
AAltice quer fazer parte da visão
que Viseu tem das cidades de futuro
Inauguração A Altice Labs Viseu inaugura hoje às i6hoo na Universidade Católica de Viseu Instalações Vissaium XXI o
seu centro de investigação O Diário de Viseu conversou com Alexandre Fonseca sobre os objectivos e perspectivas
Eduarda Macário

O que é aAltice Labs
AAltice Labs é um verdadeiro

quartel general da inovação do
universoAltice continuando a
levar inovação Made In Por
tugal a todo o mundo a partir
de Aveiro Hoje mais de 700
profissionais altamente quali
ficados fazemparte deste cen
tro de inovação especializado
em soluções avançadas de te
lecomunicações e tecnologias
de Informação Muitos nos or
gulha que Portugal de todas
as geografias onde está pre
sente o Grupo Altice tenha
sido o país escolhido para in
vestigar desenvolver e produ
zir tecnologia que chega a 35
países e toca mais de 250 mi
lhões de pessoas sendo hoje
uma referência no mercado

global com produtos e solu
ções nos quatro continentes
Desta forma posicionamos
ainda Portugal no desenvolvi
mento da inovação criando
condições para potenciar o ta
lento nacional e divulgá lo
dentro e fora de portas Distin
guir promover e premiartodos
aqueles que são capazes de
criar soluções e produtos dife
renciadores que marquem a
vida de todos os cidadãos é
outro dos desígnios do Grupo
Altice

Porquê esta aposta na ci
dade de Viseu

Este não é nem o primeiro in
vestimento nem a primeira
cooperação entre aAltice Por
tugal eViseuAquijá temos um
contact center que emprega
quase duas centenas de pes
soas além de termos apoiado
outras iniciativas como aFeira
de São Mateus ou o Euro

peade Estas descentralizações
respondem aindaaumdos ve
tores estratégicos daAltice Por
tugal a proximidade ao terri
tório Viseu tem vindo a afir

mar se pela visão que apre
senta sobre a cidade do futuro

Uma cidade onde as pessoas
gostem de viver inclusiva e
sustentável e com elevado pa
drão de qualidade de vida
Queremos fazerparte desse fu
turo e experimentar em Viseu
as tecnologias e soluções que
levaremos para o mercado

O que vai ser feito a partir
deste polo
NaAltice Labs Viseu será cons

tituído o nosso laboratório

end to end para Smart Cities
Nesse laboratório será possível
testar de forma integrada as di
ferentes soluções que supor
tam a cadeia de valor tecnoló

gica para a transformação di
gital das cidades Esta cadeia
começa nos sensores pas
sando pelas Gateways que
concentram a recolha dos da
dos sensoriais através de co

municação semfios e pelaPla
taforma de Gestão de Dados e

Analíticaque armazena e inte
gra diferentes fontes de dados
potenciando a criação devalor
até ao centro de governação
da cidade que possibilita a vi
são global sem as limitações
típicas introduzidas pelos múl

tiplos sistemas normalmente
existentes para a gestão ur
bana e em tempo real num
portal único dos diferentes do
mínios funcionais da cidade A

Altice Labs Viseu estará focada

em projectos de utilidade para
as cidades do futuro Está a de

senvolver inovadores equipa
mentos rádio sensores probes
e gateways que permitem a
recolha de dados remotos

usando as tecnologias LoRa e
NB IoT

Quais são os principais ob
jectivos
Em primeiro lugar dinamizar
o ecossistema tecnológico lo
cal e criar condições para o
nascimento de raiz de soluções
de inovação e tecnologia de
pontaAAltice Labs temvindo
a criar poios de inovação em
diversas regiões do país que
no fundo são uma extensão
da própria Altice Labs e que
posicionam estas regiões
como alavanca de atracção de
talento saber e exportação de
inovação Aqui emViseu a Al
tice Labs vai desenvolver a tec

nologia associada à visão do

Município e levará essas solu
ções para outras geografias
Em termos práticos e muito
alinhado com o desenvolvi

mento das cidades inteligentes
smart cities este polo vai de
senvolver por exemplo equi
pamentos inovadores nomer
cado para suportar a Internet
das Coisas IoT Internet of
Things em qualquer tecnolo
giade conectividade que as ci
dades implementem LoRa ou
NB IoT e participar no pro
jetoAltice Labs de desenvolvi
mento de uma plataforma ur
bana para tratar os dados da
cidade de forma a poder gerir
questões ligadas por exemplo
à mobilidade energia e água
Ou seja modelos que poderão
ser facilmente aplicados a ou
tras cidades do mundo Trata
se do desenvolvimento daPla
taforma de Gestão de Dados e

Analítica do Centro de Gover
nação da Cidade bem como
de aplicações específicas para
Smart Cities

Quais são as perspectivas
Nofundo aperspectiva é con
tinuar a crescer Queremos fi

xar talento no nosso país nas
grandes cidades como nas
mais pequenas no litoral e no
interior Queremos que todos
os portugueses possam bene
ficiar de tecnologia desenvol
vida emPortugal pelos nossos
engenheiros e é por isso que
vamos continuar este caminho
de levar laboratórios colabo

rativos a vários pontos do país
Viseu é apenas uma das várias
descentralizações previstas
sendo que no início do pró
ximo ano será a vez da inau

guração do polo na Madeira e
para o segundo trimestre o de
Olhão Aliás posso adiantar
desde já que na Madeirajá há
um projeto identificado com o
GovernoRegional comas aca
demias e com as empresas e
vamos começar a trabalhar de
forma imediata

Descentralizar para liderar
Em parceria com universida
des instituições de I D par
ceiros industriais fornecedores
e clientes a Altice Labs en
volve se continuamente em

projectos colaborativos de in
vestigação desenvolvimento e

inovação numaestratégia sus
tentada de liderança tecnoló
gica Assim decidimos criar
poios de inovação emdiversas
regiões do país que no fundo
são uma extensão da própria
Altice Labs e que posicionam
estas regiões como alavanca
de atracção de talento saber e
exportação de inovação Para
aAltice Portugal estas descen
tralizações são estratégicas já
que estes são projectos desen
volvidos em estreita coopera
ção comos municípios regiões
ou governos regionais com
grande sucesso no território É
este sucesso que se pretende
reproduzir brevemente le
vando aAltice Labs mais longe
dando passos arriscados mas
certos para cumprir o desígnio
da captação de projectos e cé
rebros bem como a criação de
sinergias no crescimento de
startups

Qual é o mercado em que a
Altice se movimenta

Essa é uma das grandes mais
valias da Altice Labs Além da

competência do know how
tem a possibilidade de escalar
o mercado já que aapostanão
se limita apenas a Portugal a
ideia é implementar os produ
tos tecnológicos em outros
países onde o grupo está pre
sente nomeadamente os Es
tados Unidos França Israel e
República Dominicana mas
também em geografias pró
prias da Altice Labs como ín
dia Rússia Brasil entre outros
A tecnologia do Grupo Altice
desenvolvidaapartir deAverio
chega a 35 países e toca mais
de 250 milhões de pessoas
sendo hoje uma referência no
mercado global comprodutos
e soluções nos quatro conti
nentes Para se ter uma noção
e a título de curiosidade afibra
que hoje está a ser instalada
por toda aManhattan é tecno
logia investigada desenvolvida
e produzida em Aveiro pelos
nossos engenheiros
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