
 SGPCM NotasFuturas 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta da nova presidência da Comissão 
Europeia (CE) para o futuro da União Europeia 
(UE) poderá significar o fim da Estratégia de Lisboa 
aprovada no ano de 20001. O foco estratégico, 
quase exclusivo, no crescimento económico a 
reboque de uma política de ciência e de 
conhecimento, moldada por visões do século XX, 
não produziu a convergência ambicionada. 
 
Os Estados Membros (EM) revelaram-se 
impreparados para reagir de forma cooperativa e 
resoluta ao surgimento dos jóqueres de 2008 e 
2020. Assim, ficou estampada a necessidade de 
uma União mais multifacetada e flexível, capaz de 
adequar a sua estratégia e programas às 
necessidades concretas de cada país ou região2. 
Afinal, vivemos no mundo TUNA - turbulento, 
imprevisível, incerto, novo e ambíguo - mas 
continuamos todos com dificuldades de o 
reconhecer e aceitar3. 

 
Terá chegado o momento 
da prospetiva estratégica? 
 
A fermentação e o debate político-intelectual 
gerados no seio da Comissão ao longo dos últimos 
anos e, em particular, durante a constituição da 
atual equipa de comissários, sobre as 

                                                           
1 OCDE - Government Foresight Community (GFC), reunião 
anual, outubro de 2020. 
2 Comissão Europeia (2017). Livro Branco sobre o Futuro da 
Europa. Reflexões e cenários para a UE-27 em 2025.  

metodologias disponíveis no âmbito das políticas 
públicas para fazer face aos desafios globais 
crescentes, conduziram a Presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Leyen, a pretender, ab 
ovo, integrar a prospetiva estratégica (foresight) 
na formulação de políticas no plano europeu.  
 
Para tal nomeou um Vice-Presidente (VP) para as 
Relações Interinstitucionais e Foresight, o 

3 Wilkinson (2017). Strategic Foresight Primer, ESPC e ESPAS 
(2019). Global Trends to 2030. Challenges and Choices for 
Europe.  

Resiliência 
A resiliência tornou-se a bússola para 
nortear as políticas da União Europeia e 
navegar a crise pandémica, sublinhando a 
relevância de antecipar os futuros. 
 

Prospetiva Estratégica 
A UE reconhece a importância de adotar 
políticas públicas de longo prazo orientadas 
para o futuro, por forma a assegurar uma 
rápida recuperação da crise atual, manter 
os objetivos estratégicos e atingir a 
transição para uma Europa verde, digital e 
justa. 
 

Incorporando a prospetiva estratégica no 
ciclo de decisões, visam-se melhores 
políticas europeias e meios para alcançar 
metas positivas, como os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 2030. 
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comissário Maroš Šefčovič, cuja missão será 
concretizar esta visão de colocar a prospetiva 
estratégica nos “corações e mentes” dos vários 
líderes europeus e no centro dos mecanismos de 
decisão políticos da UE, por forma a garantir que 
as novas políticas sejam à prova de futuros4. 
 
O primeiro passo foi prospetivar uma nova visão 
para o futuro da UE, a qual deverá assentar na 
construção de uma resiliência coletiva, que nos 
permita efetuar a transição de longo prazo para 
uma Europa verde, digital e justa5. Uma UE 
resiliente, no entender da Comissão, não significa 
apenas encontrar respostas aos choques e crises 
do presente, significa também preparar reações 
futuras e capacitar a UE para levar adiante os seus 
objetivos estratégicos6.  
 

Ainda de acordo com a Comissão, “a 
prospetiva norteará as políticas tendo em 

vista reforçar a resiliência da UE em 

quatro vertentes inter-relacionadas: 
social e económica, geopolítica, ecológica 

e digital”. Sendo essencial entender “o 
contexto da aceleração ou desaceleração 

de megatendências pertinentes, forças 
motrizes de longo prazo suscetíveis de 

influenciar significativamente o futuro” 

colectivo7. 
 
Com a integração das ferramentas da prospetiva 
estratégica nos processos de tomada de decisão, 
pretende-se a materialização mais ampla e 
profunda do potencial das políticas europeias. 
Neste sentido, o VP Šefčovič irá propor a 
construção de uma rede europeia de unidades 
governamentais de prospetiva estratégica, onde 

                                                           
4 Conversa com Laurent Bontoux, membro do gabinete do 
VP Šefčovič, outubro de 2020. 
5 COM (2020) 493 final - PROSPETIVA ESTRATÉGICA – 
DEFINIR O RUMO PARA UMA EUROPA MAIS RESILIENTE, 9 
de setembro de 2020. 
6 COM (2020) 456 final — A Hora da Europa: Reparar os 
Danos e Preparar o Futuro para a Próxima Geração.   
7 COM (2020) 493 final, pág. 3. 

participará cada EM, combinando sinergias para 
alcançar os objetivos traçados. Esta rede 
representará uma inteligência coletiva formada 
pela intensa partilha de conhecimento. Da rede 
também farão parte outros agentes e 
organizações como a OCDE8. 
 
A rede deverá operar cooperativa e 
horizontalmente, através de plataformas ou 
interfaces técnicos que podem incluir o horizon 
scanning (rastreamento do horizonte), onde se 
incluam alertas situacionais, a construção e 
planeamento de cenários (futuros alternativos), e 
a construção de “caixas de ferramentas” de 
prospetiva orientadas para os diversos 
interlocutores, quer sejam decisores políticos ou 
cidadãos. Tendo sempre presente a necessidade 
de provocar impactos positivos no mundo real9.  
 
O objetivo será incitar os debates públicos e 
políticos ao serviço das necessidades específicas e 
desafios estruturais, como sejam, o futuro do 
emprego, a transformação digital, a economia 
verde ou o futuro dos sistemas nacionais de 
saúde. Pretende-se envolver o maior número de 
deciosores e cidadãos na experimentação do 
futuro, através da replicação de “comunidades de 
compreensão”. 
 
O pensamento de longo prazo deverá fazer parte 
do quotidiano político agitado e incerto, orientado 
para resultados imediatos. Pessoas e processos, 
temáticas e receitas políticas devem ser flexíveis e 
adaptáveis, sem hipotecar os futuros das gerações 
vindouras10. Neste contexto, o discurso da 
prospetiva deve ser incisivo, ousado e aberto, pois 
só assim alargamos os horizontes pré-concebidos. 
Descoberta e inovação coletivas deverão 

8 Cass-Beggs, D. (2018). Strategic Foresight for Better 
Policies, OCDE.  
9 Comissão Europeia (2017), Strategic Foresight Primer. 
10 Comissão Europeia (2020). Technology and Democracy: 
Understanding the Influence of online Technologies on 
Political Behaviour and Decision-Making, Joint Research 
Centre. 
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direccionar a agenda da prospetiva estratégica no 
seio da Casa Comum Europeia11. 
 
Para abordar a complexidade destes temas e 
garantir a sua praticabilidade e impacto no 
melhoramento da vida dos cidadãos, a Comissão 
pretende implementar um sistema de 
monitorização e avaliação da resiliência, muito 
para além dos dados económicos. Teremos novas 
métricas que permitirão uma compreensão mais 
integral, inclusiva e abrangente da realidade 
europeia. 
 
Uma perspectiva de 360° sobre o mundo - local, 
nacional, europeu e global - que nos rodeia por 
forma a precaver ângulos mortos. Daqui decorre a 
importância de relacionar a prospetiva com a 
agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 2030. 
 
A prospetiva estratégica é apenas uma parte do 
todo. Esta ferramenta deverá estar interligada a 
outras áreas de desenho de políticas, como sejam, 
o planeamento, uma melhor regulação e 
implementação legislativa e a aplicação 
reprodutiva dos financiamentos europeus.  
 
O próximo passo terá que incluir uma grande 
reunião europeia para conferenciar sobre os 
futuros do mundo e equacionar a UE como 
potencial líder global em 2030. 

 

Ajustados ao futuro? 
 
Com a velocidade das mudanças que o mundo 
enfrenta hoje, há uma urgência cada vez maior de 
os governos investirem numa abordagem 

                                                           
11 Comissão Europeia (2019). Understanding our Political 
Nature. How to put Knowledge and Reason at the Heart of 
Political Decision-Making, Joint Research Centre. 
12 An overview of futures and foresight in government 
agencies around the world (https://rossdawson.com). 
13 Marc Benioff – fundador e CEO de SalesForce e um 
pioneiro da computação em nuvem. 
14 FuturesPlatform (agosto de 2020) Foresight Best Practices 

colaborativa e sistemática na preparação para o 

futuro.  

Em 2014, a Suécia foi notícia enquanto a primeira 
nação a nomear uma Ministra do Futuro, Kristina 
Persson12. Em 2016, durante o World Economic 
Forum, Marc Benioff13 afirmou que todos os países 
deveriam ter um “ministro do futuro” à medida 
que entramos num território desconhecido14. 

Vários governos entenderam como 
fundamental adotar uma abordagem 

estruturada e sistémica para pensar o 
futuro, a fim de edificar sociedades 

modernas, prósperas e humanistas15. 

Com a aprovação, em setembro de 2020, do seu 
primeiro relatório de prospetiva estratégica, a CE 
visa confiar à prospetiva um papel ultra relevante, 
em resposta à combinação entre necessidades 
atuais e aspirações de longo prazo dos cidadãos 
europeus, através da exploração do valor 
estratégico das diversas áreas políticas da sua 
atuação16. Neste contexto não será descabida uma 
eventual proposta da CE para que todos os EM 

criem uma pasta governativa do Futuro. 

Inteligência futura 
 
Hoje os governos enfrentam várias pressões, 
incluindo, perturbações económicas, tensões 
internacionais, polarização e declínio da confiança 
política, migrações em escala, envelhecimento da 
população e alterações climáticas17.  
 
O futuro não será menos desafiador: crises 
relacionadas com o clima, digitalização da 
economia e da sociedade, novas formas de 
turbulência política, entre outros aspectos, 

15 Algumas nações têm mantido projetos com foco no 
planeamento e cenarização de longo prazo, como por 
exemplo: Austrália, Canadá, União Europeia, Finlândia, 
França, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes 
Unidos, Reino Unido e Estados Unidos da América.  
16 Ver nota de rodapé nº 5. 
17 OCDE (2019). Strategic Foresight for Better Policies - 
Building Effective Governance in the Face of Uncertain 
Futures. 
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podem representar um futuro muito diferente do 
que é comummente esperado. 
 
As tentativas de prever ou estimar o futuro têm 
benefícios limitados num mundo de grande 
incerteza. No entanto, é altamente valioso 
explorar futuros plausíveis, identificar diferentes 
cenários e examinar os seus impactos e 
implicações nas políticas públicas tornando-as 
resilientes. 
 
A prospetiva estratégica fornece metodologias e 
uma combinação de ferramentas qualitativas e 
quantitativas (Figura 1)18, as quais são passíveis de 

serem adaptadas a diferentes abordagens e a uma 
série de metas e objetivos, incluindo19: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Horizon scanning – uma análise sistémica ou coleção de 
acontecimentos e tendências. Resultado: Uma paisagem 
futura ou mapeamento visual de novos sinais de mudança. 
Análise de megatendências – análise e discussão de 
mudanças de padrão e de interação de tendências. 
Resultado: uma história de um futuro (singular) e um plano 
de ação.  

 
Em última análise, a prospetiva estratégica aspira 
a equipar os governos e as sociedades com a 
capacidade de se prepararem constantemente 
para o futuro, com o objetivo de formular 
melhores políticas públicas.  
 
Um exemplo de como as decisões nacionais 
podem ser beneficiadas pela prospetiva 
estratégica seria na construção dos métodos 
adotados por um país para alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS podem 
ser considerados como um meio para alcançar 
uma maior resiliência global e nacional. 
 
Ao inverso, uma Europa mais resiliente sairá 
fortalecida das crises atuais e futuras e 
concretizará mais facilmente os ODS das Nações 
Unidas, criando-se um círculo virtuoso na 
implementação das políticas públicas. 

 

ODS e resiliência 
 
A comunicação Prospetiva Estratégica - Definir o 
Rumo para uma Europa mais Resiliente, engloba 

Cenários – processo interativo e iterativo, envolvendo 
entrevistas, análise e modelagem. Resultado: um conjunto 
de histórias de futuros plausíveis.  
Visão - identificação de uma direção preferida. Resultado: 
opinião partilhada e uma descrição explícita do futuro 
preferido e um roteiro de médio prazo detalhando ações 
específicas nessa direção. Fatores-chave de sucesso num 
programa prospetivo. 
19 Strategis foresight website https://ec.europa.eu. 

1.
Realizar uma revisão estratégica global do sistema 
nacional, regional ou sectorial

2.
Identificar as prioridades para ações inovadoras, 
considerando múltiplos níveis

3.
Construir visões partilhadas entre os atores e as
partes interessadas

4.
Ajudar na implementação de uma política 
responsável que toma em consideração várias 
possibilidades de futuro

5.
Desenvolver uma maior capacidade antecipatória 
nos governos, institucionalizando o uso de 
prospetiva estratégica

Hoje ~ 3 anos no futuro longo prazo
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Figura 1- Metodologias de prospetiva 
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os ODS na estratégia para o futuro da UE, 
preconizando que estes devem ser considerados 
fudamentais para a elaboração de políticas 
públicas.  
 
Esta abordagem permite uma visão inovadora do 
futuro da UE, na qual são vincados os princípios da 
sustentabilidade e do bem-estar dos cidadãos, 
que contituem a base dos ODS.  
 

 
Figura 2 – Os 17 ODS 

 
Aprovados em 2015, os 17 ODS constituem um 
programa muito abrangente e ambicioso20, 
contando com os contributos e os resultados de 
todos os países e incluem vários indicadores 
individuais, bem como a meta de cumprimento 
até 2030. O Desenvolvimento Sustentável implica 
Defesa e Preservação do Ambiente, Combate às 
Desigualdades Económicas, Energias 
Limpas, Acesso à Educação, Transição Digital 
Acesso à Saúde, bem como objetivos diretamente 
relacionados com o combate à Pobreza e à Fome, 
entre outros. 
 
A UE repercute os valores inscritos nos ODS na sua 
Ajuda ao Desenvolvimento, considerando que 
estes objetivos só podem ser atingidos através de 
um esforço global e partilhado.  

 

                                                           
20 INE (2019). Objectivos de Desenvolvimento Sutentável. 
Agenda 2030. Indicadores para Portugal 2010 – 2018 e INE 
(2020). Indicadores ODS para Portugal. 

Avaliação de Portugal 
quanto ao cumprimento 
dos ODS 
 
Portugal esteve ativamente envolvido na 
negociação dos Objetivos, contudo, segundo o 
Relatório Portugal e a Agenda 2030 “têm-se 
revelado dificuldades na implementação nacional 
dos ODS”.  
 
Portugal, à semelhança dos restantes países da 
UE, é duplamente avaliado quanto ao 
cumprimento dos ODS: pelo Eurostat e pela OCDE. 
Ao nível global, Portugal classifica-se na 25ª 
posição de entre 193 países, com uma pontuação 
de 77,7 em 2020. O Eurostat não publica rankings, 
mas matrizes construídas a partir dos dados 
oficiais nacionais. De sublinhar que o INE iniciou a 
publicação, em 2018, dos indicadores relativos aos 
ODS para Portugal, tendo disponibilizado 
informação relativa a 125 dos 244 indicadores 
sinalizados pela ONU21.  
 

 
Figura 3 – Avaliação atual de Portugal 

 
No cômputo geral, são assinalados desafios e 
dificuldades “médias” em oito dos 17 ODS 
(categoria amarela), cinco ODS são classificados 
como representando dificuldades significativas 
(categoria laranja) e três objetivos são 

21 https://dashboards.sdgindex.org/profiles/PRT 
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classificados com grandes dificuldades (categoria 
vermelha). Apenas no ODS 7, Energia Limpa e 
Acessível para todos, Portugal recebe a categoria 
verde (objetivo atingido).  
 
Destacam-se as dificuldades assinaladas no 
cumprimento dos ODS 9, 10, 12, 15, 17 (categoria 
laranja), que a caso não se verifique uma alteração 
nas tendências atuais de evolução, não serão 
atingidos os respetivos ODS por Portugal. 
Verificam-se, ainda, grandes dificuldades ao nível 
dos ODS 2 (Eliminação da Fome), ODS 13 (Ação 
Climática) e ODS 14 (Proteção da Vida Marinha), 
que implicarão uma atuação robusta a fim de 
alterar a situação atual. 
 
No Relatório Nacional Voluntário sobre a 
implementação da Agenda 2030, apresentado por 
Portugal às Nações Unidas em 2017, foram 
definidos 6 ODS estratégicos para Portugal: 4) 
Educação de Qualidade; 5) Igualdade de Género; 
9) Indústria, Inovação e Infraestruturas; 10) 
Reduzir as Desigualdades; 13) Ação Climática e 14) 
Proteção da Vida Marinha. Entre estes, persistem 
dificuldades nos ODS 9, 10, e grandes dificuldades 
nos ODS 13 e 14.  
 
Adicionando o ODS 2) Eliminação da Fome 
poderão concentrar-se neste conjunto as 
preocupações nacionais no que refere ao 
cumprimento dos ODS. As prioridades 
portuguesas encontram-se alinhadas com as da 
UE, sendo desejável uma coordenação nacional 
proactiva para o cumprimento dos ODS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

O futuro da Europa – 
Resiliência é poder  

Atualmente, a UE enfrenta vários desafios 
existênciais, nomeadamente, o Brexit, o não 
cumprimento por alguns EM dos princípios 
democráticos e o combate à pandemia. 
 
Foi neste contexto, que a Presidente da CE, Ursula 
von der Leyen, delineou uma nova etapa para o 
desenvolvimento do projeto europeu, que deverá 
ser norteada pela criação de resiliência. As 
prioridades são colmatar os impactos socio-
económicos da pandemia, efetuar as transições 
digital e ecológica e encarar os desafios 
geopolíticos comuns.  
 
A concretização dos ODS reforçará a resiliência 
europeia e nacional. Os ODS contribuirão, assim, 
para melhor preparar os futuros da Europa. 
  

A adoção oficial da prospetiva estratégica 
ao nível europeu servirá como motor 

institucional para a nova etapa de 
construção da União Europeia.  

 
Portugal, à semelhança dos restantes EM, terá de 
aprender a navegar no mundo TUNA, no qual a 
resiliência emerge como capacidade essencial 
para assegurar a prosperidade e solideriedade 
europeia e nacional. 
 
Paulo Batista Ramos  
Sofia Cordeiro Fernandes 
Teodora Monica Isfan 
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