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NotasFuturas – O IMPACTO DO COVID-19 NAS MEGATENDÊNCIAS

O ano de 2020 ficará para a história como 
o ano da primeira crise global, que 
afetou todas as geografias e influenciou 

todas as dimensões da atividade humana; 
nada nem ninguém ficou incólume à praga 
global. Portugal está habituado a observar os 
acontecimentos mundiais à distância, desta vez, 
os seus cidadãos não conseguiram escapar ao 
seu impacto direto. 

Nestes momentos de crise, os modos de pensar 
a curto-prazo impõem-se em substituição de 
abordagens de longo prazo.i Aprendemos na 
pele que ninguém controla os acontecimentos, 
tanto países e indivíduos como sistemas 
estão sujeitos a riscos, ameaças e disrupções. 
Percebemos, mais uma vez, que os avisos e os 
mecanismos de alerta nunca funcionam.

Durante as crises também ocorrem momentos 
de mudança no funcionamento das sociedades, 

TENDÊNCIAS  
PARA PORTUGAL  
PÓS-PANDÉMICO

em particular naqueles sectores onde se 
é impelido a renovar ou inovar, surgindo 
oportunidades para repensar comportamentos, 
negócios, relações sociais e familiares, modelos 
de aprendizagem e organização do trabalho, 
entre muitos outros aspetos da atividade 
humana e da vida em sociedade. 

Todavia, a maioria destas mudanças não são 
abrangentes e disruptivas. Na melhor das 
hipóteses estas mudanças surgem associadas a 
acelerações de tendências que já se encontram 
em movimento. No curto prazo, o que a 
maioria de nós pretende, e vai lutar para isso, 

Quando surge uma crise será 
natural que se desenvolvam 
determinados modos de pensar:

• Mentalidade de bolha. Focamo-nos 
em nós próprios e naqueles que nos 
são próximos, em vez de pensar em 
toda a sociedade.

• Pensamento de curto-prazo. Como 
poupar e acumular, em vez de 
acomodação ao fluxo de bens e 
serviços.

• Desnorte. Ausência de direção e 
ansiedade sobre o que futuro nos 
poderá trazer.

Beyond the COVID-19, CIFS.
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é regressar ao statu quo anterior, e reencontrar 
os velhos hábitos de trabalhar, viajar, comprar e 
conviver. Assim, mesmo as lições dolorosamente 
apreendidas nem sempre se convertem em mais 
solidariedade e cooperação no longo prazo.

Figura 1- Impacto do COVID -19 nas megatendências e nos driversii  

O novo mundo luta para nascer. Não sabemos 
exatamente como será esse mundo, mas 
podemos idealiza-lo. Seguimos as tendências 
que já estavam em movimento (Figura1) e 
pressionamos o pedal de aceleração: eventos, 
atividades e interações virtuais, automação de 
processos e serviços, descentralização política e 
económica, novos e velhos mercados financeiros, 
sustentabilidade, etc. Fixamos, depois, os 
elementos pré-determinados, agarramos as 
incertezas, os sinais fracos e os jóqueres e 
iniciamos a construção dos possíveis novos 
futuros para o nosso mundo. Neste contexto 
emergente, poderemos capitalizar aspetos da 
cultura estratégica nacional que podem funcionar 
no longo prazo.

Assim, em Portugal, as consequências do 
impacto do COVID-19 nas megatendências 
globaisiii estão a gerar um choque significativo 
no crescimento económico, afetando não só 
os sectores do turismo e do consumo, como 
também as cadeias de produção, os serviços, 
o sistema financeiro e o funcionamento da 
administração pública, em geral. Afetando 
também os contextos sociais e familiares de 
todos os cidadãos portugueses.

As crises podem reformular as nossas crenças 
e comportamentos em relação à comunidade 
nacional e ao mundo. Terminada a crise, num 
contexto pós-pandémico, esperamos acordar 
num novo mundo, onde podemos identificar 
os perigos que deveríamos ter reconhecido 
há muito tempo e onde conseguimos 
compreender as implicações desses perigos 
para o futuro do país.
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Figura 2 - O impacto do COVID-19 nas Megatendências Globais

Método

Tendência
Dinâmica e fluxo de mudança gradual e de longo 

prazo que impacta nas forças que moldam o país e 
a sociedade.

Elementos Pré-
Determinados

Assunções do que vai suceder no futuro se 
mantém comum às tendências do passado. 

Elementos de mudança fixos. Poderão originar 
novas tendências.

Incertezas

A incerteza é imprevisível e indeterminável, 
representa um elemento central dos contextos de 

turbulência. A incerteza é diferente de risco porque 
não é mensurável nem calculável. Mas o estado do 

sistema, bem como os acontecimentos incertos, 
podem ser imagináveis, i.e. antecipáveis.

Sinais Fracos

Informações sobre a mudança social, política, 
económica, etc., que não são óbvias e estridentes. 

São informações vagas com significado, 
oportunidade e impactos incertos. Possibilidades 

de mudanças lentas e ambíguas e contra o 
enquadramento ou contexto dominante. Oposto 

de “sinais fortes” como estatísticas, estimativas 
ou evidências de mudança baseados em dados 

concretos. 

Jóquer

É um acontecimento sobejamente conhecido, 
estudado e previsível, mas com baixa probabilidade 

de suceder e de elevado impacto caso suceda. 
Diferente do imprevisível cisne negro.
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• Educação geriátrica. Aumento do coeficiente 
de dependência e necessidade de inclusão 
intergeracional (impulsionar a diversidade 
geracional).

• Informar e esclarecer os cidadãos para 
tomarem decisões conscientes e por livre 
iniciativa (incluindo no plano da saúde), 
utilizando as ferramentas fornecidas pelo 
sistema educativo e a administração pública 
no geral.

• Futura aprendizagem flexível. Organização 
de conteúdos educativos inovadores e 
credíveis assentes nos novos desafios 
pedagógicos e científicos. 

• Revalorizar o papel social da escola 
(refeições, ocupação de tempos livres, 
aquisição de novos conhecimentos para a 
vida). 

• Exigências de reorganização do mundo 
laboral em função dos desafios digitais 
e de teletrabalho. Imobilidade laboral e 
salarial versus valorização do trabalho e da 
responsabilidade individual.

• Recrudescimento do neocorporativismo 
através da valorização de determinadas 
profissões em detrimento de outras. 

• Envolvimento digital ao longo da jornada do 
consumidor (vendas, distribuições, serviços, 
marketing, reclamações, etc.).

• Renovar o papel da arte e da ciência. 
Destacar o papel de catalisadores nos 
processos de renovação social. Inspirar e 
imaginar futuros, baseados na ciência e na 
realidade.
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A população mundial está 
em mudança, antecipando-
se para os próximos décadas 
uma sociedade madura, mas 
com imenso potencial. Assim, 
o reequilíbrio da população 
mundial, a generalização 
de um nível de rendimento 
médio-elevado e a sua 
longevidade, representarão 
oportunidades de progresso 
para os países.

POPULAÇÃO DINÂMICA
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Elementos pré-determinados 
• Envelhecimento populacional.
• O indicador de confiança dos consumidores registou  

a maior diminuição mensal desde setembro de 1997.
• Aumento do desemprego.

Incertezas 
• Ondas de surtos de COVID-19. 
• Reações e adaptação às novas políticas públicas.
• Crescimento do fluxo migratório “fora de cidades”.
• Declínio da fertilidade e aumento dos divórcios e/ou 

separações.
• Aumento do emprego precário.

Sinais fracos
• Estagnação ou diminuição do emprego 

(impossibilidade de emigrar).
• Alteração nos padrões de consumo e poupança.
• Considerar o digital learning como método de 

aprendizagem.
• Crescimento do nicho das comunidades online.
• Surgimento de novas profissões.
• Maior atenção à saúde mental, desestigmatização da 

solidão, depressão e ansiedade.
• Cidadania digital e global.

Jóqueres
• Demora no acesso universal à vacina contra o COVID-19.
• Disrupções tecnológicas.
• Instabilidade social.
• Distopias societais futuras (ex. confinamento).

ANTECIPAÇÃO — POPULAÇÃO DINÂMICA
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Figura 3 – Desempregados inscritos 
em centros de emprego do IEFP 
ao longo do mês de março por mil 
habitantes entre 15 e 64 anos (fonte: 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP)v, mensal, NUTS II)

Figura 4- Indicador de confiança dos 
consumidores (fonte: INE)

Figura 2- Número de casos 
confirmados por 10 mil habitantes 
a 6 de maio de 2020 e densidade 
populacional, por município (fonte: 
Direção-Geral de Saúde e INE iv)
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SALTO DIGITAL

O desenvolvimento 
tecnológico será talvez 
a megatendência mais 
poderosa e influente para 
o século XXI, embora seja 
difícil de antecipar o ritmo 
de adoção das tecnologias. 
A realidade digitaliza-se em 
todas as suas vertentes 
e dimensões.
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• Inclusão digital. Preparar e capacitar a sociedade, transformar 
as empresas/instituições/organizações e o Estado para os 
novos desafios digitais.

• Soberania digital. Alargamento da soberania ao território 
digital (centros de dados, clouds, privacidade, proteção 
e segurança) com implicações legais e de autoridade 
institucional e nacional.

• Impacto das tecnologias e do digital no sistema nacional de 
saúde. Apoiar o sistema de saúde nacional através do apoio à 
transformação digital da saúde e dos cuidados de saúde.

• Necessidade de digitalização do território nacional. A 
implementação de novas tecnologias, como o 5G, estarão 
sob um maior escrutínio cidadão devido aos seus efeitos 
de dependência económica e ingerência nos sistemas e 
infraestruturas críticas (ex. saúde pública).

• Crescente cibercriminalidade, logo necessidade de 
implementar práticas democratizadas de cibersegurança e 
literacia digital.

• Corrida para requalificação digital. Cursos e formações sobre 
recursos tecnológicos e comportamentos digitais, como por 
exemplo gestão remota de equipas ou a comunicação virtual, 
tornaram-se uma prioridade.
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ANTECIPAÇÃO — SALTO DIGITAL 

Elementos pré-determinados 
• Mais aplicativos no ecossistema colaborativo e mais 

serviços utilizados.
• Maior procura e conforto com a tecnologia.
• Aumento da procura do comércio eletrónico.
• Apoios a telemedicina e consultas virtuais.
• Surgimentos de novos mercados.
Incertezas 

• Ondas de surtos de COVID-19. 
• Reações e resistência às novas políticas públicas.
• Efeitos negativos dos dispositivos eletrónicos na saúde 

pública (radiações, fadiga ocular, etc.).
• Custos crescentes (mão-de-obra e outros) de fabricação.
• Tipo, forma e grau de difusão da inteligência artificial na 

sociedade.
• Incerteza orçamental.
Sinais fracos

• Laboratórios virtuais e remotos.
• Serviços de entrega via drone e armazéns 

automatizados.
• Desenvolvimento de outras plataformas 

revolucionárias de compras.
• Professores substituídos por sistemas adaptativos de 

aprendizagem.
• Tecnologia de voz e biometria em aplicativos móveis.

Jóqueres

• Demora no acesso universal à vacina contra o COVID-19.
• Disrupções tecnológicas.
• Ataques de piratas informáticos.
• Aumento do cibercrime e ciberespionagem (roubo de 

dados pessoais e biométricos).
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Figura 6- Conteúdos mais acedidos  
em Portugal (fonte: haengenharia.ptvi)

Figura 5- Os mais e menos procurados produtos no comércio eletrónico 
(comparações entre março 2020 e março 2019)

fotografia: georgie cobbs ― unsplash

VARIAÇÕES NO COMÉRCIO ELETRÓNICO 
(MARÇO 2020 VS. MARÇO 2019)

Principais Categorias  
Em Crescimento (Exemplos)

Principais Categorias  
Em Declínio (Exemplos)

LinkedIn

Snapchat

Pinterest

Twitter

Instagram

WhatsAPP

Facebook

Jogos Online

Leitura de Notícias

Visualização de Vídeos

86%

30%

14%

86%

70%

14%

81%

28%

14%

10%

Redes Sociais

Luvas descartáveis Malas e sacos de viagens

Grãos Secos e Arroz Roupa formal masculina

Monitores de Computador Óculos de Sol

Máquinas de pão Câmaras fotográficas

Pesos Produtos para Eventos e festas

Kits de Artesanato e Projectos Relógios

Sabonetes e Desinfetantes Tailleurs e vestidos

Coloração para Cabelo Equipamento de Campismo

Pingue-Pongue Dispositivos anti-roubo
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MUNDO BALOIÇANTE

• A necessidade de continuar a antecipar o improvável. O surto 
de COVID-19 demonstrou, mais uma vez, a necessidade de 
preparação para vários cenários. Os planos que antecipam 
pandemias ou outras mudanças não são elaborados em vão. 
O mundo é um lugar dinâmico; requer prospetiva e preparação 
futura.

• As novas dimensões do risco sistémico e das incertezas 
estruturais devem ser enfrentadas solidária e cooperativamente 
pela sociedade. Portanto, observadas como ativos de 
desenvolvimento sustentável e sem razões para alarmismo 
securitário e a instigação do medo.

• Reformulação dos conceitos de serviço público e de interesse 
nacional. 

• O ativo de entreajuda nacional e empatia cultural com o 
estrangeiro poderá ser incentivado.

• Exportar as novas pedagogias e modelos educativos digitais 
para a lusofonia, na defesa e na expansão da cultura portuguesa 
e lusófona. 

• Criar sistemas de alerta e de resposta precoces para crises 
futurasvii, ajudar a conceber pontos de fuga ou saídas de 
emergência individuais e coletivos.

• Descoordenação global exigirá novas responsabilidades 
internacionais. 

• A projeção da imagem e reputação internacional do país durante 
a crise poderá ser impactante na recuperação socioeconómica. 

• Posicionamento de Portugal nas redes de decisão no seio da 
União Europeia.

• Fim da semiperiferia da realidade geopolítica nacional com a 
contração do espaço-tempo. Importância de evitar reações que 
levaram ao agravamento da crise nacional por causa de um 
desfasamento do contexto internacional
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A ideologia da globalização, 
com base na economia de 
mercado e na promoção 
dos princípios democráticos 
continuará a ser o principal 
sistema de ideias mundial. 
Todavia, ocorrerá uma 
metamorfose e uma 
redistribuição do poder no 
sistema internacional.
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ANTECIPAÇÃO — MUNDO BALOIÇANTE 

Elementos pré-determinados 
• Agravamento das tensões geopolíticas. 
• Papel da China equacionado.
• Evolução da situação epidemiológica em Espanha. 
• Priorização da segurança cibernética e dos serviços de 

sistema.

Incertezas 
• Nova era controlada por três polos: EUA, UE e China.
• Abrandamento do processo de globalização.
• Entropia da integração da União Europeia.
• Mobilidade humana.

Sinais fracos
• Certificado de imunidade.
• Insegurança alimentar.
• Amplificação dos extremismos (nacionalismo e 

isolacionismo).
• Retoma lenta da atividade das redes de comunicação 

transnacionais (transportes, comércio, turismo).

Jóqueres
• Demora no acesso universal à vacina contra o COVID-19.
• Tensões e conflitos geopolíticos.
• Instabilidade sociopolítica.
• Novas pandemias no curto prazo.
• Riscos ambientais.
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Figura 8 - Comércio Internacional de 
bens - exportações. Taxas de variação 
homóloga por países parceiros, jan./
fev.-mar. 2020 (fonte: INE)

Figura 9 – Taxa de inflação em Portugal 
e na União Europeia – evolução mensal 
(fonte: EUROSTAT ix,PORDATA x)

Figura 7- Astérix e Obélix também 
previram o coronavírus (fonte: SIC 
Noticias viii)
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RENDIMENTO UNIVERSAL

Economia mundial marcada 
pelo crescimento global 
sustentado pelos países 
emergentes. O desafio 
será como conciliar esse 
crescimento económico 
com o equilíbrio na 
distribuição de resultados 
quer no plano nacional quer 
global, tudo em harmonia 
com o imperativo da 
sustentabilidade do meio 
ambiente. 

fo
to

g
ra

fi
a:

 o
li

vi
er

-c
h

at
el

 ―
 u

n
sp

la
sh



17

NotasFuturas – O IMPACTO DO COVID-19 NAS MEGATENDÊNCIAS

• Repensar o funcionamento dos sistemas críticos e a 
dependida económica externa. Aceleração da tendência 
para encontrar novas respostas regionais e transnacionais, 
pois a geografia e o tecido empresarial interno serão 
insuficientes para inverter as dependências, principalmente 
no caso dos pequenos estados.

• Oportunidade para implementar novos modelos 
económicos, apoiando a reorganização de sectores 
como agricultura, o mar, vários subsectores da indústria. 
Contornar a dependência do turismo. 

• A sustentabilidade vista como um fator chave na 
recuperação económica.

• Fornecer suporte financeiro, especialmente, para as 
medias, pequenas e microempresas.

• Rendimento minino universal e sustentabilidade dos 
sistemas de proteção social.

• O acesso digital deve ser visto como uma utilidade (da 
mesma forma como por exemplo a eletricidade ou a 
recolha de lixo).

• Surgimento de exigências de descentralização político-
administrativa, regiões começam a reclamar o centro das 
decisões. Implementação de reformas administrativas-
legislativas. 

• Tributação digital. Economia doméstica com novos 
dividendos que terá de incluir taxação de receitas. 

• Exigência de novas reformas estruturais e financeiras. 
Reforçar a deteção de fraudes e corrupção.
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ANTECIPAÇÃO — RENDIMENTO UNIVERSAL

Elementos pré-determinados 
• Diminuição dos valores do indicador de clima económico, 

originando um novo mínimo.
• Perspetivas negativas para a atividade turística.
• Aumento do interesse em oportunidades de negócios 

menos impactadas por pandemias.
• Turbulência na economia global.

Incertezas 
• Ondas de surtos de COVID-19. 
• Adaptação às novas políticas públicas.
• Futuro dos apoios às finanças públicas.
• Orçamentos equilibrados.

Sinais fracos
• Aumento das férias “em casa”, a curta distância e tempo 

limitado.
• Desenvolvimento de fontes alternativas de fornecimento, fora 

de China.
• Tributação da economia digital.
• Crescimento de certos mercados de seguros.
• Mercado dos transportes e aviação com estabilização lenta.
• Novo ecossistema digital na aviação.
• Reconfiguração dos modelos de produtividade nacional.

Jóqueres
• Demora no acesso universal à vacina contra o COVID-19.
• Instabilidade dos mercados financeiros.
• Súbita automação do trabalho.
• Novos conflitos e riscos.
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Figura 11 - Produto Interno Bruto em volume (ano 
referência=2016). Dados ajustados de sazonalidade e de 
efeitos de calendários - Taxa de variação homóloga, % (Fonte: 
INE)

Figura 12 - Situação das empresas (%) do total das 
empresas por sector de atividade (Impacto da pandemia 
COVID-19 no volume de negócios na semana de 27 abril 
a 1 de maio 2020)

Figura 10 - Indicadores de clima 
económico (fonte: INExi) 
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ECOSSISTEMA GLOBAL

• Desenhar e conceber a habitabilidade. O regresso a casa faz 
repensar as políticas de habitação, os índices de poluição 
atmosférica e sonora, organização do espaço público e dos 
sistemas de transportes.

• O tratamento e a gestão de resíduos, incluindo resíduos 
hospitalares, domésticos e outros resíduos perigosos, 
representa, hoje como nunca antes, um serviço público 
indispensável e essencial, a fim de minimizar os possíveis 
impactos secundários à saúde e ao meio ambiente.

• Apoiar uma mudança profunda e sistémica para uma economia 
mais verde e sustentável.

• Não existe o hábito de lidar com momentos pós-crise, logo 
aumenta o consumo de ansiolíticos e antidepressivos e as 
preocupações acrescidas para a saúde mental. 

• Combate às novas formas de solidão e isolamento de modo 
transversal.

• Continuar o desenvolvimento do sector das energias renováveis 
e apoiar novas formas de mobilidade.

• Acelerar a implementação de um novo mix energético.

• A cooperação internacional e o multilateralismo são fortes 
armas na luta contra o coronavírus, mudanças climáticas e 
outras ameaças globais.
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O planeta atravessa um 
período de torrificação 
ambiental e mental, com 
as expectativas coletivas 
futuras enubladas. 
Crescentes pressões sobre 
os ecossistemas globais 
devido à exploração de 
múltiplos recursos naturais 
para saciar padrões de bem-
estar social e individuais 
cada vez mais elevados e 
generalizados. 
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ANTECIPAÇÃO — ECOSSISTEMA GLOBAL

Elementos pré-determinados 
• Política e estímulos verdes na UE.
• Capitalismo verde e criação de modelos de negócio 

sustentáveis.
• Novos paradigmas de reciclagem e regeneração de objetos.
• Forte redução das emissões de dióxido de nitrogénio e 

dióxido de carbono.
• Combate à acidificação dos oceanos.

Incertezas 
• Ondas de surtos de COVID-19 
• Meta para 2050 – aumento máximo da temperatura com 2 

graus Celsius.
• Manter os investimentos para ações ambientais em 

tempos de recessão.
• A pandemia de Covid-19 pode ser um ponto de viragem 

para a indústria petrolífera (as empresas petrolíferas 
cobrem parte das perdas - aumentando massivamente a 
produção de plástico).

• Risco de aumento de poluentes após o fim de pandemia.
• Futuro da transição energética.

Sinais fracos
• Desenvolvimento de infraestruturas para economia 

circular.
• Mais alimentos cultivados localmente.
• Fortes investimentos na automação da agricultura.
• Desenvolvimento de novas formas de mobilidade.
• Valorização das áreas naturais e espaços verdes.

Jóqueres
• Mundo multipolar governado por populistas nacionalistas 

que negam as alterações climáticas.
• Novos conceitos de armazenamento em massa das 

energias alternativas.
• Eventos climáticos extremos.
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Figura 14 – Emissões de NO2 na 
Península Ibérica (comparação entre 
março de 2019 e março de 2020)

Figura 15 – Mudanças por sector de atividade 
durante o período de confinamento. (Cada ponto 
«círculo preenchido» representa a análise de uma 
série temporal completa e mostra as alterações nos 
principais sectores de atividade em comparação com 
os níveis típicos para o respetivo sector, anteriores 
a COVID-19, corrigidos de enviesamentos sazonais e 
semanais.  Os dados são espaçados aleatoriamente 
para destacar o volume de alguns fluxos de dados .)

Figura 13 - Tsunami de plástico 
(decomposição de garrafas de 
plástico em micropartículas que 
chegam no fim ao organismo 
humano)xii 
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• Desenvolver uma visão integral e de longo 
prazo sobre os desafios que Portugal 
enfrenta.

• Compreender que a sociedade portuguesa 
como um todo representa uma nova 
superfície de ataque face às ameaças e 
riscos emergentes.

• Preparar uma cultura de resiliência nacional 
nas áreas de atividade económica, social, 
educacional, saúde pública, entre outras, 
em antecipação de crises futuras.

• Explorar as incertezas do mundo pós-
pandémico com o intuito de levar a cabo 
uma revisão das políticas públicas em 
sectores e áreas consideradas estruturantes 
para o futuro do país. 

• Adaptar as tendências impactantes 
provocadas pela pandemia de COVID-19 ao 
programa do governo e às novas estratégias 
da governação nacional.

CAMINHOS FUTUROS
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i  https://marker.medium.com/what-everyones-getting-wrong-about-the-toilet-paper-shortage-c812e1358fe0; 
https://priceonomics.com/the-great-toilet-paper-scare-of-1973/; https://www-publico-pt.cdn.ampproject.org/
c/s/www.publico.pt/2020/04/08/opiniao/opiniao/apelo-accao-durante-apos-covid19-1911572/amp

ii, iii NotasFuturas - Saiu-nos o jóquer: O impacto da COVID 19 nas megatendências globais; SGPCM, maio 
de 2020.

iv https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_sobre_o_ine 

v https://www.iefp.pt/estatisticas

vi https://haengenharia.pt/noticias/a-pandemia-esta-a-mesmo-salvar-o-planeta-ou-sera-que-
naoambiente-esta-a-ser-salvo-pela-covid-19-ou-sera-que-nao/

vii  https://www.weforum.org/agenda/2020/04/5-lessons-from-coronavirus-crisis
https://www.just-drinks.com/analysis/what-will-the-post-covid-19-consumer-look-like-consumer-trends_
id130669.aspx

 
viii https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/ 

ix https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/overview

x https://www.pordata.pt/

xi https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_sobre_o_ine

xii http://www.rfi.fr/en/business/20200428-coronavirus-environment-plastic-increase-world-oil-
production-crisis
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