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A Internet das Coisas nas diferentes dimensões 
das Cidades Inteligentes
Dimensões das Cidades 

Inteligentes (Mobilidade, 
Economia, Habitação, 
Governo, Ambiente, 

Pessoas) influenciadas 
pela Internet das Coisas

Exemplos do impacto  
da IoT nas diferentes 

dimensões das Cidades 
Inteligentes

Tópicos e palavras-chave 
relacionadas com casos 
de utilização da IoT em 

determinadas dimensões 
das Cidades Inteligentes

Descrição do impacto 
da IoT nas diferentes 

dimensões das Cidades 
Inteligentes



Esquema de componentes da oferta

Conjunto de componentes 
de oferta, agrupando todas 

as componentes 
relacionadas da oferta para 

facilitar a navegação por 
este guia.

Uma componente da oferta, 
que pode ser considerada 
como um bloco autónomo. 

Estas componentes da 
oferta foram desenvolvidas 
para ajudar a dar resposta 

às solicitações mais 
complexas dos clientes de 

uma forma estandardizada e 
devidamente comprovada.

Finalidade do guia da oferta 

O guia da oferta tem como 
finalidade estruturar e 
apresentar abordagens e 
ferramentas estandardizadas 
usadas na prestação de 
serviços profissionais de 
consultoria relacionadas com o 
desenvolvimento da IoT em 
Cidades Inteligentes, 
abrangendo a maioria dos 
tópicos da agenda de 
implementação da IoT. O 
esquema da oferta orienta os 
Intervenientes pelas várias 
componentes de proposta de 
valor. As componentes da 
oferta são desenvolvidas em 
torno de tópicos na agenda, de 
modo a consubstanciarem uma 
discussão centrada em novas 
oportunidades de negócio.
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...sensorial
Graças ao uso de sensores e dispositivos ligados entre si, a cidade pode obter 
todo o tipo de medições e indicações em tempo real de modo a “sentir” 
digitalmente a cidade e por forma a poder reagir, prevenir ou apoiar.

...atenta
Quase todos os smartphones podem tornar-se uma fonte valiosa de 
informação. Os cidadãos podem reportar problemas ou oferecer 
informações provenientes de todos os sensores instalados. A Internet das 
Coisas permite analisar e responder aos cidadãos, aprendendo com as suas 
solicitações.

... preditiva
Ao fluxo de dados junta-se a capacidade analítica. O ecossistema 
da Internet das Coisas permite determinar padrões e 
dependências, antecipando coisas.

...eficaz
Os sensores e dispositivos inteligentes prestam informações sobre 
as suas condições de trabalho, de modo a permitir manutenção 
preditiva, comunicando também entre si para se tornarem mais 
eficazes e com um elevado nível de automação.

…Ágil
Ser sensorial e preditiva é só o começo. Estas capacidades da Internet 
das Coisas consubstanciam mudanças rápidas e ajudam na tomada de 
decisão de modo e adaptarem e transformarem a flexibilidade.

...cuidadora
Uma Cidade Inteligente sente, está atenta, prevê e adapta-se graças à 
Internet das Coisas. A infraestrutura, ambiente e serviços da cidade 
criam um ecossistema único que oferece cuidados e proteção a cada 
indivíduo, bem como à comunidade.

O recurso crescente às tecnologias da 
Internet das Coisas vem atribuir uma nova 
dimensão às Cidades Inteligentes.

Cidadãos, turistas, empresas e governos 
ligam-se a uma rede crescente de coisas 
ligadas. Este tipo de abordagem inteligente 
que usa dados da IoT para sentir a cidade, 
estar atento a pequenas mudanças ou 
prever mesmo novas oportunidades conduz 
ao desenvolvimento mais eficaz e ágil de 
um ecossistema urbano atento.

A EY está a alavancar a sua experiência em 
matéria de Internet das Coisas e de 
metodologias comprovadas de modo 
a definir uma abordagem sustentável à IoT 
para entidades municipais e governos, 
ajudando igualmente as indústrias 
a compreenderem as necessidades 
das cidades e a contribuírem para 
a prosperidade e desenvolvimento das 
cidades com novos serviços e informações.

Oferta IoT para 
Cidades Inteligentes

Smart
City

SMART
ECONOMY

SMART
ENVIRONMENT

SMART
PEOPLE

SMART
MOBILITY

SMART
LIVING

SMART
GOVERNMENT

PREDITIVA

SENSORIALATENTA

EFICAZ

ÁGIL

CUIDADORA

CAPACIDADE
ANALÍTICA

SENSORES
CONECTIVIDADE

MANUTENÇÃO
PLANEAMENTO

PLANEAMENTO

FEEDBACK COMUNICAÇÃO

MEDIÇÃO

REAÇÃO

SEGURANÇA

O uso de tecnologias da IoT influencia a forma 
como vemos geralmente uma Cidade Inteligente



Internet of Things

para Smart Mobility

#on demand #transporte solidário 
#partilha de viaturas #aluguer de 
bicicletas #semáforos inteligentes 
#viaturas ligadas #fluxo de tráfego 

#congestionamentos #qualidade do ar 
#estacionamento inteligente

A evolução da mobilidade e a variedade de 
modos de transporte, que contribui para o 
aumento do número de viaturas, tem um 
impacto sobre o ambiente e congestiona as 
cidades, desafios que podem ser resolvidos 
com recurso à Internet das Coisas.

► Ligar o fluxo de pessoas que chega de 
avião ou em comboios de alta velocidade 
com o táxi ou com viaturas partilhadas 
melhora a mobilidade de passageiros e 
turistas.

► Adaptação automática do transporte 
público para dar resposta à procura por 
parte de passageiros.

► A partilha autónoma de viaturas e a 
partilha social de viaturas alavanca a 
comunicação entre as máquinas e entre 
os utilizadores ligados.

Tópicos em tendência

A trajetória termina no Rossio

Disponível para partilhar 
em 10 minutos

A380 a aterrar em 15 minutos

350 passageiros em económica, 50 em executiva

Pedir 90 táxis e 20 limusinas

A chegar com 180 
passageiros a bordo

Atrasar 
autocarros de 
ligação em 45 

segundos

Timetable

Smart Mobility

IoT para
Smart Cities 

pela EY



Espaço de 
estacionamento 

superlotado 

Considerar novas 
zonas de 

estacionamento

Rede energética a atingir 75% da sua capacidade

Limite de capacidade previsto para daqui a 18 meses

Alerta sobre o padrão de 
movimento de peões.

Ótimo local para 
publicidade

Cruzamento com tráfego intenso, 
poluição sonora elevada, baixa 

satisfação do cidadão

Aconselha-se adoção de 
sentido único nesta rua

Internet of Things

para Smart Economy

#desenvolvimento económico urbano 
#simulações na cidade #criação de 

modelos #planeamento #novos fluxos de 
receitas #pagamento por finalidade 

#poupanças

Graças às capacidades sensoriais dos 
sensores e dispositivos ligados, as 
entidades urbanas podem analisar as 
infraestruturas, o ambiente e o 
comportamento das pessoas na cidade de 
modo a mitigarem os problemas que vão 
surgindo ou para aproveitarem 
determinadas oportunidades.

► A análise do fluxo de tráfego ajuda a determinar 
padrões e a ajustar as infraestruturas rodoviárias 
e de transporte da cidade.

► Analisar o consumo das empresas públicas e a 
capacidade da rede energética e de condutas de 
água ou de esgotos ajuda a prever investimentos 
futuros e a um melhor ordenamento do território.

► Analisar os comportamentos de cidadãos e 
turistas contribui para melhorar o planeamento 
urbano

► O feedback constante permite obter informações 
e reações dos cidadãos em tempo real.

Tópicos

IoT para
Smart Cities 

pela EY

Smart Economy



Idoso com comportamento estranho detetado 

Pede-se assistência médica imediata

O seu filho está no parque da cidade

A Stephanie está a brincar com ele

A pressão de água está mais baixa do que o habitual 

Inspeção recomendada

Tráfego mais intenso do que o habitual 
Deve sair em 10 minutos

Internet of Things

para Smart Living

Para atrair mais cidadãos, as cidades 
alavancam as suas capacidades crescentes 
e investem nas suas infraestruturas por 
forma a melhor contribuírem para o bem-
estar e felicidade dos cidadãos.

► As capacidades em termos de 
infraestruturas das cidades com IoT 
ajudam a olhar pelos jovens, idosos ou 
deficientes, oferecendo uma resposta 
acrescida em caso de necessidade e de 
serviços de assistência.

► As infraestruturas da cidade podem ligar-
se ao ecossistema pessoal da IoT para 
planearem ou gerirem mais eficazmente 
tarefas diárias.

► As casas ligadas podem automatizar 
ações de inspeção e de manutenção de 
forma preventiva e previsível.

#governo digital #sem papel #feedback 
instantâneo #planeamento #previsão 

#big data

Tópicos

Smart Living

IoT para
Smart Cities 

pela EY



Nova queixa de um cidadão 

Analisar as características

Fontes de dados adicionais disponíveis

Correlacionar com dados próximos

Melhoria de dados disponível 

Analisar a queixa na plataforma da cidade

Problema analisado e resolvido 

Dar feedback ao cidadão

Detetado problema emergente com 
similaridades ao anterior

Desenvolver legislação 
reguladora

Internet of Things

para Smart Government

Um Governo Inteligente aprende com a 
informação recolhida e analisada, 
proveniente dos cidadãos, infraestruturas 
da cidade e ativos da cidade para tomar as 
melhores decisões estratégicas para todos.

► Analisar reclamações e preocupações 
apresentadas pelos cidadãos graças a 
melhores capacidades sensoriais ajuda a 
resolver esses problemas e a prevenir 
que aconteçam no futuro.

► A análise pormenorizada  do ecossistema 
da cidade constitui uma contribuição útil 
no sentido de melhorias futuras.

► Simulações automáticas na cidade 
ajudam a identificar e a propor a 
resolução de problemas no futuro.

#governo digital #sem papel #feedback 
instantâneo #planeamento 

#previsão #big data

Tópicos

Smart Government

IoT para
Smart Cities 

pela EY



Os sensores no solo detetam irrigação insuficiente 

Ligar pulverizador e aplicar fertilizantes
O tempo hoje está ótimo 

Acumular energia solar

Aumento do nível de águas residuais 

Espera-se aumento de 7% na quantidade 
de águas residuais

Um grande número de pássaros 
abandona o seu habitat

Verificar poluição sonora

80% de probabilidade de interregno da produção do parque 
eólico nas próximas 4 horas

Mudar para geração de 
energia convencional de suporte

Internet of Things

para Smart Environment

A proteção do ambiente e o uso 
responsável de recursos naturais está entre 
os desafios mais exigentes para qualquer 
cidade. As crescentes capacidades da IoT 
podem influenciar positivamente quaisquer 
atividades relacionadas com o ambiente e 
sua coexistência com as crescentes áreas 
urbanas.

► Sensores automáticos e atuadores 
podem ajudar a tratar os espaços verdes 
da cidade.

► A produção de energia, a seleção de 
fontes de energia e acumulação de 
energia tornam-se automatizadas e 
inteligentes com o recurso à IoT.

► A Purificação de águas residuais, 
consumo de água ou gestão inteligente 
de resíduos são cada vez mais 
inteligentes graças aos sensores ligados.

#sustentabilidade #recursos renováveis 
#responsabilidade #amigo do ambiente

#sensorial #poluição #ruído #verde

Tópicos

Smart Environment

IoT para
Smart Cities 

pela EY



Correr simulações da cidade para público

Analisar o impacto futuro proactivamente

Precisamos de um acesso amplo e seguro à cidade virtual 

Utilize plataformas na nuvem para comunicar

Os nossos cidadãos podem ajudar-nos a 
resolver problemas  

Vamos criar uma rede de conhecimento

Sou o guru da criação de modelos de dados 

Vou desenvolver soluções excelentes 
para a sociedade

Dispomos de excelentes 
universidades na cidade 

Podem usar a Plataforma da Cidade 
para correr simulações sobre a 

cidade

Internet of Things

para Smart People
A consumerização foi em tempos o 
principal motor de melhorias ao nível da 
tecnologia da IoT em termos de facilidade 
de uso, de forma financeiramente 
acessível, do ecossistema IoT. Atualmente 
todos podem contribuir para um 
desenvolvimento próspero da cidade.

► As plataformas de dados abertas e 
assentes na nuvem com um interface 
acessível para o utilizador permitem a 
qualquer cidadão conhecer a cidade e 
contribuir para o desenvolvimento da 
mesma.

► As plataformas da Cidade Inteligente 
criam pontes entre as entidades urbanas, 
universidades ou empresas de tecnologia 
com vista a gerar redes de partilha de 
conhecimento e de experiências e lançar 
novas ideias-piloto com vista à 
introdução de melhorias na cidade.

► A Plataforma da Cidade corre simulações 
da cidade que ajudam as pessoas a tomar 
decisões inteligentes.

#aprendizagem #criatividade #humano 
#redes de conhecimento 

#comunidade 
#cidade proactiva

Tópicos

Smart People

IoT para
Smart Cities 

pela EY



O modelo IoT para a cidade inteligente 
do futuro desenvolvido pela EY

As tecnologias são cada vez mais importantes no 
desenvolvimento das Cidades Inteligentes. Custos 
de computação mais baixos, cobertura eficiente 
em termos de ligações, novos sensores 
inteligentes e baratos, crescentes capacidades de 
Inteligência Artificial e o recurso cada vez mais 
comum à Internet das Coisas têm impacto na 
forma como as Cidades Inteligentes resolvem os 
problemas que surgirão no futuro.
A infraestrutura citadina munida destas 
faculdades melhora a sua capacidades de 
influenciar diferentes áreas da vida e da economia. 
Estamos a assistir ao desenvolvimento de um novo 
paradigma para Cidades Inteligentes alavancadas 
tecnologicamente, o que exige uma redefinição do 
modelo de Cidade Inteligente. Com base na nossa 
experiência, damos forma a um novo modelo de 
Cidade Inteligente alavancado na IoT.

EY IoT City model



1
Quadro temporal

2
Método

3
Influência

Responde à pergunta quanto tempo 
é necessário para resolver um 

determinado problema ou para se 
aperceber de um problema 

emergente.

Responde à pergunta qual o método a 
escolher para uma iniciativa de modo a 

garantir que o efeito tangível seja 
atingido num determinado quadro 

temporal.

Responde à pergunta sobre qual a 
velocidade de adaptação a uma 
iniciativa para resolução de um 

problema consoante o tipo e grau de 
influência que a cidade pode esperar ter.

Perspetivas chave de resolução dos problemas das Cidades Inteligentes.
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Navegação

Para mais informações selecione  
um dos domínios da oferta.

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

Solução

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados

Implementação

Desenvolvimento

Segurança

A oferta Internet das Coisas para Cidades 
Inteligentes é uma proposta abrangente 
centrada nas principais áreas de interesse 
para as autoridades municipais:

► Desenvolvimento das capacidades da 
cidade e da arquitetura do cenário IoT

► Desenvolvimento de soluções com 
recurso à IoT e exemplos de uso

► Desenvolvimento da abordagem da 
cidade à gestão de dados e sua 
monetarização.                                                   

► Desenvolvimento da Estratégia de 
Negócio IoT da cidade

► Apoio à implementação de tecnologias 
IoT na cidade.

► Segurança e prevenção totais do 
ecossistema da IoT.

IoT para Smart 
Cities pela EY



O domínio Desenvolvimento contém dois 
grupos de oferta:

► Desenvolvimento de Capacidades. 
Grupo que se centra na maturidade, 
influência e desenvolvimento de 
competências.

► Arquitetura. Grupo centrado na 
arquitetura IoT e na interoperabilidade.

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

Solução

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados Arquitetura

Implementação

Desenvolvimento

Segurança

Desenvol-
vimento de 
capacidades

Navegação

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar para 
uma seleção restrita de componentes da 
oferta

► Domínio desenvolvimento para percorrer 
todos os componentes no domínio

► Outros domínios da oferta

IoT para Smart 
Cities pela EY



Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

Avaliação da 
Maturidade da 

IoT

Análise do 
Impacto da IoT

Solução

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados Arquitetura

Roteiro de 
Desenvolvimento 
de Capacidades 

de IoT 

Análise de 
Capacidades / 
Competências 

de IoT

Análise das 
capacidades de 

Influência

Benchmarking 
de Cidades IoT

Implementação

Desenvolvimento

Formação em IoT 
e Transferência 

de conhecimento

Segurança

Desenvol-
vimento de 
capacidades

O grupo da oferta Desenvolvimento de 
Capacidades contém sete componentes da 
oferta: 

► Formação e Transferência de Conhecimento em IoT

► Avaliação da Maturidade em IoT

► Análise do Impacto da IoT

► Roteiro de Desenvolvimento de Capacidades de IoT

► Benchmarking da IoT das Cidades

► Análise das capacidades de influência

► Análise das Capacidades/Competências da IoT

Navegação

Selecione:

► Uma das componentes da oferta para
navegar para a descrição pormenorizada
da componente da oferta

► Domínio de Desenvolvimento para
percorrer todas as componentes da oferta 
no domínio

► Outro domínio ou grupo da oferta

IoT para Smart 
Cities pela EY



Oferta IoT para Cidades 

Inteligentes

Solução

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados Arquitetura

Arquitetura IoT
das Cidades

Desenvolvi-
mento de 

Repositórios

Padrões de 
Interopera-

bilidade

Implementação
Segurança

Desenvol-
vimento de 
capacidades

Desenvolvimento

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

O grupo da oferta Arquitetura contém três 
componentes da oferta:

► Arquitetura IoT da Cidade

► Padrões de Interoperabilidade

► Desenvolvimento de Repositórios

Navegação

Selecione:

► Uma das componentes da oferta para 
navegar para a descrição pormenorizada 
da componente da oferta

► Domínio de Desenvolvimento para 
percorrer todas as componentes da oferta 
no domínio

► Outro domínio ou grupo da oferta

IoT para Smart 

Cities pela EY



Solução

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados

Conceção da 
Solução

Implementação

Desenvolvi-
mento de 
Casos de 
Utilização

Desenvolvimento

Segurança

O domínio Solução contém dois grupos de 
ofertas:

► Desenvolvimento de Casos  de 
Utilização. Grupo centrado nos negócios 
e nos requisitos técnicos para o 
desenvolvimento de Serviços Inteligentes 
e de experiências para o cidadão.

► Conceção da Solução. Grupo centrado 
nas Plataformas IoT, sensores IoT e 
conectividade.

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

Navegação

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar para 
a seleção restrita de componentes da 
oferta.

► Domínio da solução para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio.

► Outros domínios da oferta.

IoT para Smart 
Cities pela EY



Solução

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados

Desenvolvi-
mento de Casos 

de Negócio

Desenvolvimento 
dos Requisitos do 

Negócio

Desenvolvimento
de Requisitos

Técnicos

Identificação 
de Fluxos de 

Receitas

Análise do 
Potencial de 

Mercado

Conceção da 
Experiência 

para o Cidadão

Conceção da 
Solução

Implementação

Desenvolvi-
mento de 
Casos de 
Utilização

Desenvolvimento 
do Mapa de 

Intervenientes

Desenvolvimento

Desenvolvimento
de Serviços
Inteligentes

Segurança

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Desenvolvimento de Casos de 
Utilização contém nove componentes da oferta:

► Desenvolvimento de Oportunidades de Negócio 

► Requisitos Técnicos e de Negócio

► Desenvolvimento de Mapa de Participantes

► Desenvolvimento de Serviços Inteligentes

► Fluxos de Receitas e Potencial de Mercado

► Análise e Informações sobre a Experiência do 
Cidadão                                                           

► Análise da Satisfação do Cidadão e Conceção 
da Experiência

Navegação

Selecione:

► Uma das componentes da oferta para 
navegar para a descrição pormenorizada da 
componente da oferta.

► Domínio da solução para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Outros domínios ou grupos da oferta
Análise e 

Conhecimento 
da Experiência 

do Cidadão

IoT para Smart 
Cities pela EY



Solução

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados

Conceção da 
Solução

Implementação

Desenvolvimento

Segurança

Sensores

Conectividade

Plataformas
IoT

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Conceção da Solução 
contém três grupos complementares:

► Grupo dos Sensores centrado no modelo 
e roteiro de instalação de sensores.

► Grupo da Conectividade centrado nos 
requisitos de conectividade e de seleção 
de tecnologias de conectividade.

► Grupo das Plataformas IoT centrado na 
conceção da arquitetura das plataformas 
IoT e na seleção das plataformas IoT.

Navegação

Selecione:

► Um dos domínios complementares da 
oferta para navegar pelas componentes da 
oferta.

► Domínio da solução para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio.

► Outros domínios ou grupos da oferta.

IoT para Smart 
Cities pela EY



Solução

Conceção da 
Solução

Roteiro de 
Implementação 

de Sensores
Modelo de 

Implementação 
de Sensores

Sensores

Conectividade

Plataformas
IoT

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo de oferta Sensores contém duas 
componentes da oferta:

► Roteiro de Implementação de Sensores

► Modelo de Implementação de Sensores

Navegação

Selecione:

► Uma das componentes da oferta para 
navegar para a descrição pormenorizada da 
componente da oferta.

► Domínio da solução para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio.

► Outros domínios ou grupos da oferta.

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados

Implementação

Desenvolvimento

Segurança

IoT para Smart 
Cities pela EY



Solução

Conceção da 
Solução

Desenvolvi-
mento dos 

Requisitos de 
Conectividade

Seleção de 
Tecnologias de 
Conetividade

Sensores

Conectividade

Plataformas
IoT

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Conectividade contém 
duas componentes da oferta:

► Desenvolvimento de Requisitos de 
Conectividade

► Seleção de Tecnologias de Conetividade

Navegação

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados

Implementação

Desenvolvimento

Segurança

Selecione:

► Uma das componentes da oferta para 
navegar para a descrição pormenorizada da 
componente da oferta.

► Domínio da solução para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio.

► Outros domínios ou grupos da oferta.

IoT para Smart 
Cities pela EY



Solução

Conceção da 
Solução

Conceção da 
Arquitetura das 
Plataformas da 

IoT

Seleção da 
Plataforma IoT

Sensores

Conectividade

Plataformas
IoT

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Plataformas IoT contém 
duas componentes da oferta:

► Conceção da Arquitetura da Plataforma 
IoT

► Seleção da Plataforma IoT

Navegação

Estratégia de 
Negócio IoT

Dados

Implementação

Desenvolvimento

Segurança

Selecione:

► Uma das componentes da oferta para 
navegar para a descrição pormenorizada da 
componente da oferta.

► Domínio da solução para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio.

► Outros domínios ou grupos da oferta.

IoT para Smart 
Cities pela EY



Dados

Desenvolvi-
mento da 

Estratégia de 
Dados

Desenvolvi-
mento da 

Estratégia de 
Monetarização 

de Dados

Solução

O domínio Dados contém dois grupos da 
oferta:

► Desenvolvimento da Estratégia de
Dados centrado na identificação de 
fontes de dados, classificação de dados e 
desenvolvimento da estratégia de dados

► Desenvolvimento da Estratégia de
Monetarização de Dados com uma 
descrição pormenorizada da oferta

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

Estratégia de 
Negócio IoT

Implementação

Desenvolvimento

Segurança

IoT para Smart 
Cities pela EY

Navegação

Selecione:

► Uma das componentes da oferta para 
navegar para a descrição pormenorizada da 
componente da oferta.

► Domínio Dados para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio.

► Outros domínios ou grupos da oferta.



Desenvolvi-
mento da 

Estratégia de 
Dados

Desenvolvi-
mento da 

Estratégia de 
Monetarização 

de Dados

Identificação 
de Fontes de 

Dados

Classificação
de dados

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Desenvolvimento de 
Estratégia de Dados contém duas 
componentes da oferta:

► Identificação de Fontes de Dados

► Classificação de Dados

Navegação

Dados

Solução

Estratégia de 
Negócio IoT

Implementação

Desenvolvimento

Segurança

Selecione:

► Uma das componentes da oferta para 
navegar para a descrição pormenorizada da 
componente da oferta.

► Domínio Dados para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio.

► Outros domínios ou grupos da oferta.

IoT para Smart 
Cities pela EY



Estratégia de 
Negócio IoT

Dados

Modelo de 
Funcionamento

Governança
da IoT

Visão de uma 
Cidade 

Inteligente com 
IoT

Roteiro da 
Implementação

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O domínio Estratégia de Negócio IoT 
contém quatro componentes da oferta:

► Visão da Cidade Inteligente com IoT 

► Governança da IoT 

► Modelo Operacional 

► Roteiro de Implementação

O domínio Estratégia de Negócio IoT 
descreve uma abordagem pormenorizada 
ao desenvolvimento da estratégia para uma 
Cidade Inteligente 

Navegação

Selecione:

► Uma das componentes da oferta para 
navegar para a descrição pormenorizada 
da componente da oferta.

► Outros domínios ou grupos da oferta

Solução

Implementação

Desenvolvimento

Segurança

IoT para Smart 
Cities pela EY



Estratégia de 
Negócio IoT

Desenvolvi-
mento de 
Políticas

Implementação

Suporte de 
Compras

O domínio Implementação contém um 
grupo de oferta e a oferta Desenvolvimento 
de Políticas:

► Apoio ao Nível das Compras. Grupo
centrado no apoio em concursos
públicos, testes piloto, validação do
conceito e processos e desenvolvimento
padrão

► Desenvolvimento de políticas

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

Navegação

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar para 
uma seleção restrita de componentes da 
oferta

► Domínio Implementação para percorrer 
todas as componentes da oferta no domínio

► Outras ofertas do domínio

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Dados

Solução

Desenvolvimento

Segurança

IoT para Smart 
Cities pela EY



Desenvolvi-
mento de 
Políticas

Apoio ao 
Processo de 

Compras

Desenvolvi-
mento de 

Processos & 
Padrões

Fases piloto

Validação do 
Conceito

Suporte de 
Compras

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Apoio ao Nível das 
Compras contém quatro componentes da 
oferta:

► Apoio em Concursos Públicos

► Validação do Conceito

► Projetos piloto

► Desenvolvimento de Processos & 
Padrões

Navegação

Estratégia de 
Negócio IoT

Implementação

Dados

Solução

Desenvolvimento

Segurança

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar para 
uma seleção restrita de componentes da 
oferta

► Domínio Implementação para percorrer 
todas as componentes da oferta no domínio

► Outras ofertas do domínio

IoT para Smart 
Cities pela EY



Segurança

Secure by 
Design®

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT
Transformação
da Segurança

IoT

O domínio Segurança contém quatro 
grupos da oferta:

► Aprovisionamento e Capacitação da 
Segurança da IoT, grupo centrado na 
escolha, demonstração e teste de 
tecnologias

► Operações de Segurança & Governança 
da IoT, grupo centrado na segurança e 
governança e no modelo de prestação. 

► Secure by Design®, grupo centrado na 
arquitetura e estratégia de segurança.

► Transformação de Segurança IoT, grupo 
centrado nas soluções de segurança e 
capacitação da segurança.

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

Navegação

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios

IoT para Smart 
Cities pela EY



Aprovisiona-
mento e 

Capacitação de 
Segurança da 

IoT

Apoio ao nível 
de Testes à 

Segurança da 
IoT

Serviços de 
Segurança da 
IoT / Processo 
de Seleção do 
fornecedor de 

Tecnologia

Facilitar a 
Demonstração 
da Tecnologia 
de Segurança 

IoT

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Aprovisionamento e 
Capacitação da Segurança da IoT contém 
três componentes da oferta:

► Facilitar a Demonstração da Tecnologia 
Segura da IoT 

► Processo de Seleção do Fornecedor de 
Serviços/Tecnologia de Segurança 

► Suporte Técnico em Testes de Segurança 
da IoT

Navegação

Back to all 
domains

Segurança

Secure by 
Design®

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Transformação
da Segurança

IoT

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios

IoT para Smart 
Cities pela EY



Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Modelo de 
Governança da 
Segurança IoT

Modelo de 
Prestação de 
Serviços de 

Segurança IoT

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Aprovisionamento e 
Capacitação da Segurança da IoT contém 
duas componentes da oferta:

► Modelo de Fornecimento de Serviços de 
Segurança da IoT

► Modelo de Segurança & Governança da 
IoT. 

Navegação

Back to all 
domains

Segurança

Secure by 
Design®

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT
Transformação
da Segurança

IoT

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios

IoT para Smart 
Cities pela EY



Secure by 
Design®

Estratégia de 
Desenvolvi-
mento da 

Segurança
Conceção e 

Arquitetura de 
Segurança das 

Cidades 
Inteligentes

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Secure by Design® 
contém dois grupos complementares:

► Estratégia de Desenvolvimento da 
Segurança, grupo centrado na estratégia 
de segurança, roteiro de segurança, 
requisitos de segurança  e princípios de 
conceção

► Conceção da Segurança e Arquitetura 
da Cidade Inteligente, grupo centrado 
na arquitetura de segurança, conceção 
de serviços de segurança e boas práticas

Navegação

Back to all 
domains

Segurança

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT
Transformação
da Segurança

IoT

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios

IoT para Smart 
Cities pela EY



Estratégia de 
Desenvolvi-
mento da 

Segurança

Requisitos de 
Segurança e 
Princípios de 

ConceçãoEstratégia de 
Segurança e 
Roteiro de 

Ciclo de Vida

Conceção e 
Arquitetura de 
Segurança das 

Cidades 
Inteligentes

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo de oferta Estratégia de 
Desenvolvimento da Segurança contém 
duas componentes da oferta:

► Estratégia de Segurança e Roteiro de 
Vida Útil

► Requisitos de Segurança e Princípios de 
Conceção

Navegação

Back to all 
domains

Segurança

Secure by 
Design®

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT
Transformação
da Segurança

IoT

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios

IoT para Smart 
Cities pela EY



Estratégia de 
Desenvolvi-
mento da 

Segurança

Conceção de 
Serviços de 

Segurança IoT

Conceção e 
Arquitetura de 
Segurança das 

Cidades 
Inteligentes

Adaptação de 
Boas Práticas 
de Segurança 
nas Cidades 
Inteligentes

Conceção da 
Arquitetura de 
Segurança IoT

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo de oferta Conceção e Arquitetura 
de Segurança da Cidade Inteligente
contém três componentes da oferta:

► Adaptação da Cidade Inteligente às 
Melhores Práticas de Segurança.

► Conceção da Arquitetura de Segurança 
da IoT.

► Conceção dos Serviços de Segurança da 
IoT 

Navegação

Back to all 
domains

Segurança

Secure by 
Design®

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT
Transformação
da Segurança

IoT

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios

IoT para Smart 
Cities pela EY



Estratégia de 
Segurança e 

Transformação 
da Cidade 
Inteligente

Disponibilidade 
da Segurança IoT 

para Cidades 
Inteligentes

Transformação
da Segurança

IoT

Capacitação 
da Segurança 
das Cidades 
InteligentesSoluções de 

Segurança 
para Cidades 
Inteligentes

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Transformação da 
Segurança da IoT contém quatro grupos 
complementares:

► Disponibilidade da Segurança da IoT para 
Cidades Inteligentes, grupo centrado no risco, 
privacidade e competências.

► Estratégia e Transformação da Segurança de 
Cidades Inteligentes, grupo centrado no 
modelo e processos operacionais.

► Soluções de Segurança para Cidades 
Inteligentes, grupo centrado na análise e 
monitorização da segurança.

► Capacitação da Segurança para Cidades
Inteligentes, centrada na gestão da integração 
e de projeto.

Navegação

Back to all 
domains

Segurança

Secure by 
Design®

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios
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Secure by 
Design®

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT

Disponibilidade 
da Segurança IoT 

para Cidades 
Inteligentes

Transformação
da Segurança

IoT

Análise de 
Riscos para a 
Segurança IoT

Avaliação do 
Impacto sobre 
a Privacidade

Conformidade
da Segurança

IoT

Avaliação de 
Riscos para 

Serviços 
Inteligentes

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Disponibilidade da
Segurança da IoT para Cidades
Inteligentes contém quatro componentes 
da oferta:

► Avaliação do Impacto sobre a 
Privacidade 

► Monitorização de Segurança da IoT

► Análise de Risco de Segurança IoT

► Avaliação de Risco de Serviços 
Inteligentes

Navegação

Back to all 
domains

Segurança

Estratégia de 
Segurança e 

Transformação 
da Cidade 
Inteligente

Capacitação 
da Segurança 
das Cidades 
InteligentesSoluções de 

Segurança 
para Cidades 
Inteligentes

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios

IoT para Smart 
Cities pela EY



Secure by 
Design®

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT
Transformação
da Segurança

IoT

Análise da 
Segurança

Controlo de 
Segurança

Soluções de 
Segurança 

para Cidades 
Inteligentes

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Soluções de Segurança 
para Cidades Inteligentes contém duas 
componentes da oferta:

► Análise de Segurança 

► Monitorização de Segurança

Navegação

Back to all 
domains

Segurança

Estratégia de 
Segurança e 

Transformação 
da Cidade 
Inteligente

Disponibilidade 
da Segurança IoT 

para Cidades 
Inteligentes

Capacitação 
da Segurança 
das Cidades 
Inteligentes

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios
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Secure by 
Design®

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT
Transformação
da Segurança

IoT

Capacitação 
da Segurança 
das Cidades 
Inteligentes

Gestão da 
Implementação 

do Projeto

Integração da 
Segurança

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Capacitação da
Segurança para Cidades Inteligentes
contém duas componentes da oferta:

► Integração de Segurança

► Implementação da Gestão do Projeto

Navegação

Back to all 
domains

Estratégia de 
Segurança e 

Transformação 
da Cidade 
Inteligente

Disponibilidade 
da Segurança IoT 

para Cidades 
Inteligentes

Soluções de 
Segurança 

para Cidades 
Inteligentes

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios
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Secure by 
Design®

Operações de 
Segurança 

IoT & 
Governança

Aprovisiona-
mento e 

Capacitação 
de Segurança 

da IoT

Estratégia de 
Segurança e 

Transformação 
da Cidade 
Inteligente

Transformação
da Segurança

IoT

Modelo 
Operacional de 
Segurança IoT

Roteiro
Tecnológico

Redefinição de 
Processos de 

Segurança

Mapa da oferta

Domínios da oferta

Grupos da oferta

Componentes da oferta

Oferta IoT para Cidades 
Inteligentes

O grupo da oferta Estratégia e
Transformação da Segurança de Cidades
Inteligentes contém três componentes da 
oferta:

► Modelo Operacional de Segurança IoT 

► Roteiro Tecnológico 

► Reconfiguração de Processos de 
Segurança

Navegação

Back to all 
domains

Segurança

Disponibilidade 
da Segurança IoT 

para Cidades 
Inteligentes

Capacitação 
da Segurança 
das Cidades 
InteligentesSoluções de 

Segurança 
para Cidades 
Inteligentes

Selecione:

► Um dos grupos da oferta para navegar por uma 
seleção restrita de componentes da oferta

► Domínio de segurança para percorrer todas as 
componentes da oferta no domínio

► Carregue aqui para navegar por todos os dominios
Regressar a todos 

os domínios
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