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Falamos de 6G
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f9e926a07f16&userId=7efe8abd-5ef3-4690-8706-f075372a646d

 
Falamos da internet do futuro e da conectividade que teremos lá para 2030.
Declarações do professor Matti Latva-aho, da Universidade da Finlândia.
 
Repetições: TSF - Mundo Digital , 2021-06-30 22:13
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A2 "6G permite criar a Internet dos Sentidos" e esbate "a divisão entre mundo físico e
virtual"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/06/2021

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: João Tomé

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e8a100c3

 
Manuel Ricardo, diretor do INESC TEC, explica que o 6G já está a ser preparado e irá abrir um mundo
novo (hologramas e sensações incluídas) em Portugal. Especialista organizou o 6G Summit, que
decorreu a semana passada de forma remota e incluiu dois mil especialistas.
 
Ilustração de holograma (que poderá ser moda quando o 6G chegar em 2030) na saga de Star Wars
 
© Unsplash/Becky Fantham
Comentar
Tudo o que se possa dizer sobre o 6G está no domínio ainda da imaginação dos especialistas, que
estão a começar a criar as bases para um objetivo que só começa a ver a luz do dia em 2030. A nova
tecnologia de redes de vai substituir o 5G - de que falamos com Manuel Ricardo aqui - só dentro de
um ano e meio começa a ganhar forma definitiva mas parece que irá permitir maior capacidade de
sonhar com soluções que estávamos mais habituados a ver em filmes de ficção científica.
 
"Com o 6G já estamos a falar de outra loiça (em relação ao 5G). A ambição é ter 100 Gbps de
velocidade com atrasos (latência) na transmissão que serão um décimo do que se fala para o 5G". Ou
seja, "será a rede perfeita, de rapidez supersónica em que comandos que damos e os dados que
enviamos para a Ásia chegam ao mesmo tempo ao outro local, quase como o teletransporte", diz
Manuel Ricardo.
 
A explicação que se segue faz lembrar a "Força" mencionada nas sagas de Star Wars. "A sua energia
está à nossa volta, liga-nos, deves sentir a Força a circular à nossa volta, entre nós os dois, na árvore,
na rocha", uma citação adaptada da personagem Yoda parece não estar muito longe do que o
especialista imagina, embora sem o poder mágico visto em Star Wars.
 
"Vamos assistir a um contínuo entre o digital e o físico, tudo vai parecer juntar-se e misturar mais do
que nunca entre os dois mundos", diz. O especialista explica ainda que para o 6G imaginado ser
realidade a rede terá de trabalhar a frequências muito elevadas, a mais de 1000 GHz, o que poderá
dar quase funcionalidades de radar a um telemóvel, "com precisões de poucos centímetros para saber
onde está e capacidade de percecionar bem o que está à nossa volta e potenciando classes de
aplicações que ainda não são concebíveis hoje".
 
(Pode ouvir a entrevista completa ao diretor do INESC TEC no podcast Made in Tech)
 
"Vamos assistir a um contínuo entre o digital e o físico, tudo vai parecer juntar-se e misturar mais do
que nunca entre os dois mundos"
Comunicação por hologramas o novo Zoom
Para o utilizador comum a nova tecnologia de rede "vai permitir comunicações holográficas",
capturando de forma instantânea a informação de uma pessoa e os seus movimentos para o mundo
virtual, numa espécie de avatares". Além das comunicações de áudio e vídeo que conhecemos hoje,
"será possível ter o tacto e o cheiro presente nestas aplicações, no que será a Internet dos Sentidos".
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Manuel Ricardo, diretor do INESC TEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência, um centro de pesquisa e desenvolvimento localizado no campus da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto.
 
© INESC TEC
 
O 6G vai permitir, depois, expandir a comunicação entre máquinas: "Dentro de 10 anos vamos ver
carros robô e veículos voadores sem condutor por todo o lado e o 6G será fulcral porque lhes dá o que
precisam para perceberem tudo o que está à sua volta e comunicarem em tempo real uns com os
outros, algo com o potencial de quase acabar com os acidentes e tornar as viagens mais eficientes".
 
A massificação dos robôs e sistemas robotizados (incluindo os humanóides como nós) "será
desbloqueada e, em vez de termos apenas 10 mil milhões de pessoas conectadas, vamos ter muitos
mais robôs ligados e com necessidades de comunicação pelas redes superiores às nossas porque terão
mais tecnologia".
 
O diretor do INESC TEC admite que a comunicação entre pessoas e robôs ou máquinas "vai passar a
ter outra dimensão pela possibilidade de nos podermos transportar para mundos virtuais não só para
jogos com avatares, mas para fazer operações cirúrgicas a grande distância ou fazer a manutenção de
máquinas em que o técnico em Portugal consegue operar uma máquina no Brasil, conseguindo
inclusive sentir os movimentos em tempo real".
 
O novo paradigma que o 6G promete trazer "irá tornar todos os equipamentos na periferia de uma
rede como telemóveis, sensores ou máquinas em cérebros digitais parecidos com redes neuronais em
que o que um aprende todos aprendem". Ou seja, cada vez mais próximo do que o ser humano
consegue fazer, mas com partilha de dados, experiência e conhecimento disseminada de forma
imediata por milhões de robôs pelo mundo.
 
[Additional Text]:
Ilustração de holograma (que poderá ser moda quando o 6G chegar em 2030) na saga de Star Wars
João Tomé
Manuel Ricardo, diretor do INESC TEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores,
Tecnologia
 
João Tomé

Página 3



A4

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 21,13 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 93452436 19-06-2021

6 

ilustração de holograma 
(a que o 6G promete 
ajudar) baseado na saga 
Star Wars. FOTO: UNSPLASH 

Atraso 5G "O futuro 
vai chegar mais tarde 
a empresas nacionais" 

Manuel Ricardo, diretor do INESC TEC, explica que o 6G já está no 
horizonte e irá abrir um mundo novo, com hologramas e sensações 
incluídas. Já o 5G, diz, "é 4G vitaminado" para os utilizadores, 
mas para as empresas é importante e o atraso vai prejudicá-las. 

—JOÃO TOMÉ 
joao.tome@d in heirovivo. pt 

Um futuro onde carros robôs e 
veículos voadores sem condutor 
andam por toda a parte, as comu-
nicações são feitas por hologra-
mas em tempo real e até as sensa-
ções e os cheiros podem-se sentir 
do outro lado do mundo - como 
se o teletransporte fosse uma rea-
lidade. Manuel Ricardo, o diretor 
do INESC TEC, ajudou a organizar 
a terceira edição do 6G Summit, 
onde dois mil especialistas come-
çaram a preparar o que será o 6G, 
com data de chegada em 2030. 

Em entrevista no podcast Made 
in Tech (disponível no site do 
DV), o doutor, professor especia-
lista em redes e sistemas inteli-
gentes explica-nos também que 
nos primeiros tempos o SG para o 
utilizador normal não será mais 
do que "4G de banda larga, vita-
minado", com 1Gbps de velocida-

  

de, não muito diferente "do que 
temos em casa com fibra ótica de 
qualidade". "A revolução do 5G 
será, para já, nas indústrias e em-
presas, que podem resolver pro-
blemas e ganhar novas funciona-
lidades com a tecnologia", adian-
ta. Daí que esteja "muito preocu-

 

"Com o 6G vamos 
assistir a um contínuo 
entre o digital 
e o físico, 
à união 
dos dois 
mundos." 

—MANUEL 
RICARDO 
IN ESC TEC 

pado" com o atraso do 5G em Por-
tugal, não só por ser um dos três 
países europeus que ainda não o 
tem, mas porque "as empresas 
portuguesas ficam para trás face 
aos rivais, especialmente na in-
dústria, onde existem muitas 
vantagens". Embora o impacto 
do atraso no SG no país "seja difí-
cil de quantificar", é importante 
começar já "a brincar e experi-
mentar" e parece certo que "as 
empresas vão ver o futuro mais 
tarde do que os outros". 

Que vantagens podem ser es-
sas? "Dar o salto para a Internet 
da Coisas na indústria, sem neces-
sidade de fios para ligar máquinas 
umas às outras, permitindo ter 
sensores e cãmaras, seja num ter-
reno, no chão de fábrica ou numa 
cidade, ligadas entre si sem fios e 
de forma mais rápida, privada e 
segura do que o wi-f1 permite (daí 
não ser usado)". Manuel Ricardo 
admite que o 5G fará para as em-

  

presas o que os telemóveis signi-
ficaram para as pessoas: "Passá-
mos dos telefones antigos ligados 
por cabo para os telemóveis, a re-
volução de uma geração que nos 
deu liberdade". E, tal como acon-
teceu com os smartphones, "só 
quando experimentamos as fun-
cionalidades de estarmos conec-
tados e as várias apps disponíveis 
percebemos como se abre um 
mundo novo". As empresas pas-
sam agora, com o SG, por revolu-
ção semelhante. 

Outro atraso português é o fac-
to de ainda não estar pensada a hi-
pótese das empresas terem a sua 
própria banda dedicada de SG, 
"algo que o Reino Unido, Alema-

  

nha e França já estão a implemen-
tar para que as empresas criem re-
des internas (ou não públicas, 
uma espécie de internet privada) 
sem precisarem dos operadores 
que são incomparavelmente me-
lhores do que o pouco fiável wi-f1, 
onde há interferências de todo o 
lado e riscos de segurança". "Há 
medida que formos capazes de in-
tegrar esta tecnologia sem fios e 
suportar os requisitos das fábricas 
e das empresas, vamos assistir a 
uma transformação muito grande 
em aplicações que ainda não fo-
ram pensadas", admite. 

Embora existam aplicações 
para o 5G para os consumidores 
em países como a Coreia do Sul, 
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onde os operadores apostam em 
jogos ao vivo que se podem ver 
em realidade virtual sem proble-
mas ou gaming pela cloud muito 
eficaz, o especialista do instituto 
internacional do Porto admite 
que a maior diferença será nas 
empresas e nas cidades, cada vez 
mais inteligentes. Algo que se vai 
sentir daqui a uns anos, "porque 
há uma melhoria gradual à medi-
da que se coloquem mais ante-
nas". 

Hospital da Luz testa 5G 
Entretanto, o Hospital da Luz tor-
nou-se nesta semana na primeira 
infraestrutura de saúde do país 
com 5G, numa parceria com a  

NOS que inclui formação e um in-
vestimento total de mais de 50 
mil euros. Com 17 antenas insta-
ladas que comunicam com vários 
dispositivos dispersos por várias 
áreas, o teste irá dar "uma capaci-
dade massiva para monitorizar os 
doentes" e permitir o uso de rea-
lidade virtual e aumentada como 
complemento às terapias usuais. 

6G: Internet dos Sentidos 
Já sobre o 6G ainda está tudo por 
definir mas parece permitir maior 
capacidade de sonhar com solu-
ções que estávamos mais habitua-
dos a ver na ficção científica. "Aí 
estamos a falar já de outra loiça, a 
ambição é ter 100 Gbps de veloci-
dade com atrasos (latência) na 
transmissão que serão um décimo 
do que se fala para o 5G". Ou seja, 
"será a rede perfeita, de rapidez 
supersónica em que comandos 
que damos e os dados que envia-
mos daqui para a Ásia chegam ao 
mesmo tempo lá, quase como o 
teletransporte", diz. 

A explicação que se segue faz 
lembrar a "força" mencionada nas 
sagas de Star Wars. "Vamos assis-
tir a um contínuo entre o digital e 
o fisico, tudo vai parecer juntar-se 
e misturar mais do que nunca en-
tre os dois mundos", antevê Ma-
nuel Ricardo. O especialista expli-
ca que para o 6G imaginado ser 
realidade a rede terá de trabalhar 
a frequências muito elevadas, a 
1000 GHz, o que poderá dar qua-
se funcionalidades de radar a um 
telemóvel, "com precisões de 
poucos centímetros para saber 
onde está e capacidade de perce-
cionar bem o que está à nossa vol-
ta". Para o utilizador comum a 
nova tecnologia de rede "vai per-
mitir comunicações holográfi-

  

cas", capturando de forma instan-
tânea a informação de uma pes-
soa e os seus movimentos para o 
mundo virtual, numa espécie de 
avatares". Além das comunica-
ções de áudio e vídeo que conhe-
cemos hoje, "será possível ter o 
tato e o cheiro presente nestas 
aplicações, no que será a Internet 
dos Sentidos". 

O 6G vai permitir, depois, ex-
pandir a comunicação entre má-
quinas: "Dentro de dez anos va-
mos ver carros robô e veículos 
voadores sem condutor por todo o 
lado e o 6G será fulcral porque 
lhes dá o que precisam para perce-
berem tudo o que está à sua volta 
e comunicarem em tempo real 
uns com os outros, algo com o po-
tencial de quase acabar com os aci-
dentes". A massificação dos robôs 
(incluindo os humanoides como 
nós) e sistemas robotizados "será 
desbloqueada e, em vez de termos 
dez mil milhões de pessoas conec-
tadas, vamos ter muitos mais ro-
bôs ligados e com necessidades de 
comunicação superiores às nossas 
porque terão mais tecnologia". 

O diretor do INESC TEC admi-
te que a comunicação entre pes-
soas e robôs ou máquinas "vai 
passar a ter outra dimensão" onde 
se inclui operações cirúrgicas a 
grande distância ou fazer a manu-
tenção de máquinas em que o téc-
nico em Portugal consegue operar 
uma máquina no Brasil, "sentido 
inclusive os movimentos em 
tempo real". O novo paradigma 
que o 6G promete trazer "irá tor-
nar todos os equipamentos na pe-
riferia de uma rede como telemó-
veis, sensores ou máquinas em 
cérebros digitais parecidos com 
redes neuronais em que o que um 
aprende todos aprendem". 
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AVIAÇÃO — P. 12-13 

   

Johan 
Lundgren, CEO 
da easyJet 
"Não é preciso 
convencer 
clientes a vir 
para Portugal" 
mas o custo 
dos testes 
afasta famílias 

Depa 

  

   

  

v I, 
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ENTREVISTA OV/TSF —P , 

CEO dos 
hotéis 
Sonae 
"Até 2024 
queremos 
12 unidades 
no país 
e dez em 
pipeline" 

— P ob o7 

OCDE 
Economista 
sugere novos 
apoios para 
fim gradual 
de moratórias 

     

     

Planear encomendas 
e gerir pessoas ao 
momento. Assim vive 
o Marriott, maior hotel 
do país, em pandemia 
REPORTAGEM Adaptaram processos, aprenderam a gerir 
à hora e abraçaram causas solidárias. Em tempos de covid, 
os líderes das equipas contam como refizeram o hotel 
à medida do desafio que ainda temos pela frente. p...-09 

     

     

     

     

     

ILUSTRAÇÃO: RAFAEL COSTA 

   

— P. ir, 

Luís Salvaterra 
"O Estado, mais 
do que nunca, 
deve pagar 
a tempo e horas" 

  

INDÚSTRIA  — P 16 17 

Investimento da 
Sogepoc em Évora 
põe nozes nacionais 
entre produção 
americana e a Europa 

Telecomunicações 
5G vai atrasar chegada 
do futuro a empresas. 
6G abrirá um novo mundo 

ifthenpay Multibanco e MB WAY 
para a sua empresa 

www Ifthenpay com 
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Atraso no 5G: "Empresas portuguesas vão ver o futuro mais tarde do que as outras"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/06/2021

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: João Tomé

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef6d055c

 
Manuel Ricardo, diretor do INESC TEC, explica que o 6G já está a ser preparado e irá abrir um mundo
novo (hologramas e sensações incluídas). Para já 5G "é 4G vitaminado" para os utilizadores", mas
atraso prejudica a inovação das empresas em Portugal".
 
Manuel Ricardo, diretor do INESC TEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência, um centro de pesquisa e desenvolvimento localizado no campus da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto.
 
© INESC TEC
Comentar
Um futuro onde os carros robô e veículos voadores sem condutor andam por toda a parte, as
comunicações são feitas por hologramas em tempo real e até as sensações e os cheiros podem-se
sentir do outro lado do mundo - como se o teletransporte fosse uma realidade e a "Força" tão
mencionada na saga de Star Wars fosse uma tecnologia ao alcance de todos. Manuel Ricardo, o diretor
do INESC TEC (instituto internacional do Porto), ajudou a organizar em formato remoto a 3ª edição do
6G Summit (que integrou também a Conferência Europeia de Redes e Comunicações), onde dois mil
especialistas mundiais começaram a preparar o que será o 6G, com data de chegada em 2030 -
falamos sobre isso no final do texto.
 
Em entrevista ao podcast Made in Tech (disponível aqui em formato aúdio), o doutor, professor e
especialista em redes e sistemas inteligentes explica-nos também que nos primeiros tempos o 5G para
o utilizador normal não será mais do que "4G de banda larga, vitaminado", com 1 Gbps de velocidade,
não muito diferente "do que temos em casa com fibra ótica de qualidade".
 
"A revolução do 5G será, para já, nas indústrias e empresas, que podem resolver problemas e ganhar
novas funcionalidades com a tecnologia", adianta. Daí que esteja "muito preocupado" com o atraso do
5G em Portugal, não só por ser um dos três países europeus que ainda não o tem, mas porque "as
empresas portuguesas ficam para trás face aos rivais, especialmente na indústria, onde existem
muitas vantagens". Embora o impacto do atraso no 5G no país "seja difícil de quantificar", é
importante começar já "a brincar e experimentar" e parece certo que "as empresas vão ver o futuro
mais tarde do que os outros".
 
Made in Tech EP31 - O atraso do 5G, o sonho do 6G. Com Manuel Ricardo, diretor do INESC TEC
 
Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra
Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia;
impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech
 
Que vantagens pode o 5G trazer?
"Vai permitir dar o salto para a Internet da Coisas na indústria e nas empresas em geral, sem
necessidade de fios para ligar máquinas umas às outras, mas permitirá ter sensores e câmaras seja
num terreno, no chão de fábrica ou numa cidade, ligadas entre si, sem fios, e de forma mais rápida,
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privada e segura do que o Wi-Fi permite (daí não ser usado nas fábricas)".
 
Manuel Ricardo admite que o 5G fará para as empresas o que os telemóveis significaram para as
pessoas: "passámos dos telefones antigos ligados por cabo para os telemóveis, a revolução de uma
geração que nos deu liberdade". E, tal como aconteceu com os smartphones, "só quando
experimentamos as funcionalidades de estarmos conectados e as várias apps disponíveis percebemos
como se abre um mundo novo". As empresas passam agora, com o 5G, por revolução semelhante.
 
Outro atraso português é o facto de ainda não estar a ser pensada a hipótese das empresas terem a
sua própria banda dedicada de 5G, "algo que o Reino Unido, Alemanha e França já estão a
implementar para que as empresas criem redes internas (ou não públicas, uma espécie de internet
privada) sem precisarem dos operadores, redes que são incomparavelmente melhores do que o pouco
fiável Wi-Fi, onde há interferências de todo o lado e riscos de segurança". "Há medida que formos
capazes de integrar esta tecnologia sem fios e suportar os requisitos das fábricas e das empresas,
vamos assistir a uma transformação muito grande em aplicações que ainda não foram pensadas",
admite.
 
E para os consumidores?
Já existem aplicações para o 5G para os consumidores além do mero aumento de velocidade e que já
se usam de forma frequente em países como a Coreia do Sul (já com implementação massiva da
tecnologia), onde os operadores apostam em jogos ao vivo que se podem ver em realidade virtual
sem problemas ou gaming pela cloud muito eficaz. Ainda assim, nos EUA não têm faltado críticas ao
facto de serem poucos os sítios, mesmo dentro da cidade, onde é possível ter velocidade digna de 5G.
 
O especialista do INESC TEC (instituição portuguesa focada em sistemas, computação, tecnologia e
ciência) admite que a maior diferença será nas empresas e nas cidades (onde , cada vez mais
inteligentes. Algo que se vai sentir daqui a uns anos, "porque há uma melhoria gradual à medida que
se coloquem mais antenas".
Hospital da Luz testa 5G
Entretanto, o Hospital da Luz tornou-se esta semana na primeira infraestrutura de saúde do país com
5G, numa parceria com a NOS que inclui formação e um investimento total de mais de 50 mil euros.
 
Com 17 antenas instaladas que comunicam com vários dispositivos dispersos pelas áreas das
consultas externas, salas de cirurgia, centro de formação e auditório, o teste prevê ainda a instalação
de retransmissores nas zonas de maior afluência do hospital. Isabel Vaz, diretora executiva da
instituição, admite que o projeto irá dar uma capacidade massiva para monitorizar os doentes. Serão
ainda utilizadas nos cuidados paliativos do hospital como complemento às terapias habituais
tecnologias de realidade virtual e aumentada numa lógica de tranquilização e de estímulo sensorial.
 
Toda a estrutura de apoio do hospital também irá tentar tirar partido da tecnologia, dado que o 5G vai
permitir maiores níveis de produtividade e eficiência operacional e técnica, otimizando custos e tempo
e, em última instância, melhorando a qualidade de vida das pessoas, explica o Hospital da Luz.
 
Numa altura em que o leilão de licenças das redes 5G no país ainda está em curso, a NOS quis fazer
mais um teste em ambiente real (são já sete).
5G e as teorias da conspiração
Já sobre as teorias da conspiração em torno dos problemas para a saúde do 5G, Manuel Ricardo
explica que os estudos de vários especialistas mostram que a forma como está a ser aplicada é
totalmente segura. "Não passa pela cabeça de ninguém colocar tecnologia 5G ou 6G no terreno que
possa ser prejudicial até para os próprios investigadores que desenvolvem a tecnologia e para as suas
famílias".
 
A União Europeia explica mesmo que os riscos de exposição para o público em geral face ao 5G que
está a ser colocado em prática na Europa são "50 vezes mais baixos do que (de acordo com provas
científicas disponíveis) os que poderiam ter impacto na saúde das pessoas". "Se não houve forma de
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ter 5G sem por em causa bem-estar ou saúde das pessoas, ele seria banido da Europa", indica o
Parlamento Europeu ao Dinheiro Vivo.
 
"Vamos assistir a um contínuo entre o digital e o físico, tudo vai parecer juntar-se e misturar mais do
que nunca entre os dois mundos"
 
6G permite criar a Internet dos Sentidos
Já sobre o 6G, que ainda está a ser imaginado (só dentro de um ano e meio começa a ganhar forma
definitiva), parece que irá permitir maior capacidade de sonhar com soluções que estávamos mais
habituados a ver em filmes de ficção científica. "Aí estamos a falar já de outra loiça, a ambição é ter
100 Gbps de velocidade com atrasos (latência) na transmissão que serão um décimo do que se fala
para o 5G". Ou seja, "será a rede perfeita, de rapidez supersónica em que comandos que damos e os
dados que enviamos para a Ásia chegam ao mesmo tempo ao outro local, quase como o
teletransporte", diz Manuel Ricardo.
 
A explicação que se segue faz lembrar a "Força" mencionada nas sagas de Star Wars. "A sua energia
está à nossa volta, liga-nos, deves sentir a Força a circular à nossa volta, entre nós os dois, na árvore,
na rocha", uma citação adaptada da personagem Yoda parece não estar muito longe do que o
especialista imagina, embora sem o poder mágico visto em Star Wars.
 
Ilustração de holograma (que poderá ser moda quando o 6G chegar em 2030) na saga de Star Wars
 
© Unsplash/Becky Fantham
 
"Vamos assistir a um contínuo entre o digital e o físico, tudo vai parecer juntar-se e misturar mais do
que nunca entre os dois mundos", diz. O especialista explica ainda que para o 6G imaginado ser
realidade a rede terá de trabalhar a frequências muito elevadas, a mais de 1000 GHz, o que poderá
dar quase funcionalidades de radar a um telemóvel, "com precisões de poucos centímetros para saber
onde está e capacidade de percecionar bem o que está à nossa volta e potenciando classes de
aplicações que ainda não são concebíveis hoje".
 
Para o utilizador comum a nova tecnologia de rede "vai permitir comunicações holográficas",
capturando de forma instantânea a informação de uma pessoa e os seus movimentos para o mundo
virtual, numa espécie de avatares". Além das comunicações de áudio e vídeo que conhecemos hoje,
"será possível ter o tato e o cheiro presente nestas aplicações, no que será a Internet dos Sentidos".
 
O 6G vai permitir, depois, expandir a comunicação entre máquinas: "Dentro de 10 anos vamos ver
carros robô e veículos voadores sem condutor por todo o lado e o 6G será fulcral porque lhes dá o que
precisam para perceberem tudo o que está à sua volta e comunicarem em tempo real uns com os
outros, algo com o potencial de quase acabar com os acidentes e tornar as viagens mais eficientes". A
massificação dos robôs e sistemas robotizados (incluindo os humanoides como nós) "será
desbloqueada e, em vez de termos apenas 10 mil milhões de pessoas conectadas, vamos ter muitos
mais robôs ligados e com necessidades de comunicação pelas redes superiores às nossas porque terão
mais tecnologia".
 
O diretor do INESC TEC admite que a comunicação entre pessoas e robôs ou máquinas "vai passar a
ter outra dimensão pela possibilidade de nos podermos transportar para mundos virtuais não só para
jogos com avatares, mas para fazer operações cirúrgicas a grande distância ou fazer a manutenção de
máquinas em que o técnico em Portugal consegue operar uma máquina no Brasil, conseguindo
inclusive sentir os movimentos em tempo real".
 
O novo paradigma que o 6G promete trazer "irá tornar todos os equipamentos na periferia de uma
rede como telemóveis, sensores ou máquinas em cérebros digitais parecidos com redes neuronais em
que o que um aprende todos aprendem". Ou seja, cada vez mais próximo do que o ser humano
consegue fazer, mas com partilha de dados, experiência e conhecimento disseminada de forma
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imediata por milhões de robôs pelo mundo.
 
[Additional Text]:
Manuel Ricardo, diretor do INESC TEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores,
Tecnologia
João Tomé
Ilustração de holograma (que poderá ser moda quando o 6G chegar em 2030) na saga de Star Wars
 
João Tomé
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Fazer com hologramas o que hoje fazemos no Zoom? Com o 6G "o telemóvel vai ser
uma espécie de radar"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/06/2021

Meio: Observador Online Autores: Manuel Pestana Machado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fb630682

 
O INESC TEC está a discutir "o futuro do 5G e o que será o 6G". O investigador Manuel Ricardo diz que
o 6G vai ser mais amigo do ambiente e vai pôr os telemóveis a "perceber" o que os rodeia.
 
O 6G está a ser pensado para consumir menos energia e...
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A12

Ainda sem 5G, Portugal acolhe conferência internacional sobre 6G esta semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2021

Meio: ECO - Economia Online Autores: Flávio Nunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fdfd1e04

 
Uma conferência internacional para definir os padrões do 6G realiza-se esta semana no Porto, numa
altura em que Portugal arrisca ser o último da União Europeia a ter... 5G.
 
Se não acelerar a passada, Portugal arrisca ficar para a história da União Europeia como o último país
da região a ligar o 5G. Porém, num momento em que o país "corre" contra a Lituânia na cauda do
pelotão da quinta geração, o Porto acolhe esta semana uma conferência internacional para discutir,
nada mais, nada menos, do que o 6G - a sexta e próxima geração.
 
Quem tem acompanhado o dossiê do 5G português - marcado pelos desentendimentos entre Anacom,
Governo e operadoras -, terá franzido o sobrolho ao ver anunciada uma conferência sobre 6G, no
norte do país. Mas, por vezes, a realidade é irónica. Se o país pode ficar para último na era da quinta
geração, talvez consiga assumir um papel mais proativo na geração seguinte, apontada lá para o ano
de 2030.
 
Em causa estão duas conferências conjuntas e virtuais que arrancam esta terça-feira e só deverão
terminar na próxima sexta, dia 11 (ignorando por completo o feriado nacional do 10 de junho). Trata-
se da 30.ª edição da Conferência Europeia de Redes e Comunicações (EuCNC) e da 3.ª edição da 6G
Summit. A participação é, regra geral, gratuita.
 
O setor português estará representado nas principais apresentações, e os promotores destacam
quatro: três delas, sobre antenas, internet das coisas (IoT) e potencial humano, incluem o termo 6G
no título e têm protagonistas estrangeiros. Por sua vez, Manuel Ramalho Eanes, administrador
executivo da operadora portuguesa Nos, fará uma apresentação sobre "como o 5G vai permitir uma
sociedade digital".
 
Estas conferências internacionais e abrangentes permitem ao setor das telecomunicações discutir os
desafios da próxima geração e padrões para a nova era. Em Portugal, a Altice Portugal foi outra das
operadoras que já confirmou publicamente estar a realizar testes iniciais em torno do 6G, em conjunto
com parceiros internacionais. Mas a tecnologia só deverá ser realidade na próxima década.
 
Num comunicado enviado à imprensa, o Instituto de Engenharia e Sistemas de Computadores,
Tecnologia e Ciência (INESC TEC), uma entidade privada, assume que está a organizar esta
conferência e que espera a participação virtual de "quase 2.000 especialistas". "Sob o lema 'A caminho
do 6G', a conferência vai discutir a implementação avançada do 5G e definir a visão da rede 6G, que
deverá chegar na próxima década", lê-se na na nota informativa.
 
Além das participações dos "quatro oradores principais", o evento inclui ainda "workshops, sessões
plenárias e técnicas e uma exposição virtual com mais de 20 stands".
 
Flávio Nunes
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CEO e administrador da NOS participam em conferência internacional sobre 6G
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2021

Meio: Executive Digest Online Autores: Filipa Almeida

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=56ad64b7

 
Miguel Almeida, CEO da NOS, será um dos oradores convidados da sessão de abertura da conferência
internacional 2021 Joint EuCNC & 6G Summit, já amanhã, dia 9. Realizado na cidade do Porto, trata-
se de um debate em torno do futuro das comunicações, que reúne cerca de dois mil especialistas de
olhos postos no amanhã e naquilo que virá depois do 5G.
 
O evento, organizado pelo INESC TEC, arranca hoje e a NOS é a única operadora de telecomunicações
nacional com presença confirmada. Além de Miguel Almeida, também o administrador executivo
Manuel Ramalho Eanes irá participar enquanto keynote speaker na sessão "How 5G will enable a
Digital Society". Junta-se ainda Jorge Graça, administrador executivo da NOS, no painel "6G and B5G
Prospects for Vertical Industry".
 
A NOS tem estado, desde sempre, envolvida na construção do futuro das telecomunicações em
Portugal e o 6G não será exceção. Somos líderes no investimento em Investigação e Desenvolvimento
(I&D) em Portugal e queremos continuar a dar o nosso contributo científico e técnico para aquela que
será a próxima grande revolução tecnológica assente em redes de comunicação ainda mais flexíveis,
inteligentes e robustas , afirma Jorge Graça, em comunicado.
 
A EuCNC & 6G Summit conta com o apoio da Comissão Europeia e da Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia, bem como do programa 6G Flagship / Universidade de Oulu.
 
"On the Road to 6G" é o mote do evento, que se foca na implementação avançada do 5G e na
definição da visão da rede 6G, em especial os requisitos necessários e os programas de investigação
nas tecnologias envolvidas. Estima-se que o 6G seja capaz de potenciar novas tecnologias assentes
em inteligência artificial, sensorização, imersão e internet das coisas, através de velocidades de 1
terabyte por segundo e latência dez vezes inferior à da geração anterior.
 
Filipa Almeida
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Portugal reúne 2 mil especialistas para debaterem estratégia para redes 6G
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2021

Meio: Link To Leaders Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d35e5d5a

 
O 2021 Joint EuCNC & 6G Summit começa hoje e vai reunir durante quatro dias dois mil especialistas
para discutirem os programas de investigação do 6G, a próxima geração de redes de comunicação
móveis.
 
A partir de hoje e até dia 11 de junho vai realizar-se a conferência europeia em Redes, Comunicações
e 6G 2021 Joint EuCNC & 6G Summit que decorre virtualmente. No entanto, o Porto será a cidade de
acolhimento que irá reunir cerca de dois mil especialistas do setor.
 
Tendo como lema "O Caminho do 6G", a conferência vai discutir a implementação avançada do 5G e
definir a visão da rede 6G que deverá chegar na próxima década.
 
"Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um
holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra
parte do mundo", este é um exemplo do que podemos esperar do 6G, explica a INESC TEC,
organizadora da conferência.
 
"O 6G começa a ser investigado agora, para ser usado em 2030. Nesta conferência será lançada a
estratégia de financiamento da União Europeia para a investigação do 6G e definida a visão da
próxima geração de redes móveis", afirma Manuel Ricardo, coordenador do Cluster de Redes de
Sistemas Inteligentes do INESC TEC.
 
Ainda de acordo com o responsável, o 6G é definido como redes de comunicação mais flexíveis,
inteligentes e presentes em toda a parte. A tecnologia de machine learning será incorporada nos
sistemas de comunicação, aprendendo e adaptando-se às necessidades dos utilizadores. Vai combinar
técnicas avançadas de comunicações, computação, sensorização e posicionamento.
 
Em termos de velocidade, a sexta geração irá explorar um novo espetro rádio nos TeraHertz que
possibilitará débitos na ordem dos 100 Gbit por segundo, com latências 10 vezes inferiores às do 5G.
 
O evento inclui workshops, sessões técnicas e uma exposição virtual com mais de 20 stands. A
conferência conta com quatro oradores principais: Michael Peeters, investigador do imec e professor
na Universidade de Antuérpia, na Bélgica; Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS;
Roberto Verdone, professor na Universidade de Bologna e diretor do WiLab, em Itália; e Petter Vetter,
diretor da Nokia Bell Labs, nos Estados Unidos.
 
Amanhã, dia 9 de junho, às 9h00, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor,
fará um discurso de abertura.
 
Comentários
 
Link To Leaders
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A15

Especialistas reúnem-se online para discutir implementação do 5G e definir visão do
6G
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2021

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1212d912

 
Cerca de dois mil especialistas vão reunir-se virtualmente entre terça e sexta-feira, tendo o Porto
como "cidade de acolhimento", para discutir a implementação do 5G e definir a visão da rede 6G.
 
Cerca de dois mil especialistas vão reunir-se virtualmente, entre terça e sexta-feira, para, tendo o
Porto como "cidade de acolhimento", discutir a implementação avançada do 5G e definir a visão da
rede 6G, esta segunda-feira anunciado.
 
Em comunicado, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC
TEC) explica que a conferência internacional "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" vai discutir a
implementação do 5G e definir estratégias para as redes de comunicações 6G.
 
"Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um
holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra
parte do mundo", refere o instituto do Porto, acrescentando que "estes cenários podem tornar-se
realidade em 2030".
 
Sob o lema "On the Road to 6G", a conferência, organizada pelo instituto do Porto, vai reunir cerca de
dois mil especialistas entre terça e sexta-feira virtualmente.
 
PUB . CONTINUE A LER A SEGUIR
 
Citado no comunicado, Manuel Ricardo, coordenador do cluster de redes de sistemas inteligentes do
INESC TEC, afirma que "nesta conferência será lançada a estratégia de financiamento da União
Europeia (UE) para a investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de redes moveis".
 
As redes 6G vão ser "importantes" para suportar novos tipos de comunicação como comunicações
hápticas ou holográficas, Internet para a indústria 5.0, a Internet dos objetos e comunicações entre
veículos autónomos.
 
Segundo Manuel Ricardo, as redes 6G vão ser "mais flexíveis, inteligentes e ambíguas" e os seus
sistemas "vão incorporar técnicas de aprendizagem automática". "Estes sistemas vão aprender as
necessidades dos utilizadores e adaptar-se, combinando técnicas avançadas de comunicações,
computação, sensorização e posicionamento", explica.
 
A conferência é de acesso gratuito e vai incluir 'workshops', sessões plenárias e técnicas, bem como
uma exposição virtual com mais de 20 'stands'.
 
Michael Peeters, investigador do IMEC e professor na Universidade de Antuérpia (Bélgica), Manuel
Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS, Roberto Verdone, professor na Universidade de
Bolonha e diretor do WiLab (Itália), e Petter Vetter, diretor da Nokia Bell Labs, nos Estados Unidos,
são os principais oradores da conferência.
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A sessão de abertura conta também com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, na quarta-feira, pelas 09:00. A conferência "2021 Joint EuCNC & 6G Summit"
é organizada com o apoio do programa 6G Flagship da Universidade de Oulu, da Comissão Europeia
através do projeto EuConNects 4, da Presidência Portuguesa do Conselho da UE 2021 e do Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 
Agência Lusa
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Estratégia para as redes de comunicações 6G começa a ser definida em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2021

Meio: PT Jornal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b45eb3f0

 
Conferência internacional vai reunir quase dois mil especialistas e conta com o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior na abertura.
 
Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um
holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra
parte do mundo. Estes cenários podem tornar-se realidade em 2030, quando começar a ser
implementada a próxima geração das redes de comunicações móveis (6G).
 
É para definir os requisitos e discutir os programas de investigação do 6G que quase dois mil
especialistas se vão reunir na conferência internacional 2021 Joint EuCNC (European Conference on
Networks and Communications) & 6G Summit, que decorre virtualmente entre os dias 8 e 11 de
junho, tendo o Porto como cidade de acolhimento.
 
Sob o lema 'On the Road to 6G - A caminho do 6G', a conferência vai discutir a implementação
avançada do 5G e definir a visão da rede 6G, que deverá chegar na próxima década.
 
"O 6G começa a ser investigado agora, para ser usado em 2030. Nesta conferência será lançada a
estratégia de financiamento da União Europeia para a investigação do 6G e definida a visão da
próxima geração de redes móveis", afirma Manuel Ricardo, coordenador do Cluster de Redes de
Sistemas Inteligentes do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
(INESC TEC).
 
Mas o que podemos esperar do 6G? "Redes de comunicação mais flexíveis, inteligentes e ubíquas
(presentes em toda a parte). Os sistemas de comunicações vão incorporar técnicas de aprendizagem
automática (machine learning).
 
Estes sistemas vão aprender as necessidades dos utilizadores e adaptar-se, combinando técnicas
avançadas de comunicações, computação, sensorização e posicionamento", explica o também
professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).
 
As redes 6G vão ser importantes para suportar novos tipos de comunicação, como por exemplo a
comunicação holográfica, comunicações hápticas (que nos permitem usar outros sentidos como o tato
ou o cheiro), Internet para a indústria 5.0, a Internet dos objetos, e comunicações entre veículos
autónomos. A sexta geração irá explorar novo espetro rádio nos TeraHertz que possibilitará débitos na
ordem dos 100 Gbit por segundo, com latências 10 vezes inferiores às do 5G.
 
O evento visa reunir os principais especialistas na área, promovendo um fórum privilegiado de debate.
"A tecnologia 6G tornou-se o principal foco da investigação sobre sistemas sem fios, a nível mundial",
refere o professor Matti Latva-aho, diretor do F6G Flagship, o programa de investigação finlandês
responsável pelo lançamento dos eventos 6G Wireless Summits, em 2019. "É com enorme prazer que
associamos os 6G Summits ao EuCNC, refletindo, assim, a relevância da tecnologia 6G a nível
europeu", conclui.
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Cerca de dois mil especialistas de todo o mundo são esperados na conferência, uma das maiores a
nível internacional e cujo acesso é gratuito. O evento inclui workshops, sessões plenárias e técnicas e
uma exposição virtual com mais de 20 stands.
 
Os quatro oradores principais são Michael Peeters, investigador do imec e professor na Universidade
de Antuérpia, na Bélgica;Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS; Roberto Verdone,
professor na Universidade de Bologna e diretor do WiLab, em Itália; e Petter Vetter, diretor da Nokia
Bell Labs, nos Estados Unidos. A conferência conta ainda com a participação do Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na sessão de abertura, que decorre no dia 9 de junho às
9h00. Programa completo aqui.
 
A 2021 Joint EuCNC & 6G Summit é organizada pelo INESC TEC, com o apoio do programa 6G
Flagship/ Universidade de Oulu, da Comissão Europeia através do projeto EuConNects 4 coordenado
pelo INOV-INESC, da Presidência Portuguesa do Conselho da UE 2021 e do Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), a maior associação de engenheiros eletrotécnicos do mundo. Tem o
patrocínio da NOS, Huawei, Nokia, Virginia Diodes e Ericsson.
 
Redação
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NOS participa em debate internacional sobre 6G
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/06/2021

Meio: Smart Planet Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb1c96b2

 
O caminho para qualquer geração móvel começa cerca de dez anos antes de a tecnologia ficar
disponível. Embora a maioria dos países, a nível mundial, esteja ainda a trabalhar na disseminação
das redes 5G, Indústria e Academia estão já a olhar para o futuro das comunicações móveis - o 6G.
 
Entre 8 e 11 de junho, a NOS participa na European Conference on Networks and Communications &
6G Summit, para debater o futuro da próxima geração móvel, sendo a única operadora de
telecomunicações nacional presente neste momento de definição da estratégia para as redes 6G. Tal
como aconteceu na entrega das últimas tecnologias móveis, a NOS quer continuar na linha da frente
no que diz respeito à inovação científica e tecnológica do setor das telecomunicações.
 
Organizada pelo INESC TEC, a conferência conta com o apoio da Comissão Europeia e da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, bem como do programa 6G Flagship / Universidade de
Oulu. Sob o mote "On the Road to 6G", o evento vai discutir a implementação avançada do 5G e
definir a visão da rede 6G, em especial os requisitos necessários e os programas de investigação nas
tecnologias envolvidas.
 
De acordo com Manuel Ricardo, coordenador do Cluster de Redes de Sistemas Inteligentes do Instituto
de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), que organiza a
conferência, "o 6G começa a ser investigado agora, para ser usado em 2030. Nesta conferência será
lançada a estratégia de financiamento da União Europeia para a investigação do 6G e definida a visão
da próxima geração de redes móveis".
 
"A NOS tem estado, desde sempre, envolvida na construção do futuro das telecomunicações em
Portugal, e o 6G não será exceção. Somos líderes no investimento em Investigação e
Desenvolvimento (I&D) em Portugal e queremos continuar a dar o nosso contributo científico e técnico
para aquela que será a próxima grande revolução tecnológica assente em redes de comunicação ainda
mais flexíveis, inteligentes e robustas", afirma Jorge Graça, administrador executivo da NOS.
 
Apesar de ainda ser difícil materializar o 6G, espera-se que a próxima geração móvel potencie o
desenvolvimento de novas tecnologias assentes em inteligência artificial, sensorização, imersão e
internet das coisas, através de velocidades de 1 terabyte por segundo e latência dez vezes inferior à
da geração anterior. O 6G vai exponenciar a revolução de setores importantes da sociedade, como o
da saúde, eliminando a barreira do tempo e espaço, com uma alta capacidade de transmitir muitos
dados em pouco tempo, de forma altamente precisa e segura.
 
European Conference on Networks and Communications & 6G
 
O 2021 Joint EuCNC & 6G Summit reúne especialistas de mais de 40 países que dinamizam workshops
e debatem em sessões plenárias e paralelas abertas a todos os interessados que podem registar-se no
evento de forma gratuita. Os quatro oradores principais são Michael Peeters, investigador do imec e
professor na Universidade de Antuérpia, na Bélgica; Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo
da NOS; Roberto Verdone, professor na Universidade de Bologna e diretor do WiLab em Itália; e
Petter Vetter, da Nokia Bell Labs nos Estados Unidos. A conferência conta ainda com a participação do
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Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
 
Do lado da NOS, destaca-se a presença de Miguel Almeida, CEO da NOS na sessão de abertura do
evento, além da já referida participação de Manuel Ramalho Eanes, enquanto keynote speaker na
sessão "How 5G will enable a Digital Society", e de Jorge Graça, administrador executivo da NOS, no
painel "6G and B5G Prospects for Vertical Industry".
 
O programa completo da European Conference on Networks and Communications & 6G pode ser
consultado aqui.
 
A 2021 Joint EuCNC & 6G Summit é organizada pelo INESC TEC com o apoio do programa 6G
Flagship/ Universidade de Oulu, da Comissão Europeia através do projeto EuConNects 4 coordenado
pelo INOV-INESC, da Presidência Portuguesa do Conselho da UE 2021 e do Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), a maior associação de engenheiros eletrotécnicos do mundo.
 
Ao contrário dos anos anteriores, o evento realizado este ano, assenta na combinação de duas
conferências de referência na área das telecomunicações: EuCNC (Conferência Europeia sobre Redes e
Comunicações), na sua 30ª edição, apoiada pela Comissão Europeia; e a Cimeira 6G, na sua 3ª
edição,que teve origem no programa 6G Flagship na Finlândia, um dos primeiros na sua área.
 
Smart Planet
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A tecnologia 5G está ainda no início em Portugal, mas já se desenvolve o próximo padrão, o 6G. O
caminho é longo até a chegada do 6G e é importante começarmos já a debater o que esta futura
tecnologia deverá trazer e como deverá beneficiar a qualidade de vida de todos. Como operadora
sempre na vanguarda das tecnologias de comunicação em Portugal, a NOS faz parte deste futuro 6G e
participará na Joint EuCNC & 6G Summit.
 
Do comunicado de imprensa:
 
O caminho para qualquer geração móvel começa cerca de dez anos antes de a tecnologia ficar
disponível. Embora a maioria dos países, a nível mundial, esteja ainda a trabalhar na disseminação
das redes 5G, Indústria e Academia estão já a olhar para o futuro das comunicações móveis - o 6G.
 
Entre 8 e 11 de junho, a NOS participa na European Conference on Networks and Communications &
6G Summit, para debater o futuro da próxima geração móvel, sendo a única operadora de
telecomunicações nacional presente neste momento de definição da estratégia para as redes 6G. Tal
como aconteceu na entrega das últimas tecnologias móveis, a NOS quer continuar na linha da frente
no que diz respeito à inovação científica e tecnológica do setor das telecomunicações.
 
Organizada pelo INESC TEC, a conferência  conta com o apoio da Comissão Europeia e da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, bem como do programa 6G Flagship / Universidade de
Oulu. Sob o mote "On the Road to 6G", o evento vai discutir a implementação avançada do 5G e
definir a visão da rede 6G, em especial os requisitos necessários e os programas de investigação nas
tecnologias envolvidas.
 
De acordo com Manuel Ricardo, coordenador do Cluster de Redes de Sistemas Inteligentes do Instituto
de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), que organiza a
conferência, "o 6G começa a ser investigado agora, para ser usado em 2030. Nesta conferência será
lançada a estratégia de financiamento da União Europeia para a investigação do 6G e definida a visão
da próxima geração de redes móveis".
 
"A NOS tem estado, desde sempre, envolvida na construção do futuro das telecomunicações em
Portugal, e o 6G não será exceção. Somos líderes no investimento em Investigação e
Desenvolvimento (I&D) em Portugal e queremos continuar a dar o nosso contributo científico e técnico
para aquela que será a próxima grande revolução tecnológica assente em redes de comunicação ainda
mais flexíveis, inteligentes e robustas", afirma Jorge Graça, administrador executivo da NOS.
 
Apesar de ainda ser difícil materializar o 6G, espera-se que a próxima geração móvel potencie o
desenvolvimento de novas tecnologias assentes em inteligência artificial, sensorização, imersão e
internet das coisas, através de velocidades de 1 terabyte por segundo e latência dez vezes inferior à
da geração anterior. O 6G vai exponenciar a revolução de setores importantes da sociedade, como o
da saúde, eliminando a barreira do tempo e espaço, com uma alta capacidade de transmitir muitos
dados em pouco tempo, de forma altamente precisa e segura.
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European Conference on Networks and Communications & 6G
 
O 2021 Joint EuCNC & 6G Summit reúne especialistas de mais de 40 países que dinamizam workshops
e debatem em sessões plenárias e paralelas abertas a todos os interessados que podem registar-se no
evento de forma gratuita. Os quatro oradores principais são Michael Peeters, investigador do imec e
professor na Universidade de Antuérpia, na Bélgica; Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo
da NOS; Roberto Verdone, professor na Universidade de Bologna e diretor do WiLab em Itália; e
Petter Vetter, da Nokia Bell Labs nos Estados Unidos. A conferência conta ainda com a participação do
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.
 
Do lado da NOS, destaca-se a presença de Miguel Almeida, CEO da NOS na sessão de abertura do
evento, além da já referida participação de Manuel Ramalho Eanes, enquanto keynote speaker na
sessão "How 5G will enable a Digital Society", e de Jorge Graça, administrador executivo da NOS, no
painel "6G and B5G Prospects for Vertical Industry".
 
O programa completo da European Conference on Networks and Communications & 6Gpode ser
consultado aqui.
 
A 2021 Joint EuCNC & 6G Summit é organizada pelo INESC TEC   com o apoio do programa 6G
Flagship/ Universidade de Oulu, da Comissão Europeia através do projeto EuConNects 4 coordenado
pelo INOV-INESC, da Presidência Portuguesa do Conselho da UE 2021 e do Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), a maior associação de engenheiros eletrotécnicos do mundo.
 
Ao contrário dos anos anteriores, o evento realizado este ano, assenta na combinação de duas
conferências de referência na área das telecomunicações: EuCNC (Conferência Europeia sobre Redes e
Comunicações), na sua 30ª edição, apoiada pela Comissão Europeia; e a Cimeira 6G, na sua 3ª
edição,que teve origem no programa 6G Flagship na Finlândia, um dos primeiros na sua área.
 
Marco Trigo
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Conferência internacional 2021 Joint EuCNC & 6G Summit reúne cerca de 2000 especialistas para
trabalhar e debater o futuro das comunicações
 
O caminho para qualquer geração móvel começa cerca de dez anos antes de a tecnologia ficar
disponível.
Publicidade
 
E, embora a maioria dos países, a nível mundial, esteja ainda a trabalhar na disseminação das redes
5G, a Indústria e as Universidades estão já a olhar para o futuro das comunicações móveis - o 6G.
 
Assim sendo, entre 8 e 11 de junho, a NOS participa na European Conference on Networks and
Communications & 6G Summit, para debater o futuro da próxima geração móvel, "sendo a única
operadora de telecomunicações nacional presente neste momento de definição da estratégia para as
redes 6G", conforme anunciou em comunicado de imprensa.
 
Tal como aconteceu na entrega das últimas tecnologias móveis, a NOS "quer continuar na linha da
frente no que diz respeito à inovação científica e tecnológica" do setor das telecomunicações.
 
Organizada pelo INESC TEC, a conferência conta com o apoio da Comissão Europeia e da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, bem como do programa 6G Flagship / Universidade de
Oulu.
 
Sob o mote "On the Road to 6G", o evento vai discutir a implementação avançada do 5G e definir a
visão da rede 6G, em especial os requisitos necessários e os programas de investigação nas
tecnologias envolvidas.
 
De acordo com Manuel Ricardo, coordenador do Cluster de Redes de Sistemas Inteligentes do Instituto
de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), que organiza a
conferência, "o 6G começa a ser investigado agora, para ser usado em 2030".
 
Assim, "nesta conferência será lançada a estratégia de financiamento da União Europeia para a
investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de redes móveis".
 
"A NOS tem estado, desde sempre, envolvida na construção do futuro das telecomunicações em
Portugal, e o 6G não será exceção", afirma Jorge Graça, administrador executivo da NOS.
 
Apesar de ainda ser difícil materializar o 6G, espera-se que a próxima geração móvel potencie o
desenvolvimento de novas tecnologias assentes em inteligência artificial, sensorização, imersão e
internet das coisas, através de velocidades de 1 terabyte por segundo e latência dez vezes inferior à
da geração anterior.
 
O 6G vai exponenciar a revolução de setores importantes da sociedade, como o da saúde, eliminando
a barreira do tempo e espaço, com uma alta capacidade de transmitir muitos dados em pouco tempo,
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de forma altamente precisa e segura.
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Especialistas reúnem-se online para discutir implementação do 5G e definir visão do 6G
 
0Internet, Tecnologias7 de Junho de 2021
 
A+
 
A-
 
Email
 
Print
 
Cerca de dois mil especialistas vão reunir-se virtualmente, entre terça e sexta-feira, para, tendo o
Porto como "cidade de acolhimento", discutir a implementação avançada do 5G e definir a visão da
rede 6G, foi hoje anunciado.
 
Por Lusa
 
Em comunicado, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC
TEC) explica que a conferência internacional "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" vai discutir a
implementação do 5G e definir estratégias para as redes de comunicações 6G.
 
"Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um
holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra
parte do mundo", refere o instituto do Porto, acrescentando que "estes cenários podem tornar-se
realidade em 2030".
 
Sob o lema "On the Road to 6G", a conferência, organizada pelo instituto do Porto, vai reunir cerca de
dois mil especialistas entre terça e sexta-feira virtualmente.
 
Citado no comunicado, Manuel Ricardo, coordenador do cluster de redes de sistemas inteligentes do
INESC TEC, afirma que "nesta conferência será lançada a estratégia de financiamento da União
Europeia (UE) para a investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de redes moveis".
 
As redes 6G vão ser "importantes" para suportar novos tipos de comunicação como comunicações
hápticas ou holográficas, Internet para a indústria 5.0, a Internet dos objetos e comunicações entre
veículos autónomos.
 
Segundo Manuel Ricardo, as redes 6G vão ser "mais flexíveis, inteligentes e ambíguas" e os seus
sistemas "vão incorporar técnicas de aprendizagem automática".
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"Estes sistemas vão aprender as necessidades dos utilizadores e adaptar-se, combinando técnicas
avançadas de comunicações, computação, sensorização e posicionamento", explica.
 
A conferência é de acesso gratuito e vai incluir 'workshops', sessões plenárias e técnicas, bem como
uma exposição virtual com mais de 20 'stands'.
 
Michael Peeters, investigador do IMEC e professor na Universidade de Antuérpia (Bélgica), Manuel
Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS, Roberto Verdone, professor na Universidade de
Bolonha e diretor do WiLab (Itália), e Petter Vetter, diretor da Nokia Bell Labs, nos Estados Unidos,
são os principais oradores da conferência.
 
A sessão de abertura conta também com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, na quarta-feira, pelas 09:00.
 
A conferência "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" é organizada com o apoio do programa 6G Flagship
da Universidade de Oulu, da Comissão Europeia através do projeto EuConNects 4, da Presidência
Portuguesa do Conselho da UE 2021 e do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 
Por Computerworld
 
Partilhar
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Cerca de dois mil especialistas vão reunir-se virtualmente, entre terça e sexta-feira, para, tendo o
Porto como "cidade de acolhimento", discutir a implementação avançada do 5G e definir a visão da
rede 6G.
 
6G
 
© DR
Comentar
Em comunicado, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC
TEC) explica que a conferência internacional "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" vai discutir a
implementação do 5G e definir estratégias para as redes de comunicações 6G.
 
"Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um
holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra
parte do mundo", refere o instituto do Porto, acrescentando que "estes cenários podem tornar-se
realidade em 2030".
 
Sob o lema "On the Road to 6G", a conferência, organizada pelo instituto do Porto, vai reunir cerca de
dois mil especialistas entre terça e sexta-feira virtualmente.
 
Citado no comunicado, Manuel Ricardo, coordenador do cluster de redes de sistemas inteligentes do
INESC TEC, afirma que "nesta conferência será lançada a estratégia de financiamento da União
Europeia (UE) para a investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de redes móveis".
 
As redes 6G vão ser "importantes" para suportar novos tipos de comunicação como comunicações
hápticas ou holográficas, Internet para a indústria 5.0, a Internet dos objetos e comunicações entre
veículos autónomos.
 
Segundo Manuel Ricardo, as redes 6G vão ser "mais flexíveis, inteligentes e ambíguas" e os seus
sistemas "vão incorporar técnicas de aprendizagem automática".
 
"Estes sistemas vão aprender as necessidades dos utilizadores e adaptar-se, combinando técnicas
avançadas de comunicações, computação, sensorização e posicionamento", explica.
 
A conferência é de acesso gratuito e vai incluir 'workshops', sessões plenárias e técnicas, bem como
uma exposição virtual com mais de 20 'stands'.
 
Michael Peeters, investigador do IMEC e professor na Universidade de Antuérpia (Bélgica), Manuel
Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS, Roberto Verdone, professor na Universidade de
Bolonha e diretor do WiLab (Itália), e Petter Vetter, diretor da Nokia Bell Labs, nos Estados Unidos,
são os principais oradores da conferência.
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A sessão de abertura conta também com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, na quarta-feira, pelas 09:00.
 
A conferência "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" é organizada com o apoio do programa 6G Flagship
da Universidade de Oulu, da Comissão Europeia através do projeto EuConNects 4, da Presidência
Portuguesa do Conselho da UE 2021 e do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 
[Additional Text]:
6G
Dinheiro Vivo
 
Dinheiro Vivo
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Porto, 07 mai 2021 (Lusa) - Cerca de dois mil especialistas vão reunir-se virtualmente, entre terça e
sexta-feira, para, tendo o Porto como "cidade de acolhimento", discutir a implementação avançada do
5G e definir a visão da rede 6G, foi hoje anunciado.
 
Em comunicado, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC
TEC) explica que a conferência internacional "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" vai discutir a
implementação do 5G e definir estratégias para as redes de comunicações 6G.
 
"Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um
holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra
parte do mundo", refere o instituto do Porto, acrescentando que "estes cenários podem tornar-se
realidade em 2030".
 
Sob o lema "On the Road to 6G", a conferência, organizada pelo instituto do Porto, vai reunir cerca de
dois mil especialistas entre terça e sexta-feira virtualmente.
 
Citado no comunicado, Manuel Ricardo, coordenador do cluster de redes de sistemas inteligentes do
INESC TEC, afirma que "nesta conferência será lançada a estratégia de financiamento da União
Europeia (UE) para a investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de redes moveis".
 
As redes 6G vão ser "importantes" para suportar novos tipos de comunicação como comunicações
hápticas ou holográficas, Internet para a indústria 5.0, a Internet dos objetos e comunicações entre
veículos autónomos.
 
Segundo Manuel Ricardo, as redes 6G vão ser "mais flexíveis, inteligentes e ambíguas" e os seus
sistemas "vão incorporar técnicas de aprendizagem automática".
 
"Estes sistemas vão aprender as necessidades dos utilizadores e adaptar-se, combinando técnicas
avançadas de comunicações, computação, sensorização e posicionamento", explica.
 
A conferência é de acesso gratuito e vai incluir 'workshops', sessões plenárias e técnicas, bem como
uma exposição virtual com mais de 20 'stands'.
 
Michael Peeters, investigador do IMEC e professor na Universidade de Antuérpia (Bélgica), Manuel
Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS, Roberto Verdone, professor na Universidade de
Bolonha e diretor do WiLab (Itália), e Petter Vetter, diretor da Nokia Bell Labs, nos Estados Unidos,
são os principais oradores da conferência.
 
A sessão de abertura conta também com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, na quarta-feira, pelas 09:00.
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A conferência "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" é organizada com o apoio do programa 6G Flagship
da Universidade de Oulu, da Comissão Europeia através do projeto EuConNects 4, da Presidência
Portuguesa do Conselho da UE 2021 e do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 
SPYC // JAP
 
Lusa/Fim
 
(ppue2021)
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imagem de arquivo
 
- Publicidade -
 
Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um
holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra
parte do mundo.
 
Estes cenários podem tornar-se realidade em 2030, quando começar a ser implementada a próxima
geração das redes de comunicações móveis (6G). É para definir os requisitos e discutir os programas
de investigação do 6G que quase dois mil especialistas se vão reunir na conferência internacional 2021
Joint EuCNC (European Conference on Networks and Communications) & 6G Summit, que decorre
virtualmente entre os dias 8 e 11 de junho, tendo o Porto como cidade de acolhimento.
 
Sob o lema "On the Road to 6G - A caminho do 6G", a conferência vai discutir a implementação
avançadado 5G e definir a visão da rede 6G, que deverá chegar na próxima década. "O 6G começa a
ser investigado agora, para ser usado em 2030. Nesta conferência será lançada a estratégia de
financiamento da União Europeia para a investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de
redes móveis", afirma Manuel Ricardo, coordenador do Cluster de Redes de Sistemas Inteligentes do
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).
 
Cerca de dois mil especialistas de todo o mundo são esperados na conferência, uma das maiores a
nível internacional e cujo acesso é gratuito. O evento inclui workshops, sessões plenárias e técnicas e
uma exposição virtual com mais de 20 stands. Os quatro oradores principais são Michael Peeters,
investigador do imec e professor na Universidade de Antuérpia, na Bélgica;Manuel Ramalho Eanes,
administrador executivo da NOS; Roberto Verdone, professor na Universidade de Bologna e diretor do
WiLab, em Itália; e Petter Vetter, diretor da Nokia Bell Labs, nos Estados Unidos.
 
A conferência conta ainda com a participação do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Manuel Heitor, na sessão de abertura, que decorre no dia 9 de junho às 9h00. Programa completo
aqui.
 
- Publicidade -
 
Angélica Santos
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Cerca de dois mil especialistas vão reunir-se virtualmente, entre terça e sexta-feira, para, tendo o
Porto como "cidade de acolhimento", discutir a implementação avançada do 5G e definir a visão da
rede 6G, foi hoje anunciado.
 
Em comunicado, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC
TEC) explica que a conferência internacional "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" vai discutir a
implementação do 5G e definir estratégias para as redes de comunicações 6G.
 
"Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um
holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra
parte do mundo", refere o instituto do Porto, acrescentando que "estes cenários podem tornar-se
realidade em 2030".
 
Sob o lema "On the Road to 6G", a conferência, organizada pelo instituto do Porto, vai reunir cerca de
dois mil especialistas entre terça e sexta-feira virtualmente.
 
Citado no comunicado, Manuel Ricardo, coordenador do cluster de redes de sistemas inteligentes do
INESC TEC, afirma que "nesta conferência será lançada a estratégia de financiamento da União
Europeia (UE) para a investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de redes moveis".
 
As redes 6G vão ser "importantes" para suportar novos tipos de comunicação como comunicações
hápticas ou holográficas, Internet para a indústria 5.0, a Internet dos objetos e comunicações entre
veículos autónomos.
 
Segundo Manuel Ricardo, as redes 6G vão ser "mais flexíveis, inteligentes e ambíguas" e os seus
sistemas "vão incorporar técnicas de aprendizagem automática".
 
"Estes sistemas vão aprender as necessidades dos utilizadores e adaptar-se, combinando técnicas
avançadas de comunicações, computação, sensorização e posicionamento", explica.
 
A conferência é de acesso gratuito e vai incluir 'workshops', sessões plenárias e técnicas, bem como
uma exposição virtual com mais de 20 'stands'.
 
Michael Peeters, investigador do IMEC e professor na Universidade de Antuérpia (Bélgica), Manuel
Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS, Roberto Verdone, professor na Universidade de
Bolonha e diretor do WiLab (Itália), e Petter Vetter, diretor da Nokia Bell Labs, nos Estados Unidos,
são os principais oradores da conferência.
 
A sessão de abertura conta também com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, na quarta-feira, pelas 09:00.
 
A conferência "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" é organizada com o apoio do programa 6G Flagship
da Universidade de Oulu, da Comissão Europeia através do projeto EuConNects 4, da Presidência
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Especialistas reúnem-se "online" para discutir implementação do 5G e definir visão do
6G - Notícias
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Tweet
 
07 de Junho de 2021 | por Lusa
 
Cerca de dois mil especialistas vão reunir-se virtualmente, entre terça e sexta-feira, para, tendo o
Porto como "cidade de acolhimento", discutir a implementação avançada do 5G e definir a visão da
rede 6G, foi hoje anunciado.
 
Em comunicado, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC
TEC) explica que a conferência internacional "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" vai discutir a
implementação do 5G e definir estratégias para as redes de comunicações 6G.
 
"Imagine uma reunião de trabalho em que cada um dos participantes está representado por um
holograma, ou uma situação em que consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra
parte do mundo", refere o instituto do Porto, acrescentando que "estes cenários podem tornar-se
realidade em 2030".
 
Sob o lema "On the Road to 6G", a conferência, organizada pelo instituto do Porto, vai reunir cerca de
dois mil especialistas entre terça e sexta-feira virtualmente.
 
Citado no comunicado, Manuel Ricardo, coordenador do cluster de redes de sistemas inteligentes do
INESC TEC, afirma que "nesta conferência será lançada a estratégia de financiamento da União
Europeia (UE) para a investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de redes moveis".
 
As redes 6G vão ser "importantes" para suportar novos tipos de comunicação como comunicações
hápticas ou holográficas, Internet para a indústria 5.0, a Internet dos objetos e comunicações entre
veículos autónomos.
 
Segundo Manuel Ricardo, as redes 6G vão ser "mais flexíveis, inteligentes e ambíguas" e os seus
sistemas "vão incorporar técnicas de aprendizagem automática".
 
"Estes sistemas vão aprender as necessidades dos utilizadores e adaptar-se, combinando técnicas
avançadas de comunicações, computação, sensorização e posicionamento", explica.
 
A conferência é de acesso gratuito e vai incluir "workshops", sessões plenárias e técnicas, bem como
uma exposição virtual com mais de 20 "stands".
 
Michael Peeters, investigador do IMEC e professor na Universidade de Antuérpia (Bélgica), Manuel
Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS, Roberto Verdone, professor na Universidade de
Bolonha e diretor do WiLab (Itália), e Petter Vetter, diretor da Nokia Bell Labs, nos Estados Unidos,
são os principais oradores da conferência.
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A sessão de abertura conta também com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Manuel Heitor, na quarta-feira, pelas 09:00.
 
A conferência "2021 Joint EuCNC & 6G Summit" é organizada com o apoio do programa 6G Flagship
da Universidade de Oulu, da Comissão Europeia através do projeto EuConNects 4, da Presidência
Portuguesa do Conselho da UE 2021 e do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
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Estratégia para redes 6G vai ser discutida nos próximos dias em Portugal por 2.000
especialistas
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O 2021 Joint EuCNC & 6G Summit será apresentado virtualmente, mas o Porto é a cidade de
acolhimento da conferência que vai reunir dois mil especialistas para discutir assuntos do 6G.
 
Tek
 
Entre os dias 8 a 11 de junho vai realizar-se a conferência internacional 2021 Joint EuCNC (European
Conference on Networks and Communications) & 6G Summit que decorre virtualmente, sendo o Porto
a cidade de acolhimento. Espera-se a adesão de dois mil especialistas no sector, e vai ter a presença
de Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na abertura da conferência.
 
A conferência visa definir os requisitos e discutir os programas de investigação do 6G, a próxima
geração de redes de comunicação móveis previsto para 2030. "Imagine uma reunião de trabalho em
que cada um dos participantes está representado por um holograma, ou uma situação em que
consegue sentir o cheiro de uma refeição confecionada noutra parte do mundo", este é um exemplo
do que podemos esperar do 6G, destaca a INESC TEC.
 
Tendo como lema "O Caminho do 6G", a conferência vai discutir a implementação avançada do 5G e
definir a visão da rede 6G, que deverá chegar na próxima década. "O 6G começa a ser investigado
agora, para ser usado em 2030. Nesta conferência será lançada a estratégia de financiamento da
União Europeia para a investigação do 6G e definida a visão da próxima geração de redes móveis",
afirma Manuel Ricardo, coordenador do Cluster de Redes de Sistemas Inteligentes do INESC TEC.
 
É explicado que o 6G é definido como redes de comunicação mais flexíveis, inteligentes e presentes
em toda a parte. A tecnologia de machine learning será incorporada nos sistemas de comunicação,
aprendendo e adaptando-se às necessidades dos utilizadores. Vai combinar técnicas avançadas de
comunicações, computação, sensorização e posicionamento, explica Manuel Ricardo.
 
A comunicação holográfica e hápticas (que permitem usar sentidos como o tato ou cheiro), assim
como internet para a indústria 5.0, internet dos objetos e comunicações entre veículos autónomos são
alguns dos avanços que se esperam com o 6G. Em termos de velocidade, a sexta geração irá explorar
um novo espetro rádio nos TeraHertz que possibilitará débitos na ordem dos 100 Gbit por segundo,
com latências 10 vezes inferiores às do 5G.
 
(em atualização)
 
Não perca as principais novidades do mundo da tecnologia! Subscreva a newsletter do SAPO Tek.
Subscrever Já subscrevi As novidades de todos os gadgets, jogos e aplicações! Ative as notificações do
SAPO Tek. Subscrever Newton, se pudesse, seguiria. Siga o SAPO Tek nas redes sociais. Use a
#SAPOtek nas suas publicações. Facebook Twitter Instagram   Partilhar Partilhar Partilhar Partilhar
Partilhar     Comentários
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Nas telecomunicações, até a novidade se pode me-
dir em bits: se a quinta geração das redes móveis 
(5G) promete 10 Gigabits por segundo (Gbps), na 
sexta geração dessas mesmas redes (6G) o obje-
tivo é 1 Terabit por segundo (Tbps; cada Terabit 
corresponde a 1000 ou 1024 Gigabits, consoante a 
norma usada). Na latência, que mede o tempo que 
um comando demora a ser executado em ambiente 
digital, prevê-se uma evolução de 1 milissegundo 
no 5G para 0,1 milissegundos no 6G. E toda esta 
capacidade futurista terá de operar mesmo quando 
um dos terminais viaja a 1000 km/h.

É possível que o consumidor comum não saiba 
bem o que fazer com uma rede móvel tão rápida 
— mas a verdade é que os cientistas e engenheiros 
também não têm uma ideia muito mais precisa: 
“Estamos ainda a investigar e a tentar perceber 
para que hão de as pessoas precisar de comunica-
ções em 6G”, explica Manuel Ricardo, professor da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP) e investigador do INESC TEC. Perante a 
insistência, Manuel Ricardo lá arrisca apontar a 
holografia como um serviço especialmente exi-
gente que, eventualmente, poderá tirar partido 
das redes 6G.

O cenário não é inédito: sempre que começa a 
ser trabalhada uma nova norma, os especialistas 
perguntam-se qual a utilidade que deverá ter — e 
nem sempre as respostas são as previsíveis. E é 
precisamente para acautelar esse futuro que mais 
de 2000 especialistas vão reunir-se entre 8 e 11 de 
junho na Conferência Europeia de Redes e Comuni-
cações de 2021 que integra uma cimeira 6G. Ambos 
os eventos são realizados por videoconferência, 
apesar de organizados pelo INESC TEC, a partir 
do Porto. “Vai ter que ser criada uma norma e esta 
conferência serve também para abordar o tema”, 
refere Manuel Ricardo.

Além de organismos europeus e governamentais, 
a conferência deverá contar com alguns dos mais 
referenciados cientistas e empresas de tecnologias. 
Os trabalhos arrancam em 2021 — mas os cenários 
apontam para depois de 2030. Para garantir altos 
débitos e baixas latências, as redes 6G deverão 
passar a usar frequências mais elevadas, que se en-
contram acima dos 300 giga-hertz (GHz) e podem 
mesmo chegar aos tera-hertz (THz), e aproxima-
rem-se dos infravermelhos.

As frequências mais altas têm maior largura de 
banda, mas também costumam ter menor raio 
de alcance. O que exige uma multiplicação de re-
transmissores para garantir a cobertura necessária 
num bairro ou numa cidade com as promissoras 
velocidades do 6G.

Manuel Ricardo recorda que a nova geração de 
comunicações móveis deverá abrir caminho às 
redes criadas à medida de cada cenário, que até 
poderão ser geridas por empresas ou comunida-
des, em vez de operadores de telecomunicações. O 
desenvolvimento de novos serviços com base em in-
teligência artificial é outra das tendências previstas.

“É como se passássemos a ter um grande com-
putador com vários componentes que até podem 
estar geograficamente distantes, mas têm capaci-
dades de comunicação tão avançadas que acaba por 
parecer que estão perto umas das outras”, conclui 
Manuel Ricardo.

Hugo Séneca
sociedade@expresso.impresa.pt

O 6G viaja 
a 1000 km/h,  
mas só depois  
de 2030

A principal conferência de  
telecomunicações europeia arranca  
no Porto na próxima semana com  
o objetivo de saber para que serve o 6G

O FUTURO DO FUTURO
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