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• O que nos interessa no 5G

• Alto Débito Massificado

• Baixa latência

• Seguro

• Mobilidade

• Propriedades do Sistema (eg: Slicing)

• Internet of Things (IoT)

• Frequências dedicadas (nomeadamente para ferrovia)
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Melhoria das comunicações nos sistemas de transporte:

✓ Conectar pessoas e coisas a infraestruturas

✓ Processamento massivo de dados num muito curto intervalo de tempo

✓ Fomentar o crescimento de cidades inteligentes

✓ Desenvolvimento alargado de sistemas de transportes inteligentes

✓ Desenvolvimento de plataformas de Internet of Things (IOT)

✓ Desenvolver exponencialmente a inteligência artificial em tecnologias sem fios

✓ Aceleração da generalização da realidade virtual e aumentada

O IMPACTO DO 5G NA MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS



1. Sistemas de Transportes

• Ao nível da procura e da oferta:

• A melhoria generalizada das telecomunicações e da virtualização, irá permitir a utilização de vários serviços 

remotos, ao nível do trabalho, medicina, educação, serviços públicos, comércio, conferências, etc. As 

necessidades de mobilidade serão diferentes.

• A mobilidade das pessoas vai ser acompanhada e gerida em tempo real, potenciando soluções muito mais 

dinâmicas e flexíveis adaptadas às necessidades de cada momento.

• Será possível conhecer o padrão de mobilidade de cada um de nós, permitindo modelos preditivos, antecipando 

necessidades e possibilitando soluções de transportes muito mais eficientes.

• Segurança rodoviária e gestão inteligente do tráfego

• Sobre a nova tecnologia 5G e com a conectividade em tempo real entre veículos e entre estes e a infraestrutura 

ocorrerá uma gestão inteligente do trafego e a condução será mais segura.

2. Acessibilidade Digital

• Coesão Territorial

• O 5G pode ser o elemento disruptivo que altere o paradigma da coesão territorial para uma coesão digital, 

sendo possível que em qualquer lugar existir acesso digital a um conjunto de serviços remotos com a mesma 

qualidade, prevendo-se alguma migração s das populações das zonas urbanas para as rurais
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FRMCS

• Qual o futuro?

• Future Railway Mobile Communication System (FRMCS)

• Envio, receção e utilização de grandes volumes de dados

• Harmonização de frequências na Europa (consulta pública)

• 900 MHz (2x5,6 MHz divididos entre UL e DL)

• 1900 MHz (10 MHz)

• Interoperável

• Flexibilidade ao longo do tempo (5G -> ….. -> 6G)

• Independente da Tecnologia (WI-FI, Satélite, Redes Públicas)

• Separação de aplicações (Criticas, Performance e de negócio)

• Com a chegada do FRMCS chegam novos desafios:

• Comboios comandados à distância

• Comboios completamente autónomos;

• Sistemas de Monitorização sofisticados (em tempo real) dos

sistema de bordo e de via;

• Chamadas de vídeo de alta resolução
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• Serviços de localização em tempo real

• Sistemas de informação ao público atualizados em tempo real

• Envio de informação de localização em tempo real entre comboios e para os centros de

comando e operação

• Maior e melhor utilização dos canais ferroviários com intervalos menores entre composições
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• Possibilidade de existirem comboios sem necessidade de maquinistas

• Comandados remotamente

• Completamente autónomos
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• Melhorias na segurança ferroviária

• Prevenção de acidentes em trabalhos na via ou sua proximidade com sistemas de aviso de

aproximação comboio em tempo real com a possibilidade de utilização de vídeo.

• Segurança (CCTV com vídeo de alta resolução) em tempo real
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• Melhorias ao nível de redução de custos em infraestruturas

• Anúncio de fecho de barreiras para passagem de nível via rádio
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• Internet of Things (IoT)

• Deteção de anomalias nas infraestruturas e no material circulante em tempo real

(sensorização)

• Acoplamento Virtual

• Interligação entre sistemas incluindo outros tipos de serviço de transporte de passageiros
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• Melhorias na manutenção preventiva

• Medidas de cobertura de rede e verificação de KPIs em tempo real utilizando sondas comandadas remotamente.

• Realidade virtual e aumentada (formação e manutenção remota através de aplicações como o Digital Twin)

• Remotamente através de Drone (ex: utilização de Drones para verificação da catenária, teste de balizas)



5G
Aplicações Complementares em ambiente ferroviário

• Aplicações que potenciam a atratividade do transporte ferroviário

• Melhoria dos serviço de Infotainment

• Segurança (CCTV com vídeo de alta resolução)
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• Cooperação entre veículos, infraestrutura e restantes entidades do 

ambiente rodoviário

• Elevados níveis de automatização dos veículos

• Redução do papel humano na atividade de condução

Mobilidade Cooperativa, Conectada e Automatizada (CCAM*)

• Tecnologias e aplicações que permitem a comunicação entre elementos 

e atores do sistema de transporte, entre veículos (V2V) ou entre veículos 

e a infraestrutura (V2I)

Cooperative-ITS (C-ITS)

Fonte:Declaration of Amsterdam * Cooperative, Connected and Automated Mobility



Fonte:SAE

Condução Assistida Condução Autónoma

NÍVEIS DE AUTOMATIZAÇÃO DA CONDUÇÃO



Fonte:3GAA
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