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RESUMO
A evolução das telecomunicações tem sido vertiginosa nas últimas décadas, e prevê-se que esse
ritmo continue no futuro próximo. Começa-se por abordar alguns exemplos existentes de
evolução de tecnologias (e.g., computadores e carros), para depois se olhar para exemplos de
produtos tecnológicos já existentes hoje em dia. Em seguida, perspectiva-se uma possível
evolução dos terminais de comunicação e de novos serviços disponibilizados aos utilizadores
(e.g., acesso a informação, Internet das coisas, e geo-localização), fazendo a ponte para os
desafios que colocam nos sistemas e redes de telecomunicações. Continua-se, com uma visão
de algumas das áreas que estão em estudo actualmente para a evolução das telecomunicações
(e.g., virtualização de redes, redes baseadas em informação, e redes em nuvem). Toma-se as
Cidades Inteligentes como um exemplo de aplicação e integração de várias tecnologias e
sectores (e.g., transportes, saúde e energia). Termina-se com o impacto que a normalização e as
políticas sectoriais poderão ter nesta evolução.
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