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As redes LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) 
surgem como uma nova alternativa para a 
conectividade em redes M2M na IoT, e estão a 
revolucionar a forma com as empresas atuam na 
Internet ao permitir-lhes a recolha de dados e o 
controlo de dispositivos de uma forma que era 
economicamente impossível no passado.

A IoT mudou fundamentalmente a natureza dos 
dispositivos conectados, criando inúmeras 
oportunidades para as tecnologias LPWAN -  as Smart 
Cities são um exemplo da aplicação destas tecnologias.



Estas redes de baixo Throughput e de longo 
alcance, referidas como Low Throughput Networks
(LTN) apresentam características específicas, que as 
diferenciam de outras redes IoT-type. São 
adequadas para aplicações que exigem

transferências de alguns Kbps a grandes 
distâncias e a baixas velocidades, da 
forma mais eficiente em termos de 
consumo de energia.
São desta forma mais adequadas para aplicações de medição ou 
monitorização periódicas, por exemplo, na gestão de parques de 
estacionamento, monitorização atmosférica, medição de água e energia, 
ou rastreamento de objetos 



Applications of LPWA technologies across different sectors

U. Raza, P. Kulkarni, and M. Sooriyabandara, “Low Power Wide Area Networks: An Overview,” IEEE 
Commun. Surv. Tutorials, vol. 19, no. 2, pp. 855–873, 2017





Dada a necessidade imediata de integração de 
tecnologias LPWAN, emergiram múltiplas soluções, 
algumas desenvolvidas por alianças entre vários 
parceiros (ecossistemas abertos), enquanto outras 
por empresas privadas (soluções proprietárias).

O funcionamento de uma infraestrutura LPWAN 
necessita de objetos (sensores), uma infraestrutura de 
rede, protocolos, controladores de rede, servidores, 
aplicações ao nível do servidor e interfaces para o 
utilizador. 
Nwave, Ingenu (formerly On-Ramp), Sigfox, 
Weightless, LoRaWAN



Um destes ecossistemas é a comunidade 

a qual pretende construir uma infra-estrutura 
totalmente distribuída de dados da IoT. 
Esta infra-estrutura é responsável pelo roteamento 
de dados na Internet entre objectos e aplicações.

https://www.thethingsnetwork.org/



The Things Network cria uma rede para a Internet das 
Coisas, criando uma abundante conectividade de dados, 
para que as aplicações e as empresas possam prosperar.

Utiliza a tecnologia/protocolos da LoRaWAN e permite 
que os dados “conversem” com a Internet sem 3G ou 
Wi-Fi. Portanto, sem nenhuma assinatura móvel.
Possui baixo uso de bateria, longo alcance e baixa largura de 
banda. Perfeito para a o suporte ao desenvolvimento de 
soluções IoT.



Junta-te a 33852
Desenvolvedores

3029 Gateways 
ativos

18464 Aplicações 
Desenvolvidas
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IPPortalegre // Desenvolvimento de competências 
orientadas para a IoT:
 à instalação de redes alargadas de sensores estáticos e 

equipamentos intermédios, capazes de recolher de uma forma 
regular, confiável e eficiente diferentes tipos de dados;

 otimizar a eficiência e cobertura alargada de sinal, assim como o 
consumo de energia; 

 desenvolvimento de medidas que melhorem a segurança, 
disponibilidade e resiliência da infraestrutura;

 estudar modelos de interoperabilidade técnica e de dados com 
sistemas complementares/similares;

 desenvolvimento de interfaces e de aplicacões.



Através:
 Introdução de novos conteúdos nos ciclos de estudo em 

funcionamento:
 Engenharia Informática
 TeSP Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis;

 Preparação de um mestrado com uma forte componente em 
IoT; 

 Desenvolvimento de Investigação Aplicada através do C3i;
 Colaboração com startups de base tecnológica – BIOBIP 

Bioenergy and Business Incubator of Portalegre
 Academia CISCO – Formação certificada em IoT
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