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Como podemos fixar 
estratégias diante da 
incerteza? 

Esta será a pergunta fundamental na preparação 
para o futuro. E, agora, no meio de uma pandemia, 
a resposta surge emergente. A tirania do presente 
é suprema e o imediatismo dos desafios atuais 
significa, muitas vezes, que os governos deixam de 
despertar a tempo suficiente para sair do “agora” 
e envolverem-se com o futuro1.  
 
Em tempos de crise, falar do futuro é merecedor 
do opróbrio e da comiseração. Contudo, fazer 
políticas significa, inerentemente, tomar o futuro 
em consideração, equacionar o inesperado, o sem 
precedentes e o não convencional.  
 
Para tal será necessário, tentar compreender 
como as mudanças demográficas, as preferências 
tecnológicas, as alterações climáticas, vão afetar a 
nossa realidade futura2. 
 

                                                                 
1 Silva, A. C. (2020). Visão Estratégica Para o Plano de 
Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, Lisboa; 
Isfan, T. M. e Ramos, P. B. (2019). Megatendências Globais. 
Prospetiva Estratégica: como focar um mundo em 
mudança, Lisboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Conversa com Cat Tully, FuturoPólis, 13 de novembro de 
2020. 
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SUMÁRIO  

Para que um governo ou uma organização 
internacional responda à natureza incerta 
da mudança e à complexidade do mundo 
contemporâneo, será necessário 
desenvolver capacidades de antecipação e 

de exploração dos futuros.  

Neste NotasFuturas apresentamos uma 
breve descrição das opções institucionais 
adotadas, ao longo dos anos, por vários 
países ao nível global, e por organizações 
internacionais, na construção e 
implementação do pensamento e análise 
de prospetiva estratégica.  

A atuação destas instituições tem visado a 
formulação de políticas públicas, no 
sentido de responder aos desafios que as 
sociedades enfrentam, contribuindo 
também para o envolvimento dos cidadãos 
no futuro dos países. 
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Assim, num mundo de grande volatilidade, 
rodeados pelo nevoeiro das incertezas, os mapas 
tradicionais de planeamento estratégico baseados 
em tendências lineares e aplicados a projeções 
clássicas, já não têm capacidade para ajudar na 
tomada de decisões3. Torna-se necessária uma 
“caixa de ferramentas”4 ou uma abordagem que 
nos permitia considerar cenários de futuros 
alternativos. 

Em termos gerais, podemos catalogar os modelos 
de abordagem à integração da prospetiva 
estratégica no seio dos aparelhos administrativos 
estatais e governamentais em dois tipos: 
 

i) Centralizados. Os quais são caraterizada pela 
existência no seio da Administração Pública 
de uma unidade dedicada à prospetiva, 
tutelada pelo poder executivo. Normalmente 
estas unidades têm uma visão mais clássica, 
optando pela realização de exercícios de 
prospetiva de longo prazo;  

ii) Descentralizados. Envolvendo unidades de 
todas as áreas da governação, incluindo o 
poder legislativo e autárquico. Esta 
abordagem permite uma maior dinâmica 
com a sociedade civil, atores do setor privado 
e do terceiro setor. Privilegiando os estudos 
de impacto, em detrimento dos exercícios. 

 
Nos últimos anos, a tendência tem sido a adoção 
do modelo descentralizado, tendo como vértice 
uma liderança governamental coordenativa e 
cooperativa, funcionando esta, também, como 
interface entre a rede nacional e internacional5.  

 

 

                                                                 
3 Idem. 
4 Um bom exemplo pode ser encontrado no trabalho 
realizado pelo Future Today Institute. 
5 Spitz, R. (2020). “The Future of Strategic Decision-
Making”, Journal of Futures Studies. 
6 Proposta pelo Comissário para as Futuras Gerações. 
7 Roëls, C., “Foresight in the State Public Service in France:  
An Overview”, Journal of Futures Studies, March 2020, 
24(3): 63–77. 

Prospetiva e governação 

Em 2014, a Suécia tornou-se o primeiro país do 
mundo a nomear uma Ministra do Futuro e um 
ano depois o Parlamento do País de Gales foi 
pioneiro na aprovação de uma lei “sobre o bem-
estar das futuras gerações”6. 

Em fevereiro de 2020 a Espanha criou a sua 
unidade de prospetiva (Oficina Nacional de 
Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo) no 
seio da presidência do governo, enquanto o 
governo da Áustria, em parceria com a UNESCO, 
lançou um ambicioso programa de literacia dos 
futuros que pretende envolver todo o estado e 
toda a sociedade civil.  

Provavelmente será nestas novas experiências 
que teremos de encontrar os caminhos da 
prospetiva. Todavia, deixamos aqui um breve 
retrato do posicionamento da prospetiva na 
atuação dos governos. 
 
A prospetiva surgiu em França7 no início dos anos 
1960, sendo, em conjunto com a Finlândia, um 
dos países com programas de prospetiva mais 
antigos da Europa e do mundo.  
 
O governo francês optou por um programa 
centralizado de prospetiva, criando o Centre 
d’Analyse stratégique (CAS) substituído em 2013 
pela Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective8, que funciona diretamente sob a 
supervisão do Primeiro-Ministro9.  
 
A Délégation aux affaires stratégiques, 
pertencendo ao Ministério da Defesa Francês, 

8 Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 
service du Premier ministre, dévoile son nouveau nom 
d’usage: France Stratégie 
9 OECD (2016a). OECD Public Governance Reviews: Peru: 
Integrated Governance for Inclusive Growth. Publishing, 
Paris. 
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realiza regularmente, desde a implementação do 
programa no país, análises de prospetiva de longo 
prazo focando questões geoestratégicas 
internacionais.  

 
Atualmente, um dos ministérios mais envolvidos 
nos estudos prospetivos é o Ministério da 
Agricultura e da Alimentação, que criou em 2008 
o Centre d’Études et de Prospective (CEP). 
 
A Finlândia orgulha-se do seu Sistema Nacional de 
Prospetiva (v. Figura), desenvolvido na década de 
1990. O Sistema foi desenhado de forma robusta, 
com múltiplos níveis e inclui todos os 
ministérios10, universidades, conselhos regionais, 
municípios e vários representantes da sociedade 
civil. 

 
 
O principal objetivo do sistema é fomentar o 
debate público, a investigação, as decisões sobre 
os novos desafios e detetar as oportunidades que 
a sociedade finlandesa enfrenta. 
 
O Sistema está subdividido em três grandes 
grupos que têm funções interrelacionadas, o 
Parlamento, o Governo e com a comunidade 
futurista do país. O núcleo do sistema é o 
Programa do Governo combinado com o Relatório 

                                                                 
10 Sobre a prática da prospetiva estratégica e políticas 
publicas na Finlândia ver PM Office e Government Report. 
11 A prospetiva foi introduzida na governação com a 
criação do Gabinete de Ciência e Tecnologia, que funcionou 

de Prospetiva do Governo, uma vez que submete 
a agenda governativa às exigências legislativas em 
matérias de futuros do Parlamento. 
 
O Reino Unido, também com uma longa história 
neste domínio da formulação de políticas públicas, 
possui um modelo centralizado mais reputados da 
Europa11. Assim, o Government Office for Science 
apoia o Primeiro-Ministro e os restantes membros 
do Cabinet, de forma a garantir que as políticas e 
as decisões do Governo são baseadas nas 
melhores evidências científicas e num 
pensamento estratégico de longo prazo. 
 
Nos anos 1990, o programa focava principalmente 
as áreas relacionadas com a ciência e a tecnologia, 
mas, ao longo dos anos, alargou o seu âmbito de 
análise e, atualmente, fornece aos decisores 
políticos uma visão global sobre a agenda política. 
Neste quadro, destaca-se o excelente trabalho 
realizado pelo Ministério da Defesa12. Desde 2007 
que o Parlamento britânico também desenvolveu 
as suas capacidades de futures e foresight.  
 
Os Países Baixos possuem três organismos 
centralizados de prospetiva e planeamento, um 
relacionado com o ambiente, outro com a ciência 
e tecnologia e, por fim, destaque para o Gabinete 
de Análise de Política Económica13. Funcionam 
todos sob responsabilidade governativa. O 
Gabinete de Análise de Política Económica realiza 
investigação por iniciativa própria ou a pedido do 
Governo, do Parlamento, de membros individuais 
do Parlamento, sindicatos nacionais ou 
confederações de empregadores. 
 
Embora menos conhecido, a Alemanha é um dos 
países que detém um forte sistema de prospetiva, 
formado por um conjunto de organismos 
independentes, apoiados e financiados por fundos 
públicos. Estes organismos localizados fora das 

entre 1992 e 2007. Posteriormente, o Gabinete 
transformou-se no Government Office for Science. 
12 The Future Starts Today. 
13 Sítio oficial do Centraal Planbureau, Central Planning 
Bureau. 
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estruturas governamentais podem ser comités ad-
hoc ou conselhos científicos que reportam 
periodicamente aos vários ministérios14. O 
Ministério Federal de Educação e Investigação 
tem sido o principal dinamizador em termos de 
prospetiva do governo federal, incluindo o 
programa Futur15. 
 
Neste momento, existe um Departamento de 
Prospetiva e Planeamento de Políticas Públicas na 
Chancelaria Federal alemã, responsável pela 
liderança da implementação dos processos de 
prospetiva estratégica no plano nacional. 
  
Fora do contexto europeu, convém sublinhar o 
trabalho de extrema qualidade desenvolvido no 
Canadá, cujo governo apostou numa abordagem 
centralizada da prospetiva, estabelecendo o Policy 
Horizons Canada16. Este é administrado por um 
Comité de alto nível composto por Ministros-
adjuntos e que reporta diretamente ao Privy 
Council.  
 
A missão do Policy Horizons sempre foi ajudar o 
Governo a desenvolver políticas orientadas para o 
futuro. Valorizando a capacitação e difusão de 
ferramentas de prospetiva pela administração 
pública. 
 
Nos EUA, os projetos de prospetiva estão 
disseminados, de forma descentralizada, um 
pouco por toda a Administração governamental. 
Existindo também a tradição do recurso aos 
setores académico e dos policy oriented think 

                                                                 
14 Cuhls, K. (2013). Foresight in Germany: Implications for 
Policy Making. Science, Technology and Innovation Policy 
for the Future, pp. 199-217. 
15 Sítio oficial do Bundesministerium fϋr Bieldung und 
Forschung. 
16 O trabalho do Policy Horizons Canada constitui uma 
refrência no plano mundial. Apesar disso reina o ceticismo 
quanto aos seus impactos nas políticas públicas. 
17 Foresight in the Federal Government (1 set. 2020). 
18 Quadrennial Homeland Security Review é o principal 
documento de prospetiva e estratégia, de longo prazo, do 
Departamento de Segurança Interna e, conforme a lei, é 
atualizado a cada quatro anos.  

tanks para a produção de produtos de prospetiva 
tendo como destinatário a Administração17. 
 
Várias entidades no seio do aparelho estatal dos 
Estados Unidos, incluindo Homeland Security 
Department18, Federal Emergency Management 
Agency (FEMA), National Intelligence Council 
(NIC)19 e General Accountability Office dedicam as 
suas capacidades de prospetiva para servir 
diretamente os decisores políticos. Um outro 
exemplo é o Ministério da Defesa, que é um dos 
principais produtores e utilizadores de prospetiva 
desde a Segunda Guerra Mundial20. 
 
No continente asiático destaque para o modelo-
referência de Singapura. A aplicação da 
prospetiva à governação teve início em 1991 com 
a criação do Risk Detection and Scenario Planning 
Office no Ministério da Defesa. Em 2003, adquiriu 
novos objetivos e um novo nome, passando a 
designar-se de Strategic Policy Office21. O ritmo 
acelerado de criação de unidades de prospetiva na 
administração pública de Singapura levou à 
necessidade de estabelecer uma rede, a Strategic 
Futures Network com o objetivo de coordenar e 
promover a colaboração entre as diversas 
unidades de prospetiva. 
 
Depois, a prospetiva alcançou o mais elevado 
patamar, com o Centre for Strategic Futures22, 
estabelecido inicialmente como um think tank de 
futuros, a ser integrado no Gabinete do Primeiro-
Ministro, criado para se focar no pensamento e 
planeamento estratégico e na definição de áreas 

19 O NIC publica a cada quatro anos, acompanhando a 
tomada de posse do novo Presidente, o seu reputado 
relatório sobre megatendências globais. 
20 OECD (2018).  Assessing Global Progress in the 
Governance of Critical Risks. OECD Reviews of Risk 
Management Policies, Paris e OECD (2016). Preparing 
Governments for Long-Term Threats and Complex 
Challenges, Paris. 
21 Kuosa, Tuomo (2011), Practising Strategic Foresight in 
Government: The Cases of Finland, Singapore and the 
European Union. S. Rajaratnam School of International 
Studies. RSIS Monograph No. 19. 
22 Sobre o Centre for Strategic Futures. 
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prioritárias em todo o governo, bem como no 
desenvolvimento de competências de prospetiva 
para todo o serviço público do país. 
 
Outros exemplos existem, noutras latitudes. Na 
Índia, México, África do Sul, Austrália e Nova 
Zelândia os programas de prospetiva são mistos. 
O seu exercício é realizado por organismos do 
setor público e externos ao setor, quer ao nível 
central, quer regional23. 
 
A Noruega, Japão, Coreia do Sul e Rússia 
preferem usar institutos de investigação 
independentes, mas com conexões 
governamentais. Na Noruega, designadamente, a 
prospetiva estratégica tem sido utilizada no 
planeamento nacional desde o ano de 1969, 
quando foi descoberto petróleo em Stavanger, a 
sua aplicação é historicamente liderada pelo 
Research Council of Norway, que opera em 
estreita ligação com vários ministérios, 
principalmente aqueles associados à ciência, 
investigação e ensino superior. 
 
Na última década, os países do Conselho de 
Cooperação do Golfo, em particular a Arábia 
Saudita e os Emirados Árabes Unidos, têm sido os 
mais inovadores ao nível mundial na aplicação dos 
instrumentos de prospetiva.  
 
Por fim, importa sublinhar os programas de 
planeamento nacional da China, os quais 
envolvem extensas conexões com think tanks 
semi-autonomos e com vários organismos 
governamentais e o próprio Partido Comunista 
Chinês.  
 

                                                                 
23 Chandran, S. (2016). The Rise of Think-Tanks in India. 
24 Sobre a CAS.  
25 Li, Na & all (2017). Technology foresight in China: 
Academic studies, governmental practices and policy 
applications. Technological Forecasting and Social Change, 
Vol. 119, pp. 246-255. 
26 OCDE (2020). Government After Chock. An Experiment in 
Global, Collective Learning. OCDE (2020). States of fragility  
 

Além da produção de roteiros para futuro da 
China, nas diversas áreas da economia, estes 
também realizam horizon scanning e prospetiva 
tecnológica. Como exemplo, a Academia Chinesa 
de Ciências (CAS)24 que reporta ao Conselho de 
Estado e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a 
qual tem realizado exercícios e análises de 
prospetiva tecnológica há mais de 20 anos25. 
 

Prospetiva supranacional 
 
No plano da governação global existem três 
organizações intergovernamentais (v. Figura) que 
devemos considerar, quanto à utilização do 
pensamento de longo prazo e de ferramentas de 
antecipação nos procedimentos de formulação de 
políticas públicas26. 

 

Apesar de existirem outras agências da ONU e 
instituições financeiras intraestatais que aplicam 
ferramentas da prospetiva, de realçar que estas 
três organizações reconheceram nos últimos dois 
anos a fulcral importância da prospetiva estratégia 
para processos executivos e legislativos27.  
 
A União Europeia decidiu estabelecer uma 
plataforma permanente para a formulação de 
políticas públicas europeias com o envolvimento 
de todos os Estados Membros (EM). Será a 

2020. OCDE (2020). Government Foresight Community 
Annual Meeting Report: Strategic foresight for future-
ready public policy. 
27 Bontoux, L. e Bengtsson, D. (2015). Paths towards a 
sustainable EU economy Sustainable transitions and the 
potential of eco-innovation for jobs and economic 
development in EU eco-industries 2035, Comissão 
Europeia, Joint Research Centre. 
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oportunidade para os EM influenciarem com a sua 
visão as políticas comunitárias ab ovo.  
 
A imersão na realidade antevendo aquilo que irá 
determinar e impactar no quotidiano dos cidadãos 
europeus, numa abordagem transversal, sem 
compartimentações setoriais, permitindo uma 
estratégia de conjunto, abrangente e holística.  
 
Esta experiência de envolvimento inicial nas 
políticas europeias será fundamental para um 
bom desenvolvimento de políticas nacionais e a 
operacionalização eficiente dos envelopes de 
financiamentos europeus.  
 
A OCDE, tal como a UE, dispõe de uma vasta 
experiência na utilização da prospetiva estratégia 
e está a incitar a utilização desta ferramenta nos 
processos de decisão ao nível dos governos. 
Refira-se que todas as suas áreas de atuação são 
previamente informadas por estudos e análises de 
prospetiva, para além das tradicionais análises 
macroeconómicas. 
 
A UNESCO lançou uma cimeira de literacia em 
futuros no ano de 2019. Esta iniciativa é 
complementada por acordos bilaterais como os 
estados para o desenvolvimento da prospetiva em 
todas as suas vertentes, incluindo como 
ferramenta de construção de futuros pessoais e 
coletivos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapear 

Existe uma consciência crescente por parte dos 
governos, administrações públicas e organizações 
internacionais sobre a necessidade de explorar 
examinar o futuro. 
 
O principal objetivo é ajudar a construir 
instrumentos de gestão que possam melhorar a 
formulação de políticas públicas em todos os 
setores da atividade governativa, incluindo nos 
processos legislativo e orçamental. 
 
Os modelos de integração da prospetiva 
estratégica nas decisões públicas são múltiplos, 
com resultados também diversos.  
 
Até ao presente, o relacionamento entre a 
prospetiva estratégica e os governos tem sido 
pendular, ou seja, vai e vem conforme os atores, 
necessidades, urgências e práticas.  
 
Atualmente, ocorre uma nova vaga, ao nível 
global, na tentativa de institucionalizar a 
prospetiva estratégica no seio da governação.  
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