
Telecomunicações

Exemplos de iniciativas potencialmente enquadráveis e elegíveis em incentivos:

Evolução e implementação do 5G para possibilitar 
escalabilidade, segurança e mobilidade universal –
construção de novos ecossistemas que incluem big
data, IoT e sistemas inteligentes.

Desenvolvimento de rede óticas com largura de 
banda flexível e configuração de canais de forma 
dinâmica, de modo a maximizar a utilização da 
largura de banda e o fluxo do tráfego.

Comunicações em banda larga via satélite (“Internet-
in-the-sky”). Virtualização da rede de telecomunicações.

Supressão da tecnologia de Packet Switching, através 
do desenvolvimento de redes óticas diretamente 
conectadas e de tecnologias associadas.

Ferramentas avançadas de gestão da rede.

Aplicação de machine-learning em FPGAs e ASICs, 
por forma a melhorar a velocidade e eficiência de 
processamento.

TV baseada em IP e vídeo em live-linear streaming
over-the-top (“OTT”), procurando ultrapassar ou 
suprimir a emissão tradicional de TV.

Fog computing (expansão do paradigma Cloud
Computing até o limite da rede, possibilitando uma 
nova geração de aplicações e serviços).

O setor das telecomunicações enfrenta uma mudança acelerada associada a um crescente controlo regulamentar e, 
simultaneamente, à necessidade de atuação num ambiente cada vez mais ágil e competitivo. Existem diversos fatores 
que continuam a potenciar iniciativas de I&D no setor das telecomunicações, tais como a crescente globalização dos 
negócios, a utilização massiva de dispositivos móveis, a Internet of Things (IoT) bem como diversas aplicações que exigem 
uma maior conectividade. De realçar que a tecnologia suporta todas as funções nas organizações modernas, desde o 
desenvolvimento do produto até à realização da venda, sendo que surgem novos intervenientes neste setor que 
procuram introduzir tecnologia e modelos de negócio inovadores, enquanto os players existentes utilizam plataformas 
obsoletas que requerem uma transformação tecnológica. A necessidade de obter mais, a partir de menos, vem 
alavancando a inovação em hardware, software e em network design, sendo esta uma tendência que prevalecerá no 
futuro.

Os investimentos necessários para criar novas ou melhorar soluções, sejam estas de aplicação específica, infraestruturais 
ou envolvendo a integração de tecnologias, podem ser elegíveis para obtenção de incentivos, na forma de subsídios ou 
benefícios fiscais à I&D.
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