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Atravessamos, talvez, a maior crise das 
nossas vidas, onde os ritmos de tomada 
de decisões e de adoção de novas 

políticas públicas podem condicionar de forma 
indelével os futuros individuais e coletivos. 
O risco emergente e sistémico de um “killer 
virus” é um dos assuntos habitualmente 
abordados entre os partidários do pensamento 
a longo prazo (Figura 1)i. 

Os jóqueres, ou wild cardsii, têm um potencial 
de alterar profundamente o presente e o 
futuro. 
Uma avaliação prospetiva dos impactos 
da pandemia revela-nos uma amostra 
concentrada de algumas tendências de longo 
prazo, que já vinham adquirindo impulso nas 
sociedades globais (Figura 2)iii. 
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A AMEAÇA 
IMINENTE:  
TERÁ A PROSPETIVA 
ESTRATÉGICA ALGO 
A DIZER?

Figura 1 - Policy alert 01, 2011, iknowfutures, 
projecto da União Europeia.
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Figura 2 - O impacto do COVID-19 nas Megatendências Globais

Na sua maioria estes impactos são geradores de 
incertezas suplementares, até dada a natureza e 
a evolução da pandemia. Por esta razão, apesar 
da contração temporal que ocorre durante as 
situações de crise, será necessário antecipar 
alguns traços na evolução das megatendências 
no mundo pós pandémico. 
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POPULAÇÃO DINÂMICA

• Fixar o paradoxo geriátrico. A sociedade 
da abundância e da afluência gerou um 
amplo compacto populacional e social, onde 
as populações aumentaram a qualidade 
de saúde e bem-estar e a distância física 
perdeu significado. Por outro lado, uma 
longa esperança de vida deixa os cidadãos 
mais expostos e vulneráveis a múltiplas 
experiências e riscos sanitários futuros 
e a novas formas de solidão. Surge a 
oportunidade de influenciar e preparar os 
cidadãos para um modo de vida secular.

• Oportunidade para revisitar a dependência 
das gerações mais idosas, podendo estas 
ser encaradas como fonte de produtividade 
e confiança nacional. A solidariedade e os 
laços intergeracionais e interprofissionais 
serão equacionados.

• A urbanização e litorização das sociedades 
veio gerar uma nova convivialidade e 
reorientação das necessidades coletivas, 
com capacidades de adaptação desiguais 
entre os vários grupos etários e sociais. O 
acentuar da visão binária centro-periferia 
obrigará os poderes públicos desenvolverem 
uma abordagem à descentralização e coesão 
territorial.

• A aprendizagem flexível foi impulsionada 
pelo confinamento que está a transformar 
e recriar a vida doméstica e a economia. O 
empoderamento individual irá aumentar 
a pressão sobre os sistemas educativos 
tradicionaisiv. 

• Incremento da competição global em torno 
dos modelos educativos e da transmissão 
de informação e conhecimento. Aumento 
de indivíduos desfasados da sua realidade 
política, social e cultural, imersos numa rede 
informacional cosmopolita. 

• Os consumidores adotaram novos 
hábitos e comportamentos e tudo indica 
que terão implicações de longo prazo. 
Conforme os especialistas são necessários 
66 dias para adquirir um novo hábito e 
continuar a fazê-lo quando não forçadov vi. 
Assim, a híperconectividadevii , a economia 
virtualviii, o bem-estar ambiental, os 
movimentos “faça você mesmo” e “mais é 
menos” são as seis principais tendências 
que definirão o consumidor pós pandemia 
(Figura 3), podendo refletir o ajustamento 
a comportamentos psicológicos individuais 
mais amplos. 



Híperconectividade

- +=

· Crescimento do e-comércio
· Aprendizagem online
· Marketing digital
· Várias outras experiências 
tecnológicas

Destacam-se
· Aumento do número de 
consumidores mais velhos

· Marketing digital

Economia
Virtual

· Os consumidores 
experimentaram as novidades 
da economia virtual

Bem-estar 
Ambiental

Aumento do interesse por:
· Alimentos
· Segunrança alimentar
· Saúde
· Sistema imonulógico em geral

Movimento 
“Faça você mesmo”

Ganha Terreno
· Os consumidores aprenderam 
novas habilidades ou executam 
novas tarefas

Testado 
e Comprovado

Ganha o “inovador e moderno” 
· Os consumidores fidelizam-se 
nas marcas em que confiam

· “Testado e aprovado” será a 
nova tendência

Consumidores

Novos hábitos e 
comportamentos
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CONSUMIDORES PÓS PANDEMIA
NOVOS HÁBITOS E COMPORTAMENTOS

• Mapear novos modelos laborais através das 
mudanças aceleradas no mundo do trabalho, 
rumo à criação de mercados de trabalho 
mais estáveis/dinâmicos, reemergindo o 
debate sobre a flexisegurançaix.

• A tendência de trabalhar online demonstra 
um impulso decisivo, pois o Covid-19 forçou 
as empresas e organizações a desenvolver 
políticas de teletrabalho num mundo cada 
vez mais próximo, mas “sem contato”. A 
mudança repentina para o trabalho digital, 
remoto e em massa, tem o potencial de 
acelerar as mudanças de como o trabalho é 
realizado e organizadox.

• As lacunas persistentes na cobertura de 
proteção social e assistência à saúde 
dos trabalhadores (nas formas de emprego 
“antigas” e “novas ovavelmente será 
necessário facilitar o trabalho digital, pelos 
potenciais benefícios que ele pode oferecer 
às empresas e aos trabalhadores. 
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RENDIMENTO UNIVERSAL

• Aumenta o sentimento de que aqueles países 
que saírem primeiro da crise, controlando 
o contexto pós-pandémico, estarão em 
vantagem para atrair fluxos de investimento, 
comércio e visitantesxi.  Contudo, segundo a 
ONU, pela primeira vez desde 1990 ocorreu 
um aumento da pobreza mundial, portanto o 
ponto de partida será muito diferente.

• Repensar o papel económico do Estado com 
a aceleração da tendência de reformulação 
dos interfaces e relacionamentos entre 
setores público, privado e social nos planos 
económico, social e da saúde. 

• Pressões sociais no sentido da criação de um 
rendimento mínimo garantido universal 
em antecipação e preparação financeira e 
económica de emergências futuras, para além 
da tradicional pressão oriunda da automação/
robotização do mercado laboral.

• Turbulência económica a médio prazo, 
com os impactos negativos da pandemia que 
poderão produzir um efeito dominó nos países 
e através das suas atividades económicas. A 
insegurança sanitária e o surto infetocontagioso 
provocaram um medo extremo nos mercados 
financeiros, à medida que os investidores 
ficam cientes que enfrentam uma realidade 
inquietante: a pandemia, sem precedentes, 
pode levar o mundo a uma recessão também 
sem precedentesxii. 

 
• Uma crise financeira nos países emergentes 

será quase certa, com as suas economias a 
serem afetadas a longo prazo. Estes países 
não conseguem responder com uma expansão 
fiscal e monetária forte para mitigar os danos 
económicos, devido à dívida alta, colapso da 
procura para exportações, moedas vulneráveis 
e dependência de financiamento externo. As 
sociedades e populações destes países irão 
pressionar os governos a não cumprirem os 
protocolos sanitários e retomaram o mais 
rapidamente possível a atividade económica 
normal, que irá conduzir ao agravamento dos 
impactos negativos nos seus fluxos comerciais 
e turísticos.

• O processo de globalização sofrerá 
perturbações, mas a lógica e interdependência 
económico-comercial é demasiado poderosa 
para que os efeitos da pandemia signifiquem 
o fim da globalização. Contudo, os agentes 
económicos repensarão as longas e complexas 
cadeias de fornecimento e os custos e preços 
no mercado global serão questionados em 
função das contrapartidas em termos de 
sustentabilidade e estabilidade social.

• Surgir da vaga protecionista e de 
nacionalismo económico com os governos 
a serem forçados a garantir capacidades 
endógenas em várias áreas consideradas 
críticas para o interesse nacionalxiii .

• A crise da dívida será agravada, ou seja, 
antevê-se uma deterioração das finanças 
públicas da maioria dos países de baixo 
rendimento, coadjuvada pela baixa dos preços 
das matérias-primas. Conforme as estimativas 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 
Banco Mundial, quase metade dos países de 
baixo rendimento já apresentavam altos níveis 
de dívida ainda antes do início da crise do 
coronavírusxiv  (Figura 4). 

• Como serão geridos os dividendos e a possível 
partilha de rendimentos, provenientes de 
vantagens de mercado durante a crise. As 
atividades económicas foram afetadas de 
formas diferentes, sendo que as áreas mais 
afetadas foram as que lidam com os fluxos 
humanos e comerciais e dos menos afetados 
foram algumas áreas da agroindústria, os 
sectores da saúde e dos cuidados sociais, bem 
como o sector públicoxv. 

• A pandemia confere novos incentivos para 
os empresários aderirem à tendência da IoT 
e da Inteligência artificial (IA), melhorando a 
automação industrial e criando “planos B” ou 
a reinvenção das suas empresas ou indústrias. 
O uso de robôs e máquinas é quase uma 
constante na indústria e logística, como forma 
de redução das interações entre humanosxvi.  
Aumentar as oportunidades das empresas 
com capacidades relevantes de comercializar 
determinadas tecnologias disruptivas, com 
ênfase no design e nos elementos sustentáveis 
e socialmente aceitáveis. 



9

NotasFuturas – O IMPACTO DO COVID-19 NAS MEGATENDÊNCIAS

FMI
Apoio aos países que enfrentam os efeitos 
econónimos do Coronavírus

Financiamento Emergente
O Rapid Credit Facility (RCF) e o Rapid Financing 
Instrument (RFI) podem fornecer financiamento 
único e rápido para responder as catástofres de 
saúde pública

Contenção de catástofre e fundos 
de Auxílio
O FMI pode fornecer subsídios aos países mais 
pobres e vulneráveis para ajudar a resolver os 
desastres de saúde pública

Capacitação
O FMI está intimamente envolvido com as 
autoridades dos países membros afetados, 
trabalhando para priorizar as atividades de 
assistência técnica e de formação

Adaptado do Fundo Monetário Internacional

Reforços nos programas 
existentes
O FMI pode, rapidamento, aumentar os programas 
existentes para poder responder as necessidades 
urgentes decorrentes do Coronavírus

Novos acordos de financiamento
O FMI pode fornecer apoio por meio de um novo 
empréstimo, conforme as suas facilidades padrão

Figura 4 – Apoios de FMI aos países que enfrentam os efeitos 
económicos do Covid-19 (Fonte: IMF.org, março de 2020)
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SALTO DIGITAL

• O impacto no mundo digital facilitará a 
tendência para a osmose entre o real e 
virtual, entre humano, máquina e natureza, 
entre público e privado. Alteração na 
conceção da realidade devido à abundância 
de dados e da informação, com crescente 
primazia das interações, processos e redes 
em detrimento de relações binárias. 

• Aceleração da transformação digital em 
infraestruturas de hardware e software, que 
provocará uma remodelação e inovação 
em todas as atividades socioeconómicas, 
laborais e educativas. A tendência para a 
aquisição de competências e qualificações 
tecnológicas dos recursos humanos será 
mais urgente para lidar com esta realidade 
exponencial.

• Incrementar da convergência 
tecnológica através das plataformas de 
híperconectividade, com os cidadãos a terem 

acesso a novas ferramentas de colaboração 
socio-digital (hologramas de realidade virtual 
e aumentada). Normalização da computação 
na nuvem e fomento de tecnologias como a 
Internet das coisas (IoT), big data, blockchain, 
inteligência artificial (IA) e 5G, que se 
desenvolverão muito rapidamente nos 
próximos anos.

• A mitigação dos riscos e a resiliência vão 
acelerar o caminho para a automação. 
Implementação de processos de 
robotização (considerando vários graus de 
automatização) desde as tarefas repetitivas 
de escritório (prestação de serviços) até os 
robôs reais em armazéns e fábricas. 

• Migração da atividade económica para 
o digital com todas as atividades excluídas 
do online, a tentaram encontrar modelos de 
adaptação e transição para a nova realidade 
digital por razões de sobrevivência do 
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Figura 5 - Proporção (%) de software e serviços IT nas despesas totais IT das 
empresas

negócio. O comércio eletrónico, a educação 
não-presencial, os serviços e entretenimento 
online, já estão a alcançar posições 
comparáveis aos negócios tradicionais 
(Figura 5). O mercado passa a ser global e os 
agentes económicos terão de competir com 
as multinacionais (monopólios algorítmicos) 
que dominam a economia digital.

• A migração dos sistemas de saúde 
pública para o digital irá representar um 
forte driver de mudança. Surgimento de 
novas necessidades de vida inteligente, 
com impactos diretos nas infraestruturas 
e organização da saúde pública e na sua 
crescente personalização. Os governos, 
integrando soluções de big data, terão 
grande interesse, por exemplo, em criar 
ambientes mais seguros em saúde públicaxvii.  
Provavelmente haverá mais partilha de 
dados através de aplicações comerciais de 
super big data para fornecer uma melhor 

monitorização, deteção precoce e prevenção 
do risco de outra pandemia ou eventuais 
riscos naturais. 

 
• A expansão dos estados de alerta 

e expropriação de dados pessoais, 
irão aumentar. O surgimento de novas 
arquiteturas e sistemas digitais, novos 
interfaces e o aumento exponencial da 
produção e armazenamento de dados 
(identificação, localização e mobilidade) 
serão normais em todas as sociedades 
desenvolvidas levando a uma bifurcação da 
realidade em duas tendências sociopolíticas 
vincadas: por um lado, a exigência de mais 
democracia inform(atiza)da e defesa da 
privacidade e dados pessoais, por outro, 
a concentração do tecno-poder vigilante 
nas mãos das elites nacionais em nome da 
segurança física, sanitária ou ambientalxviii.
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MUNDO BALOIÇANTE

• Reforçar do papel do estado-nação devido 
à alteração da perceção sobre as visões 
nacionais de segurança, com destaque 
para a inclusão de vulnerabilidades 
socioeconómicas, e o reexaminar das 
dependências externasxix.

• Despontar ao nível global de uma cultura 
do risco e da incerteza, através da noção 
de perigo socio-ambiental, combinada com 
o ciberperigo devido à digitalização do 
quotidiano. Neste quadro, a redundância 
dos sistemas críticos (saúde, proteção civil, 
etc.) também deverá ser analisadaxx.  

• Aumento dos desequilíbrios entre as 
potenciais globais, com protagonismo para 
a China, Rússia e India e a predominância 
da região do indo-pacifico. Pressão sobre 
os EUA para revistarem o seu papel global. 
Uma nova imagem da China, em formação 
perante a opinião pública mundial, irá 
despontar. 

• As conceções de confiança e segurança irão 
nortear a geopolítica global. As correntes de 
(des)confiança e (não)cooperação político-
económicos que estão a ser observadas irão 
moldar a globalização. No médio prazo, o 
sistema mundial sofrerá de uma hemiplegia, 
funcionando de forma parcelar, parcial e 
assíncronaxxi.  

• Possível reversão na megatendência de 
diminuição da violência à escala mundial. 
Os conflitos violentes irão baixar no curto 
prazo, mas tal significa apenas a adoção 
de uma folga estratégica que será utilizada 
pelos intervenientes para adquirir vantagem 
sobre o oponente. A instabilidade não será 
dissipada, sublevações e transformações 
sociais obterão novo ímpetoxxii.  

• O poder militar tradicional será 
redescoberto. Para além da importância 
do soft power, poderemos assistir ao 
ressurgimento da militarização da sociedade 
através de mobilização e recrutamento de 
efetivos, constituição e defesa de reservas 
estratégicas, etcxxiii. 

• Tensão acentuada entre discursos 
globalistas e identidades nacionais. 
As comunidades locais e nacionais 
tenderão a alterar as suas perceções 
sobre a (in)segurança geopolítica e vincar 
a sua resistência ao exterior assentes 
em estereótipos culturais ou identitários. 
Possibilidade de redefinição e reativação 
dos blocos regionais (Figura 6). 

• A casa comum Europeia, enquanto espaço 
de segurança e prosperidade poderá sofrer 
pressões (além do Brexit) para se adaptar 
e reformular em antecipação dos cenários 
do séc. XXI, como seja a adoção de novas 
áreas de competências e o aprofundar 
do processo de integração. O modelo 
social europeu sofrerá enormes pressões, 
que poderão provocar disrupções nas 
sociedades democráticas ocidentais em 
virtude da competição estratégica global. 

• O modelo asiático de vivência e 
convivência coletiva (estados centralizados 
e autocráticos) ganham força como 
alternativas e os seus modelos poderão ser 
importados, em especial por países em vias 
de desenvolvimento. 
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Figura 6 - Respostas à pandemia de COVID-19
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ECOSSISTEMAS GLOBAIS

• O surto global de COVID-19 demonstra 
que os governos dispõe da capacidade de 
tomar decisões urgentes e impopulares 
para conter contágios e crises. Por vezes 
olvidamos que seres humanos, animais, 
plantas, vírus e partículas fazem parte do 
mesmo ecossistema planetário. 

• A crise faculta-nos uma oportunidade 
para usar os consensos coletivos para 
impulsionar o crescimento económico, 
repor o bem-estar mundial e reduzir a 
poluição atmosférica, assim controlando a 
crise climáticaxxiv. 

• Procura de autonomia energética. O 
Covid-19 não trouxe apenas uma queda 
quase sem precedentes nos mercados 
globais, como também contribui para uma 
queda abrupta nos preços do petróleoxxv. O 
New York Timesxxvi, por exemplo, refere que a 
redução dos custos de petróleo geralmente 
leva a um aumento das emissões de gases 
de efeito estufa, pois aumenta a tendência 
de uso do petróleo e dos seus derivados em 
detrimento das alternativas mais limpas e 
ecológicas, facto que se verificou nas últimas 
crises globais (Figura 7). xxvii

Figura 7 - Emissões globais e intensidade de CO2xxxii 
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• No entanto, o IEA (International Energy 
Agency) antevê uma diminuição na procura 
global de petróleo para os próximos 6 
meses, uma vez que o coronavírus pesa 
bastante nos mercados internacionais. As 
incertezas em torno do preço de petróleo 
podem levar várias empresas a investir em 
fontes renováveis como a eólica e/ou a solar, 
pois serão considerandos investimentos 
mais segurosxxviii.

• Autossuficiência alimentar menos 
problemática. A atual pandemia COVID-19 
criou enormes desafios para várias 
atividades agrícolas, indústrias alimentares 
nacionais e internacionais e cadeias de 
abastecimento no esforço em adotar as 
medidas necessárias para salvaguardar a 
produção e o fornecimento de alimentos 
para o maior número possível de pessoasxxix. 
Pensar na construção e desenvolvimento de 
um futuro sistema alimentar mais resiliente 
(Figura 8).

Mudanças climáticas e 
escassez de recursos

Inovação e alterações tecnológicas

· Agricultura vertical
· Inteligência artificial e biológia
· Automação
· Etc

Mudanças nos rendimentos 
familiares e crescimento das 

inequalidades

Evolução das preferências de 
consumo, nutrição e saúde

Apoio do Estado

· Implementar as condições 
regulatórias corretas

· Ultrapassar os obstáculos políticos

O local é o novo global

· Desenvolvimento localizado e forte 
envolvimento das partes interessadas

· Produção robusta e localizada de uma ampla variedade
 de culturas, de produtos de pesca e/ou mar, etc

Figura 8 – Principais drivers impulsionadores dos futuros sistemas alimentares xxxi 

• Surto de casos de stresse pós-traumático 
no mundo pós-pandémico devido aos 
longos períodos de isolamentos e solidão e 
necessidade de readaptação ao quotidiano. 
Tendenciais para o acréscimo da agorafobia, 
depressão e dependências digitais.xxx

• O confinamento veio impor cuidados 
acrescidos com a habitação e o design 
de objetos e espaços de convívio e 
circulação (ex. ergonomia nas casas e 
transportes procurando a proteção contra 
contaminações, poluição sonora e outras 
ameaças ambientais). 
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Em tempos de crise, surge a obrigação moral de 
questionar e interrogar o futuro afunilado, que 
nos é imposto pelos acontecimentos. Pensar e 
desafiar futuros alternativos (Figura 9) torna-se 
imperioso para iluminar e consertar o presente.
 
O mundo enfrentará uma longa transição 
após a quarentena e os estados devem adotar 
novas políticas e estratégias para melhorar a 
comunicação com os cidadãos e para prepará-
los para os novos desafios futuros. 

As transformações serão muitas e passarão pela 
política, economia, modelos de negócio, relações 
sociais, cultura, psicologia social, etc. Melhorar 
os financiamentos para os sistemas de saúde 
nacionais e para assistência social, considerar 
uma tributação mais justa e autorizar fundos 
para investimentos em ciência e investigação 
representarão outras das etapas essenciais 
a serem consideradas na construção de uma 
sociedade futura mais justa e igualitária.
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Figura 9 – Interrogar o futuro
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i Para além da TED talk de Bill Gates em 2015, existem vários exemplos ao longo dos últimos anos. 
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vi https://csnews.com/six-key-consumer-behavior-thresholds-emerge-around-coronavirus
vii https://www.retailcustomerexperience.com/articles/will-covid-19-change-consumer-buying-habits-long-term-2/
viii https://www.ayima.com/blog/the-impact-of-covid-19-on-user-behaviour-and-ecommerce.html
ix https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
x https://www.imagensdemarca.pt/artigo/apos-a-pandemia-o-mundo-do-trabalho-sera-assim/?fbclid=IwAR1W5B-
rOs3rXo6uctYGD9iRNgMFGsKgg4EdgqiIF8svxPFmFWEpu9YxnNI
xi https://www.sgambiente.gov.pt/images/ImagensNoticias/2020/Marco/Policy%20Brief%20impacto%20do%20
COVID19_oportunidades%20sustent%C3%A1veis.pdf
xii https://edition.cnn.com/2020/03/09/economy/global-recession-coronavirus/index.html
xiii https://interactives.lowyinstitute.org/features/covid19/
xiv https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
xv https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
xvi https://www.weforum.org/agenda/2020/03/asia-technology-coronavirus-covid19-solutions/
xvii https://ourworldindata.org/coronavirus
xviii https://apolitical.co/en/solution_article/two-million-people-have-given-covid-19-data-to-policymakers-heres-how
xix https://www.futuresplatform.com/blog/covid-19-world-after
xx https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
xxi https://www.newstatesman.com/international/2020/04/why-crisis-turning-point-history#amp
https://mailchi.mp/ thesoufancenter/authoritarianism-receives-a-boost-from-the-coronavirus-pandemic?e=326f69474a
xxii https://clubofrome.org/wp-content/uploads/2020/02/PlanetaryEmergencyPlan_CoR-4.pdf
xxiii https://elpais-com.cdn.ampproject.org/c/s/elpais.com/elpais/2020/04/02/eps/1585831416_096830.amp.html
https://amp-news-com-au.cdn.ampproject.org/c/s/amp.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/war-warning-sweden-
issues-its-people-with-booklet-on-how-to-cope-with-crisis/news-story/12773fb2dea8280daaca320e108e12b2
xxiv https://www.futuresplatform.com/blog/covid-19-world-after
xxv https://fortune.com/2020/03/11/coronavirus-oil-price-war-saudi-arabia-iraq-nigeria/
xxvi https://www.nytimes.com/2020/03/11/climate/nyt-climate-newsletter-coronavirus.html
https://in.reuters.com/article/us-iea-energy-coronavirus/coronavirus-will-trigger-biggest-ever-plunge-in-energy-demand-
emissions-iea-idINKBN22C0HL
xxvii https://www.reuters.com/article/us-shell-results/shell-cuts-dividend-for-first-time-since-world-war-two-
idUSKBN22C0TK¸https://www.reuters.com/article/us-china-bank-of-china-oil/bank-of-china-asks-cme-to-probe-abnormal-
fluctuations-in-oil-futures-idUSKBN22B2I4
xxviii https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-climatechange-brea/breakingviews-climate-fight-will-
survive-dual-oil-and-virus-blow-idUSKBN2152M7
xxix https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-climatechange-brea/breakingviews-climate-fight-will-
survive-dual-oil-and-virus-blow-idUSKBN2152M7
xxx https://moderndiplomacy.eu/2020/04/10/lessons-from-chernobyl-terrorism-on-dealing-with-mental-health-
challenges-of-covid-19/
xxxi http://www.fao.org/support-to-investment/news/detail/en/c/1159329/
xxxii https://www.nature.com/articles/nclimate1332.epdf



19

NotasFuturas – O IMPACTO DO COVID-19 NAS MEGATENDÊNCIAS


