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IoT>uma e-forma de ver o mundo

• Vivemos num mundo ligado
• “always on”
• Os telemóveis/smart fazem parte de nós próprios
• O acesso à internet passou a ser um serviço básico (tal como era o telefone há 

algum tempo atrás..)
• exige-se um acesso rápido à “rede”
• A mobilidade passou a ser uma “obrigação”
• …

• E estamos a contruir um mundo ainda mais “ligado”>IoT
• As “coisas” produzem e trocam informação

• Informação>
• o desafio do momento>”big data”/tratamento analítico da informação
• Segurança (confiança, gestão de identidade-de pessoas e coisas, 

http://www.560inbusiness.pt/
http://www.portugalclusters.pt/
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IoT>uma e-forma de ver o mundo

• Redes de comunicação
• ethernet, wi-fi, zigbee, 

bluetooth, lorawan, sigfox, 
2/3/4/5G

• …..

• Segurança
• Na identificação, na  

comunicação, na 
informação, … 

• Plataformas de suporte
• Usabilidade, confiança, 

resiliência, …

• Competências/educação
• Novos desafios, adaptada 

às necessidades,….

http://www.560inbusiness.pt/
http://www.portugalclusters.pt/
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IoT>uma e-forma de ver o mundo

• Da recolha à 
inteligência 
artificial…a
autonomia no 
“sistema”

• Da manutenção 
preditiva à 
manutenção 
cognitiva….o papel 
do conhecimento 
“relacionado”

http://www.560inbusiness.pt/
http://www.portugalclusters.pt/
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Introdução ao conceito de DiH-desafio tice.pt
• Foco

• Tecnologias tice, nomeadamente, 5G, Cloud, IoT, Sistemas 
Ciberfísicos, electrónica

• Visão
• Ser uma referência nacional e europeia no fornecimento de serviços avançados nas 

áreas de 5G, cloud e sistemas ciberfisicos, tirando partido das competências específicas 
nas áreas indicadas e suportadas pelas competências transversais de IA, Cibersegurança
e HPC .

• Missão
• Criar um ecossistema que concentre e facilite a difusão de conhecimento e 

experimentação 
• Identificar e mostrar casos de uso que possam ser replicados
• Fomentar a introdução e uso destas tecnologias no tecido socio-económico
• Identificar “gaps” que desafiem a investigação adicional (a realizar fora deste contexto…)

http://www.560inbusiness.pt/
http://www.portugalclusters.pt/
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Elementos do consórcio

Clusters

Universidades

Politécnicos

CIT´s

Colabs

Consórcio

universo dos associados 
TICE.PT

http://www.560inbusiness.pt/
http://www.portugalclusters.pt/


Associations: aeva, Inovaria, Anje, Aida, Anetie, Porto 
Digital, API, GESI, APDSI

Telecommunications Entreps.: NOS, Altice, DST, Visabeira, 
Proef

ICTE Enterprises: Wavecom,Wiseware, Cachapuz, 
MediaCluster, Glintt, Huawei, Deloitte, Kentra, JP, 
Ligthenjin, Neadvance, Rederia, Sinuta, Sistrade, 
vps,Edigma, Incentia, Inova+,isa, Load, MOG, Picadvance, 
inforlândia, softi9, Ubiwhere, Watgrid, Venian, Tecmic, 
Hitsys, Artshare, Ambisig, Digiwest, timwe

CIT´s: Inesctec, Inecinov, IPN, ISQ, Fraunhaufer, Centi, CCG

Industrial Enterps.: BOSCH, OLI, EFACEC, SECIL

DiH-CONNECT5

CONNECT 5 
EDIH

Cluster 
TICE.PT

PMEs Public Sector

Ecosistema



Aeva, Inovaria, Anje, Aida, Anetie, Porto Digital, API, GESI, APDSI, Porto Digital1

NOS, Altice, DST, Visabeira, Proef4

2 Adyta, Ambisig, Artshare, Brandtellers, Cachapuz, ClusterMedia Labs, Deloitte, Digiwest, Edigma, EDP Inovação, Glintt, Hltsys, Huawei, inCentia, inforlândia, 
Inova+, IPS, isa, JP, Kentra, Ligthenjin, Load, mog, Neadvance, Nokia, Ondavideo, Picadvance, Público, Rederia, Sinuta, Sistrade, softi9, Tecmic, timwe, 
Ubiwhere, Venian, Vmuse, vps, Watgrid, Wavecom,Wiseware, Zenithwings

Inesctec, Inecinov, IPN, ISQ, Fraunhaufer, Centi, CCG3 5
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Industrial
Enterprises

European DiHs, Universities & 
Partnerships

BOSCH, OLI, EFACEC, SECIL

Small & Medium Enterprses

Technological start-ups Public Entities

Portugal Clusters

National DiHs

DIH – Connect5



➢ Owner

NOS

Outpost AWS 

desenhado 
para endereçar 
cenários onde 

a baixa latência 
e o alojamento 

local da 
informação são 

essenciais 
(Edge Comp)

• DIH – Connect5
Principais infraestruturas de teste disponíveis

5GAIner

NOS

➢ Âmbito

1.ª Zona Livre 
Tecnológica em 
Portugal, com 
cobertura de 

testes de 
soluções 5G na 
área urbana de 
em Matosinhos

➢ Owner

NOS

➢ Âmbito

Infraestrutura 
de analítica 
avançada de 

dados de 
mobilidade em 
Near Real Time 
e visualização 

geográfica 
interativa 

➢ Owner

UA/Altice Labs

➢ Âmbito

Laboratório de 
comunicações 
suportado em 
tecnologia de 
fibra de última 
geração, rádio 

5G-NR e 
serviços de 

rede 5G 
(Aveiro)

➢ Owner

IT/UA

➢ Âmbito

Laboratório de 
testes 

dedicado ao 
5G e à 

Inteligência 
Artificial 

localizado em 
Aveiro (cidade 
Aveiro, Bosch e 

Porto de 
Aveiro) e Ovar 

(Bosch)

➢ Owner

IT

➢ Âmbito

Laboratório de 
testes a 

equipamentos, 
aplicações e 
serviços no 
âmbito da 

mobilidade 
rodoviária 

urbana e inter-
urbana

➢ Owner

Altice Labs

➢ Âmbito

Plataforma de 
gestão de Big 

Data e 
Analítica para 
Smart Cities e 

outros 
domínios 

industriais na 
cloud

➢ Owner

PortoDigital

➢ Âmbito

Infraestrutura 
de 

comunicações 
de fibra ótica, 
que fornece 
conexão de 
banda larga 
gratuita e de 
baixo custo 

(Porto)

ZLT 
Matosinhos

B2B
Analytics Lab 

Aveiro Tech 
City Lab

5GAIner Pasmo Outpost AWS DataPlaxe Porto Digital

Owner Owner Owner Owner Owner Owner Owner Owner

Scope Scope Scope Scope Scope Scope Scope Scope



Connect5

Testar antes de investir Apoio na procura de financiamento para 
investimento

Apoio no acesso a financiamento:
• Identificação e divulgação de financiamento;
• Definição de planos de negócio;
• Helpdesk de assessoria.

Objetivo: “Apoiar obtenção de financiamentos”

Serviços de facilitação e intermediação

Desenvolver ecossistema de inovação :

• Prospeção tecnológica;

• Open factory days;

• Matchmaking, criação de consórcios, parcerias.

Objetivo: “Criar redes de parceria para inovação 
tecnológica”

Competências e Formação

Formação e qualificação:

• Divulgação e sensibilização;

• Train-the-trainer, Bootcamps;

• Workhops, formação específica e direcionada.

Objetivo: “Elevar competências e qualificação nas áreas do EDIH”

Experimentação com novas tecnologias digitais:

• Diagnósticos de maturidade e auditoria;

• Teste de novas oportunidades;

• Demonstrações tecnológicas e pilotos.

Objetivo: “Obter retorno sobre os investimentos”

• DIH – Connect5
Linhas de serviço



Target
Market

Test & RDI 
Environments

Core
Competences

Cloud & EdgeCyber Physical 
Systems

IoT & Sensors Connectivity

AICybersecurity HPC

Cities

EnergyPublic Sector Mobility

B2B Advanced Real Time 
Analytics 

5G City Matosinhos
Living Lab

Data-enabled Applications LabNetwork Virtualization
& SDN Lab

5GAIner

Networks Reliability Center

Big Data Analytics

Mobility Solutions Living Lab

Culture

ICETTelecommunications

Manufacturing

G
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Porto digital 

AWS Outpost

DIH – Connect5



Âmbito de intervenção

“Experimentação com novas tecnologias digitais - software e hardware - para entender novas oportunidades e obter retorno sobre os investimentos, 
incluindo instalações para demonstração e pilotos.”

Portfólio de serviços

• Demonstração e apoio na implementação de tecnologias emergentes (5G, CPS, Cloud, Big Data e IoT) em PMEs e entidades do setor público;
• Hackathons para prototipagem em casos de uso; 
• Diagnóstico do índice de maturidade digital, seguido de recomendações para a implementação de soluções tecnológicas;
• Auditorias técnicas (validadas por teste) aprofundadas sobre a introdução de soluções digitais específicas como facilitadores da transformação digital;
• Suporte ao processo de industrialização, de forma a reduzir o time-to-market das inovações;
• Demonstração das ferramentas tecnológicas emergentes – 5G, CPS, Cloud, Analytics, AI
• Demonstração de tecnologia usando as instalações dos membros do CONNECT5, e dos parceiros incluídos no universo tice.pt, para criar consciência e 

mostrar os potenciais benefícios;
• Soluções e plataformas emergentes focadas na digitalização de cidades e territórios, gestão de infraestruturas e digitalização de serviços públicos.
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Fundos Estruturais - Programa de Recuperação e Resiliência - Propostas de ação para execução dos objetivos de política

• DIH – Connect5
Anexo – Linha de serviço “Testar antes de investir”

Objetivo principal

O Pólo  deve ser capaz de fornecer serviços que permitam aumentar a consciencialização e acesso a expertise em transformação digital e instalações de teste 
e experimentação para que os potenciais beneficiários possam tomar melhores decisões em investimentos que os ajudarão a desenvolver novos produtos e 
serviços de excelência.



Âmbito de intervenção

“Capacitação para obter o máximo partido dos desenvolvimentos de tecnologias emergentes: programas de “train-the-trainer”, bootcamps, estágios, 
intercâmbio de currículos e material de formação.”

Portfólio de serviços

• Promoção da formação, sensibilização e desenvolvimento de competências em áreas relevantes para o desenvolvimento de soluções produtivas com base 
em tecnologias emergentes para empresas PMEs e entidades do setor público em Portugal (focado na conectividade, suportada no valor acrescentado 
que a Inteligência Artificial, a Computação de Alto Desempenho e a Cibersegurança trazem);

• Promoção da realização de eventos dedicados, workshops, demonstrações interativas, seminários em tecnologias emergentes (5G, CPS, Cloud, Big Data e 
IoT) nos setores público e privado;

• Organização de ações de formação e capacitação em tecnologias ligadas a estas áreas; 
• Desenho e ministração de formação específica e direcionada para a realidade de cada empresa PME e/ou organismo público;
• Promoção de iniciativas de divulgação dos benefícios das novas tecnologias e sua integração nos setores público e privado;
• Identificação de falhas nas competências disponíveis nas empresas e criação de uma oferta formativa que vá de encontro às lacunas identificadas.
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Fundos Estruturais - Programa de Recuperação e Resiliência - Propostas de ação para execução dos objetivos de política

• DIH – Connect5
Anexo – Linha de serviço “Formação”

Objetivo principal

Contribuir para elevar as competências e qualificação nas áreas ligadas às tecnologias emergentes visadas pelo DIH, para que os potenciais beneficiários 
(empresas e entidades do setor público) possam tirar o máximo partido destas inovações tecnológicas.



Âmbito de intervenção

“Apoio a PMEs e entidades do setor público na identificação e acesso a instrumentos de financiamento adequados ao desenvolvimento e implementação 
de  projetos nas áreas das tecnologias emergentes do EDIH.”

Portfólio de serviços

• Apoio na implementação de projetos que tenham por base a adoção de  tecnologias emergentes nos processos produtivos e nos processos de gestão do 
território, bem como na construção da oferta de valor – serviços e produtos – internacionalmente  transacionáveis;

• Divulgação dos programas de financiamento em vigor e com potencial interesse para as PMEs e entidades do setor público. Por exemplo: Horizonte 
Europa, InvestEU, Programa Europa Digital, entre outros;

• Criação de ferramentas específicas (Website, plataforma, etc.) para a identificação dos programas mais adequados às necessidades das PMEs, entidades 
do setor público e pontos de contacto respetivos para suporte ao seu desenvolvimento;

• Monitorização e divulgação dos diferentes mecanismos de financiamento que surgirem no período 2021-2027, através da manutenção de registos 
eletrónicos do estado dos projetos e evolução da entidade para notificação imediata dos instrumentos mais adequados à mesma;

• Apoio à definição de planos de negócio e identificação de fontes de financiamento;
• Helpdesk para promover assessoria em todas as fases de obtenção de investimento.
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Fundos Estruturais - Programa de Recuperação e Resiliência - Propostas de ação para execução dos objetivos de política

• DIH – Connect5
Anexo – Linha de serviço “Apoio na obtenção de investimentos”

Objetivo principal

Os DIHs devem ser capazes de fornecer serviços de apoio na obtenção de financiamento que permita a implementação tecnologias emergentes pelas  
empresas PMEs e entidades do setor público. Esta categoria de atividades compreende também a obtenção de fundos para o próprio DIH ou para o 
desenvolvimento de startups tecnológicas na área das tecnologias emergentes visadas pelo DIH.



Âmbito de intervenção

“Prospeção regular de tecnologia, a fim de mapear o ecossistema de inovação e entender as necessidades e oportunidades. Desenvolvimento de 
mecanismos de interação e cooperação entre os diversos stakeholders nacionais e europeus.”

Portfólio de serviços

• “Factory Open Day”: Série de eventos que pretendem reunir indústria, academia, empresas e entidades da administração pública;
• Matchmaking entre fornecedores de soluções digitais, particularmente PMEs, e beneficiários com necessidades tecnológicas;
• Promoção da cooperação e da sinergia entre várias entidades não empresariais do sistema de I&I&D, as empresas PMEs e entidades do setor público para 

o desenvolvimento de novos projetos para alavancar novos conhecimentos na área das tecnologias emergentes (5G, CPS, Cloud, Big Data e IoT) 
resultantes da atividade do DIH; 

• Promoção da cooperação entre entidades através da organização de eventos, conferências, e estímulo à criação de uma rede europeia de cooperação, 
envolvendo várias entidades;

• Apoio à criação de consórcios que possam responder  a programas internacionais de financiamento (Horizonte Europa, ESA, etc);
• Plataforma de divulgação e promoção do portfolio de serviços do Pólo de Inovação Digital e um primeiro ponto de contacto entre a oferta e a procura. 
• Interligação com entidades em outros países através da rede de DiH europeia
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Fundos Estruturais - Programa de Recuperação e Resiliência - Propostas de ação para execução dos objetivos de política

• DIH – Connect5
Anexo – Linha de serviço “Ecossistema e rede de inovação”

Objetivo principal

Facilitar transações entre utilizadores e prestadores e reduzir custos de transação, tornando mais fácil a identificação de oportunidades ao agregar um 
conjunto amplo de serviços em apenas uma localização


