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RESUMO
As redes de telecomunicações encontram-se actualmente em grande transformação em termos
tecnológicos e de arquitectura, potenciando cada vez mais profundas alterações na forma como
as Empresas e as Pessoas vivem, comunicam e trabalham. A massificação das comunicações
de banda larga, de forma indiferenciada sobre as redes fixas ou em ambiente de mobilidade, é
hoje uma realidade, com velocidades de comunicação cada vez maiores, quer para os
utilizadores individuais quer no mercado empresarial, assumindo deste modo um papel
determinante na diminuição das distâncias, aumento de produtividade, potenciação da
globalização e indução de novos produtos, serviços e modelos de negócio. A introdução massiva
de fibra óptica nas redes de acesso, situação que existindo já há alguns anos, estava até hoje
normalmente reservada para as grandes empresas, e a massificação da banda larga móvel,
representam uma nova revolução que vai permitir estabelecer os alicerces de desenvolvimento
para as próximas décadas e potenciar novos serviços, novos modelos de negócio e novos
horizontes de desenvolvimento.
Neste contexto, serão abordadas as transformações
tecnológicas que estão a acontecer, a forma como as mesmas estão a ser implementadas na
prática, as tecnologias e os sistemas que estão por detrás desta nova realidade, bem como novos
produtos e serviços de vídeo que estão a ser implementados.
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