As ligações 
M2M 

crescerão de 
5B em 2015 
para 27B em 

2024

O mercado 
de RFID 

valerá em 
2020

21,9B$

Fonte: FORBES



IoT | Tendências

A GE acredita que o mercado da “Internet Industrial”
Acrescentará, ao PIB global, 10t$ a 15t$ até 2020…

A CISCO acredita que o mercado da IoT pode gerar 

4,6t$ para o setor público e 14,4t$ para o setor privado 

nos próximos 10 anos…

Segundo o McKinsey Global Institute a IoT
terá um impacto económico global superior a 

11t$ em 2025
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a visão CEiiA para as Cidades: SMART CITY



HORIZONTALIDADE DE

POLITICAS

TRANSPARÊNCIA

CO-REGULAÇÃO

a visão CEiiA para as Cidades: SMART POLICY



oportunidades

melhor
regulação

maior
capacidade
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↓
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negócio

maior
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na gestão

melhor
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melhor
qualidade

de 
vida
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• Maior capacidade tecnológica

• Interoperabilidade (sistemas; semântica)

• Integração (das soluções verticais às horizontais)

• Novos modelos de negócio (IoT; Cloud; Big Data…)

• Internet: protocolos mais robustos (IPv6)

Desafios para o desenvolvimento das cidades



• IPv6: números IP quase ilimitados 

• Importante para os 13 milhões de equipamentos que se encontram conetados à Internet e 

para os 50 milhões que estarão ligados em 2025

• No limite, cada dispositivo terá um número único de IP.

IPv6 e Smart Cities

IOT | BIG DATA | CLOUD
“SMART CITIES 

LOVE IPv6!”



Em 2016:

• Portugal é o quarto país com maior uso 
de IPv6 (24,42%)
• Bélgica: 44,32%; Áustria: 30,89%; 

EUA: 25,63%.

• A nível mundial: apenas 9,8% dos 
utilizadores usam IPv6.

Portugal e o IPv6



IPv6 e Smart Cities

• A adoção generalizada do IPv6 é fundamental para o sucesso das estratégias de Smart
Cities

• Smart Cities são uma prioridade a nível da UE (Horizonte 2020; Estratégia Europa
2020)

• Prioridade a nível nacional (Programa Nacional de Reformas; Estratégia de
Especialização Inteligente; Cluster “Smart Cities Portugal”)

• Articulação Pública e Privada
• A Administração Pública como agente impulsionador do IPv6
• Co-regulação (ANACOM/ESOC/DNS.PT…)
• Investimentos: TCO? ROI? - custo de oportunidade da não adoção do IPv6 (perda de

negócios, de serviços, de relações com clientes, fornecedores, etc.)



If  it is not in the interest of  the public, 

it is not in interest of  business.
Joseph H. Defrees
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