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CASA DO FUTURO® na Cloud
Viver numa Smart City

Neste conceito, a exposição “Casa do Futuro”, vem reforçar a humanização das tecnologias com a apresentação
e demonstração de que as tecnologias são um meio para
atingir um fim e que esse é sempre o de trazer maior
qualidade de vida às comunidades, através da utilização
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A Fundação Portuguesa das Comunicações que desde a
sua criação tem tido um ativo e importante papel na promoção
Nesta seleção destacamos os momentos que a Fundação
e divulgação de projetos e soluções tecnológicas que proquis consagrar e que correspondem à introdução de
movam a inclusão social nos seus mais diversos pilares, ao
novos conceitos e soluções na habitação, com grande
reforçar a Parceria com a Fundação PT visa aumentar o seu
impacto no bem-estar dos cidadãos e para o desenvolcontributo para atingir esses objetivos dando a conhecer e
vimento económico e social sustentável do país e da
possibilitando aos seus inúmeros visitantes da Casa do Futuro
comunidade. Tal como na realidade acontece, a exposiexperimentar soluções tecnológicas que permitem melhorar
ção vai acumulando saberes e crescendo somando
a autonomia e a qualidade de vida dos cidadãos seniores e
o conhecimento das etapas anteriores.
dos cidadãos com necessidades especiais de comunicações.
Demonstra-se, nomeadamente, no «quarto da Avó»
como as novas tecnologias oferecem soluções de inclusão
com vista a oferecer melhores condições de conforto, de
vigilância e de comunicação.
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