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A Área Científica de Telecomunicações do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de
Computadores do Instituto Superior Técnico e o Comité Português da União Radiocientífica
Internacional (URSI), convidam-no a assistir à segunda sessão da rubrica “Conversas ao fim da
tarde na URSI Portugal: as ciências rádio em destaque”.
Esta palestra realiza-se em 27 de outubro próximo, no período 18:00-19:00, em formato híbrido.
Pode participar presencialmente, na sala EA1 da Torre Norte do campus da Alameda do
Instituto Superior Técnico ou, por videoconferência, através duma sessão Zoom-Colibri a que
poderá aceder através do endereço
https://videoconfcolibri.zoom.us/j/95767468191?pwd=RHhjNFhXYXc2c0hvUVoyR2xYTGl1dz09
Resumo
Começa-se por abordar a questão de exposição a radiações eletromagnéticas em sistemas de
comunicações. Seguidamente, descreve-se as diferenças do sistema de 5ª Geração (5G) com
os de gerações anteriores. Embora a interface rádio do 5G tenha muitas semelhanças com a
geração anterior, a utilização de antenas ativas/adaptativas na banda de 3.6 GHz introduz
diferenças que têm que ser tomadas em consideração. Também a utilização de torres por
múltiplos operadores dever ser analisada. Por último, perspetiva-se o futuro do 5G,
nomeadamente no que diz respeito a novas bandas de frequências (ondas milimétricas).
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