
Do Ábaco à Cloud

Como chegamos tão rapidamente e cada vez com 
maior velocidade a este mundo tecnológico que nos 
transporta para mudanças radicais na nossa vivência 
pessoal e profissional? 

O que nos oferece este admirável mundo novo  
e como deveremos acompanhar esta evolução reti-
rando dela tudo o que nos possibilita para termos  
uma vida melhor?

A revolução digital tem sido potenciada pelo desen-
volvimento e inovação em quatro vetores principais – 
tecnologias e serviços web, mobilidade e convergência, 
computação e tecnologias de informação, e tecnologias, 
telecom e media – os quais culminaram no desenvolvi-
mento da computação em rede, o cloud computing.

O Cloud Computing é a utilização de recursos de 
memória e das capacidades de armazenamento  
e computação de servidores, em ambiente partilhado  
e por meio da Internet, seguindo os princípios compu-
tacionais de computação em grid. 

Conseguimos, agora, utilizar, com recurso à internet, 
as mais variadas aplicações e serviços, em qualquer 
local e independentemente da plataforma ou equipa-
mento de acesso, com a mesma facilidade como se 
esses serviços ou aplicações estivessem instalados  
no nosso proprio computador (pessoal ou empresarial).

Este mundo interfere profundamente nos conceitos 
básicos de vida em sociedade e individualmente em 
cada um de nós.

Com a revolução digital nasce também uma nova 
geração – a geração C – que vive conectada e desen-
volve conteúdos on-line, tridimensionando virtualmente 
a realidade.

Todos ligados, cada vez mais, estamos a construir 
novas profissões e novos negócios, uma nova vida em 
sociedade!

Na nossa vida pessoal - desde a forma como consumi-
mos bens e serviços, brincamos, jogamos, até à maneira 
como escolhemos amigos e nos relacionamos, não esque-
cendo a acessibilidade, a educação e o próprio exercício 
da cidadania - tudo está em mudança de paradigma!

Igualmente em mudança, está a vida profissional, 
aparecendo e antecipando-se a criação de novos modelos 
de negócio e de novas profissões.

Este admirável mundo novo formado, aqui e agora, 
leva-nos a olhar com uma especial atenção a obra do 
Data Center da Covilhã como a manifestação física 
desta transformação digital.

Temos ferramentas para fazer, aqui e agora, um 
Smart Country!

Alguns exemplos de Sistemas/Serviços 
de Cloud conhecidos:

iCloud – Sistema lançado pela Apple em 2011, para 
armazenamento de fotos, musicas, livros, documentos 
e contatos
DropBox – Sistema de armazenamento de documentos 
(gratuito até 2Gbyte)
Salesforce – Companhia americana especializada em 
serviços de Software as a Service (SaaS) na área de 
software para “Sales Automation”
Amazon – Sendo uma das maiores empresas mundiais 
da área do comércio eletrónico, a Amazon montou sobre 
a sua superestrutura computacional serviços de S3 
(Simple Storage Solution) para armazenamento de 
dados e de EC2 (Elastic Compute Cloud) para uso de 
máquinas virtuais.
Panda Cloud Antivirus – sistema de anti-virus para 
computadores, disponibilizado em ambiente de Cloud
Shipnet – serviços de IP Centrex (hosted PBX) para 
clientes de pequenas e médias empresas em ambiente 
de Cloud
Meo Cloud – serviço de alojamento e sincronização 
de ficheiros, free até 16GB
Meo Music – acesso ilimitado a milhões de músicas
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Tecnologias e Serviços Web
1969 Inicia-se o projeto ARPANET no Departamento de 
Defesa dos EUA, o qual esteve na génese da criação da 
Internet
1973 Vinton Cerf (Universidade de Stanford), conhecido 
como “o pai da Internet”, e Robert Kahn (Bell Labs) dão 
início ao desenvolvimento dos protocolos TCP (Transport 
Control Protocol) e IP (Internet Protocol) fundamentais 
para o estabelecimento da Internet
1989 Tim Berners-Lee propõe a criação da World Wide Web 
(www) e implementa a primeira ligação sucedida entre um 
cliente http (Hypertext Transfer Protocol) e um servidor 
através da Internet
1990 O domínio “.pt” é reconhecido internacionalmente
1991 Construído o 1º site no mundo (info.cern.ch) localizado 
no computador NeXT do CERN. Primeiro acesso à internet 
em Portugal através do consórcio TRANSDATA
1994 Criação do Portal SAPO na Universidade de Aveiro.  
A TELEPAC assegura o serviço público de acesso à internet 
em Portugal
1995 Início da atividade da Amazon.com
1996 Lançamento do projeto de pesquisa GOOGLE por Larry 
Page e Sergey Brin (Universidade de Stanford) o qual em 
1998 daria origem à empresa Google 
1999 Lançamento do MSN Messenger (renomeado em 2005 
como “Windows Live”) pela Microsoft, permitindo chamadas 
de voz, VideoCall e mensagens instantâneas sobre web
2004 Aparecimento do conceito Web2.0 situando a internet 
num novo paradigma como plataforma e ambiente partici-
pativo pelos internautas
2005 Lançamento do serviço SAPO Messenger permitindo 
chamadas de voz sobre IP (VoIP) e VideoCall entre PC´s
2011 Lançamento do MeoGo powered by SAPO

Mobilidade e Convergência
1988 Entrada em funcionamento da Rede Móvel Analógica 
(1ª Geração) servindo as áreas de Lisboa e Porto
1992 Lançamento da Rede Móvel Digital GSM (2ª Geração)
1995 Lançamento do MIMO, o primeiro serviço de telemóvel 
pré-pago no mundo
1999 Inicio do acesso à internet a partir de telemóveis com 
recurso à tecnologia WAP (Wireless Application Protocol) 
com velocidade de 9,6 Kbps
2000 Lançamento do serviço de mensagens escritas (SMS)
2001 Lançamento comercial da tecnologia GPRS (General 
Packet Radio Service) com velocidades de 36 Kbps
2003 Lançamento do serviço convergente de acesso WiFi 
(PT WiFi)
2004 Lançamento da Rede Móvel de 3ª Geração (UMTS) 
com velocidades de dados de 384 Kbps
2005 Disponibilidade da tecnologia HSDPA (Geração 3,5G) 
nas redes móveis em Portugal com velocidades cerca de  
5 vezes superiores às da 3ª Geração UMTS (1,8 Mbps)
2009 Disponibilidade da tecnologia HSPA+ nas redes móveis 
permitindo velocidades de até 21 Mbps
2010 Primeiras demonstrações de redes 4G/LTE em Portugal. 
Lançamento dos primeiros serviços de CloudComputing 
2012 Lançamento do serviço comercial de LTE-4ª Geração 
Móvel em Portugal, com serviços de acesso à internet  
a 100 Mbps

Computação e Tecnologias de Informação
1946 Aparece o ENIAC (Electrical Numerical Integrator  
and Computer), o 1º computador digital eletrónico de 
grande escala no mundo 
1961 Instalação do 1º computador em Portugal, o National 
Elliot 803-B Utilizado pelo Banco Pinto de Magalhães (Porto)
1971 Surge o primeiro “computador pessoal”: o KENBAK-1 
(Computer History Museum). Tinha apenas 256Kbyte de 
memória e foi desenhado para fins educativos

1981 Lançamento do 1º computador pessoal comercial 
(5150PC da IBM) Custava 1.565 dólares e tinha uma  
memória de 16KBytes
1997 Lançados os princípios da computação em grid  
(em analogia às “power grids” originárias das redes elétri-
cas) como evolução das infraestruturas de computação 
distribuída
2000 A afirmação da Internet e o desenvolvimento de 
computadores de baixo custo e alta capacidade, aliado  
à generalização dos conceitos de Virtualização e SOA  
(Service Oriented Architectures) criam as condições para  
a consolidação do conceito de Cloud Computing
2008 Lançamento do serviço DropBox, serviço de armaze-
namento e partilha de documentos baseado no conceito  
de “computação em nuvem” (Cloud Computing)
2011 Apple lança o serviço iCloud, um serviço que permite 
armazenar músicas, fotos, vídeos e documentos, logo a 
seguir ao lançamento em 2010 do ipad
2012 A Portugal Telecom anuncia uma oferta de Cloud  
Storage universal com 16Gbyte disponível por utilizador
2013 O Tianhe-2 (China, National University of Defense 
Technology) é considerado o computador mais rápido do 
mundo, com uma performance de 33,86 petaflops/seg 
(quadrilhões de cálculos por segundo) e um total de 
3.120.000 de processadores Intel Core 
A Portugal Telecom anuncia a abertura do seu Data Center  
de nova geração na Covilhã onde são hospedados um  
conjunto de serviços de SaaS, PaaS e IaaS

Tecnologias, Telecom e Media
1982 Arranque da implantação de redes públicas de dados 
X.25 em Portugal
1987 Instalação da 1ª Central de Comutação Digital em 
Portugal (Lisboa, Carnide)
1988 Lançamento do 1º cabo submarino intercontinental 
ótico ligando a Europa aos EUA (TAT-8)
1990 Início da comercialização de ligações à internet em 
Portugal, pelo PUUG (Portuguese Unix Users Group)
1994 Inicio das emissões de TV por Cabo em Portugal
1999 12 anos depois do seu inicio em 1987, Portugal  
completa 100% de digitalização da sua rede telefónica  
com a entrada em funcionamento da central da Bemposta 
(Torres Vedras) 
2000 Lançamento da Tecnologia Docsis (Data over Cable) 
nas redes de TV por cabo em Portugal, (netcabo) possibili-
tando acesso à internet em banda larga.
2000 Liberalização total das comunicações eletrónicas 
2002 Lançamento do serviço ADSL com velocidades até 
8Mbps
2006 Atinge-se 1 milhão de clientes de banda larga sobre 
ADSL em Portugal. 5 anos depois do seu lançamento,  
a Portugal Telecom garante cobertura de 100% das suas 
centrais em Portugal com tecnologia ADSL. Tecnologia 
ADSL2+ utilizada possibilita acesso até 24Mbps
2006 Lançamento dos primeiros serviços de IPTV em  
Portugal, pela Novis
2007 Lançamento do Meo em Portugal. Início do desenvol-
vimento de redes FTTH (Fiber to the home) para clientes 
residenciais em Portugal possibilitando velocidades de 
100Mbps
2008 Lançamento do Docsis3 nas redes de TV por cabo em 
Portugal, possibilitando acesso à internet em banda larga 
com velocidades de 100Mbps e a internet chegar às escolas  
a 100 Mbps
2009 Portugal ultrapassa 1 milhão de casas com fibra  
e entra no ranking europeu do FTTH Council 
2010 Primeira ligação a 100 Gbps em Portugal no troço 
Lisboa-Porto e testes de conectividade a 10 Gbps até casa dos 
clientes. O Meo inicia emissões de televisão em 3 Dimensões 
2013 Lançamento de serviços de User Recording de pro-
gramas de TV em ambiente de Cloud pela Zon


