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Este documento representa o primeiro relatório 
da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho 
de Ministros (SGPCM) consagrado à prospetiva 
estratégica, depois das sementes institucionais 
desta nova área terem sido lançadas na primavera 
de 2018. 

O exercício de identificação e análise de 
megatendências globais foi realizado através de 
uma pesquisa bibliográfico-documental. Assim, 
a informação contida nesta publicação, dada a 
sua natureza, é constituída por generalizações, 
baseadas, principalmente, em documentos 
públicos governamentais ou de outras entidades 
e organizações internacionais, com provas dadas 
na matéria da prospetiva estratégica. Portanto, 
em virtude do seu caráter geral e global, essa 
informação poderá estar incompleta, não 

sendo apropriado a sua utilização em situações 
específicas.
O presente relatório é o primeiro de uma série  
de relatórios que identificam, caracterizam e, 
posteriormente, atualizam as megatendências, 
num esforço continuado de evidenciar as 
transformações globais consideradas relevantes. 
Como em qualquer modelo, as megatendências são, 
por necessidade, uma simplificação e abstração de 
uma realidade muito mais complexa.

A compreensão das megatendências globais e dos 
seus impactos é dificultada pelo facto de poderem 
ser percebidas de maneiras contrastantes por 
diferentes grupos sociais e partes interessadas. 
O crescimento contínuo da população global, por 
exemplo, pode ser visto como um impulso ou como 
um ónus para o desenvolvimento económico. 

Nota dos 
autores
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A urbanização, outro exemplo, pode ser entendida 
como uma fonte de pressões crescentes sobre os 
ecossistemas ou como uma oportunidade para 
estilos de vida ambientalmente mais eficientes.

Este relatório pretende contribuir para o diálogo 
no domínio da prospetiva estratégica, adotando 
o estilo, design, estrutura e utilização de fontes 
de acordo com as boas práticas internacionais da 
prospetiva. Ou seja, a autonomia dos capítulos, 
a ausência de citações em rodapé e bibliografias 
extensas, a utilização de bordões, metáforas e/
ou títulos interpelativos, fazem parte do jargão 
da prospetiva, com o objetivo de estimular o 
pensamento, provocar reflexões e desencadear 
debates no domínio das políticas públicas. 
Essencialmente, visa um questionar crítico sobre 
os desenvolvimentos globais a considerar, a fim de 

garantir que as políticas públicas adotadas sejam 
relevantes, adequadas e resilientes.
 
Por fim, escusado seria escrever, que este relatório 
não representa a posição oficial do governo de 
Portugal ou dos seus ministérios, agências e/ou 
institutos. Esta publicação tem como finalidade 
o uso pessoal e público não comercial, podendo 
ser reproduzida sem custos, em parte ou no todo, 
desde que seja identificada a fonte do material. 
A leitura do presente relatório é um convite - 
usando métodos de antecipação - a todos aqueles 
que pretendem pensar a longo prazo e interpelar 
e criticar as megatendências globais, ao mesmo 
tempo que se inicia uma prospeção sobre o 
posicionamento de Portugal no mundo.





“Outra mudança faz de mor espanto: 
que não se muda já como soía.”

Camões
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O estudo que se apresenta sobre o futuro baseia-se 
em seis megatendências globais. Uma megatendên-
cia é uma mudança com significado no ecossistema 
político, económico e ambiental com impactos no 
nosso modo de vida nas próximas décadas. Assim, o 
horizonte temporal adotado para a presente análise 
tem como referência os próximos 20 anos (Figura 
1).

Quando se pretende abordar a narrativa sobre o 
futuro, convém aclarar e sintetizar os dois pris-
mas interpretativos mais comuns sobre o estado 
do mundo. O primeiro prisma fornece um ângulo 
otimista sobre a evolução da humanidade, estabe-
lecendo que esta vive cada vez melhor, com níveis 
de prosperidade, bem-estar, segurança, conforto e 
mobilidade cada vez mais elevados e generalizados 
a todas as regiões e seres humanos do planeta. Sem 
dúvida que, enquanto coletivo, a humanidade tem 
sido apta a encontrar sucessivas soluções para os 
desafios emergentes e a solidariedade e coope-
ração internacional têm funcionado. Assim, deste 
prisma, o futuro apresenta-se-nos tecno-otimista, 
composto por novos conjuntos de desafios, os 
quais, através das nossas qualidades de adaptação e 
inventividade, iremos, novamente, ultrapassar.
O segundo prisma traz-nos a versão pessimista, 
repetindo em tom alarmista, que a humanidade 
habita um mundo repleto de riscos e de incertezas, 
atravessando crises e turbulências sucessivas que 
poderão conduzir, no limite, à extinção da presença 
humana no planeta Terra. A possibilidade de uma 
terceira guerra mundial nuclear, que nos atormen-
ta desde a Guerra Fria, as vagas de terrorismo, o 
alastramento da ciber (in)segurança, a tal pandemia 

devastadora, o perigo das alterações climáticas, a 
última crise financeira, a próxima catástrofe natural 
e o advento dos robôs-soldados, são tudo sinais 
preocupantes, por vezes aflitivos, dos cenários apo-
calípticos que pendem sobre a humanidade. Na prá-
tica, podemos observar através destes dois prismas, 
estados do mundo algo hiperbolizados, mas que na 
realidade representam o paradoxo que a própria 
análise das megatendências acarreta. 

A escolha das megatendências globais coloca-nos 
perante a interrogação: como focar, isto é, como ob-
servar e captar, um mundo em permanente e rápida 
transformação e mudança? Esta inquietação pressu-
põe a necessidade de procurar respostas sobre os 
estados dos futuros, que nos permitam, através dos 
métodos da prospetiva estratégica, alargar o nosso 
espaço de ação, descobrir novas oportunidades e 
intervir no presente a bem da comunidade de des-
tino.

Neste sentido, a identificação e análise de megaten-
dências, as quais produzem impactos significativos 
no futuro, contribuindo inclusivamente para a sua 
configuração, revela-se com o ponto de partida 
ideal na procura dessas respostas. Versaremos no 
tempus nullius as dimensões, humana, tecnológi-
ca, geopolítica, económica e planetária-ambiental, 
perfilhando uma abordagem de longo prazo, que se 
pretende adequada às políticas públicas e às deci-
sões estratégicas do curto prazo, podendo contri-
buir para a antecipação dos mundos futuros.

Figura 1 – As seis megatendências globais
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megatendências:  
da aceitação à ação
As megatendências são processos 
constituídos por forças de longo 
prazo com uma inércia tremenda, 
que são difíceis de influenciar 
num contexto de um horizonte 
temporal reduzido. Contudo, 
ignorá-las ou até tentar escapar 
aos seus efeitos negando a sua 
existência, seria prejudicial ao 

progresso socioeconómico e, muito 
previsivelmente, seriam atitudes 
condenadas ao insucesso. Por outro 
lado, a sua identificação precoce 
e o ajustar das políticas pú blicas 
às novas circunstâncias permite 
a obtenção de vantagens para o 
desenvolvimento dos países.
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As próximas décadas assistirão a mudanças 
e desafios de longo prazo em seis âmbitos: 
demografia, indivíduo, tecnologia, geopolítica, 
economia e ambiente. Estas áreas estão 
correlacionadas através de zonas de sobreposição 
e ciclos de feedback. Para enfrentarmos 
com sucesso esses desafios civilizacionais, 
patenteados nas megatendências, será 
importante: 

1) entender e aceitar 
 a sua natureza global;

2) formular uma resposta 
estratégica apropriada; 

3) implementar de maneira 
consistente as ações planeadas. 
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Um por todos

Os avanços globais na educação, 
saúde e tecnologia vão capacitar 
os cidadãos como nunca, possibi-
litando um empoderamento do 
indivíduo na sua relação com o 
meio envolvente e uma crescente 
personalização de todas as ativi-
dades humanas. A classe média 
será a classe dominante elevando 
as expectativas pessoais em re-
lação ao futuro. Um tecno-huma-
nismo irá impor a reconfiguração 
dos padrões éticos e morais e do 
relacionamento social, cada vez 
mais digitalizados.

Massas cinzenta

A população mundial está em 
mudança, antecipando-se para 
os próximos anos uma sociedade 
madura, com imenso potencial, 
que poderá contribuir para o 
desenvolvimento global. 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. Será 
necessário procurar a harmonia 
geracional, reformular os 
modelos educativos e preparar a 
nova velhice para retirar proveito 
destes valiosos ativos humanos. 
As megametrópoles asiáticas 
serão epicentros de disseminação 
de novos modelos de convivência 
e modos de vida entre os seres 
humanos. 

Planeta 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 e o impacto que 
estas produzirão nas sociedades.
A realidade digitaliza-se em todas 
as suas vertentes e dimensões. 
A aprendizagem das máquinas 
através da inteligência artificial 
irá prosseguir criando um desafio 
imenso no relacionamento 
homem-máquina e afetando 
de forma premente o mercado 
laboral. A autodeterminação dos 
robôs deve ser equacionada, bem 
como a distribuição assimétrica 
de capital digital entre as várias 
regiões do globo gerando novas 
desigualdades.

1 2 3
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Turbulência e 
nevoeiro em rota

A ideologia da globalização, com 
base na economia de mercado 
e na promoção dos princípios 
democráticos continuará a ser o 
principal sistema de ideias mun-
dial. Todavia, ocorrerá uma meta-
morfose e uma redistribuição do 
poder no sistema internacional. 
Antecipa-se que a ascensão de 
novas potências, como a China e 
Índia, vai desafiar a hegemonia 
politico-cultural norte-americana 
e europeia. Novas coordena-
das ideológicas irão nortear os 
combates políticos no seio das 
sociedades. No plano global des-
pontará uma nova competição 
tecno-digital que poderá poten-
ciar a anarquia e os comporta-
mentos de autoajuda na arena 
internacional.

Crescer para cima

A economia mundial será mar-
cada pelo crescimento global 
sustentado pelos países emer-
gentes. O grande desafio será 
como conciliar esse crescimento 
económico com o equilíbrio na 
distribuição de resultados, tudo 
em harmonia com o meio ambien-
te. Antecipa-se que o centro de 
gravidade da economia mundial 
passará para o sistema Indo-
-Pacífico deixando a Europa em 
estado de latência. A incerteza 
quanto ao futuro, gerada pela 
insegurança económica entre a 
população e pela transformação 
do paradigma energético, não se 
irá dissipar no médio prazo. 

Morno, quente…  
a ferver!

O planeta atravessa um período 
de torrificação ambiental e men-
tal, com as expectativas coletivas 
a ficarem enubladas em relação à 
possibilidade de harmonia entre 
os seres humanos e a natureza. 
As crescentes pressões sobre os 
ecossistemas são estimuladas por 
fatores como, as mudanças climá-
ticas e o aumento da população 
global, associados à procura de 
alimentos, à crescente mobilida-
de e à pesquisa por novas fontes 
energéticas, para saciar os eleva-
dos padrões de consumo. A trans-
formação da sustentabilidade 
está em curso, à qual será adicio-
nada a revolução da regeneração.

4 5 6
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Era uma vez 
um buraco  
de ozono

Fonte: NASA (https://earthobservatory.nasa.gov/features/videos/the-o-
zone-hole)

Nas décadas de 1970 e 80 foi 
identificado o perigoso depaupe-
ramento da camada de ozono na 
atmosfera, um dos sistemas natu-
rais que nos protege dos efeitos 
solares, assegurando que o plane-
ta Terra permanece habitável. 
Em 1974 surgiu o primeiro artigo 
científico sobre a possibilidade 
de desaparecimento do ozono 
da atmosfera provocado por um 
determinado tipo de químicos. A 
modelação subsequente sugeria 
que em todo o mundo o número 
de cancros da pele iria aumentar 
2 milhões a cada ano e que a ação 
dos raios ultravioletas iria provo-
car graves danos nas florestas, 

oceanos, clima e no meio ambien-
te como um todo. 
Em 1985 foi celebrada a Conven-
ção de Viena para a proteção da 
camada de ozono que abriu ca-
minho ao acordo global subscrito 
dois anos mais tarde, o Protocolo 
de Montreal, o qual viria a permitir 
a supressão de 98% na produção 
e no consumo das substâncias 
químicas que destroem a camada 
de ozono. 
Três décadas depois, através de 
um esforço de mobilização e 
cooperação coletivos, o depaupe-
ramento da camada de ozono foi 
revertido, a atmosfera regenerou-
-se e o “buraco de ozono” sobre a 

Antártica está a desaparecer. Os 
piores cenários foram evitados e o 
reequilíbrio do ecossistema plane-
tário poderá ser reencontrado em 
meados do século XXI. Portanto, 
uma megatendência também 
pode significar uma mudança po-
sitiva na evolução da humanidade, 
quando existe reconhecimento do 
desafio global e uma estratégia 
de ação para modificá-lo.
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A população mundial continuará a crescer no século 
XXI, aproximando-se dos 11 mil milhões de habitan-
tes em meados do século. África será responsável 
por mais de metade deste crescimento, gerando 
uma “explosão” da população jovem no continente. 
Em 2050, na maioria dos países da Europa, América 
e Ásia, a população com idade superior a 80 anos 
representará cerca de 10% da população total. 
 
Com a população ativa em declínio, os países com 
acentuadas taxas de envelhecimento enfrentarão 
uma difícil batalha para manter os padrões de vida e 
bem-estar da população. Na atualidade, apenas em 
países em situação de extrema pobreza ou atraves-
sando períodos de guerra se verifica a existência, 
por regra, de famílias numerosas, sendo que estes 
países representam menos de 10% da população 
mundial. Será a baixa taxa de fertilidade que irá 
permitir até final do século estabelecer um equilí-
brio entre nascimentos e óbitos entre a população 
mundial.  
Os níveis de desenvolvimento globais do rendi-
mento, democracia, acesso à educação, cuidados 

de saúde e saneamento básico, mostram que a 
humanidade já não se encontra dividida em dois 
hemisférios. Hoje, 75% da população vive em países 
de rendimento médio, podendo-se afirmar que a 
humanidade está a progredir paulatinamente para 
uma “classe média global”. 

A migração e a concentração dos indivíduos nos 
centros urbanos, por razões de oportunidade eco-
nómica ou segurança individual, continuarão a pres-
sionar as questões em torno da sustentabilidade 
socioeconómica e ambiental. A urbanização poderá 
trazer vários benefícios ao desenvolvimento, mas 
poderá também, levar à formação de extensos sub-
mundos sociais, com consequências negativas para 
saúde humana, meio ambiente e evolução da crimi-
nalidade. Progressivamente, as redes e os sistemas 
de serviços públicos e de transportes tornar-se-ão 
interconectados, levando ao surgimento das "ci-
dades inteligentes", onde se espera que todos os 
recursos disponíveis sejam utilizados de forma mais 
sustentável e eficiente.

Massas cinzenta
Como lidar com uma população cuja principal 
camada etária se encontra em idade adulta,  

com maior longevidade e  
grandes expectativas pessoais.  

A evolução da população mundial irá desenvolver-
se até ao final deste século para um estado de 

equilíbrio, com um número idêntico de nascimentos 
e óbitos. Será uma polução madura, instruída, 

qualificada e com níveis de rendimento médios ou 
elevados que ditará o destino dos países e das suas 

sociedades.
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• Da pirâmide ao obelisco populacional

No início da era industrial, em 1850, a Terra era habitada por aproximadamente 1,3 mil milhões de 
pessoas, chegando a 2,5 mil milhões em 1950. Atualmente, a população global excede 7 000 milhões 
e continua a crescer. De acordo com as estimativas da ONU, em meados do século XXI a população 
global atingirá os 11 mil milhões (Figuras 2 e 3). 

Este crescimento populacional tão dinâmico 
explica-se através dos avanços tecnológicos 
na agricultura, novas fontes e capacidades de 
produção de energia, a descoberta de novos 
fármacos (por exemplo, vacinas, antibióticos, 
betabloqueadores) e da melhoria significativa 
dos padrões vida (acesso a água potável e insta-
lações sanitárias), em todas as regiões do globo. 
Não são meros avanços, tendo existido uma 
capacidade para exponenciar todas estas ativi-
dades humanas, dezenas de vezes, em relação às 
taxas de crescimento populacional.
Esses processos reduziram drasticamente as 
taxas de mortalidade neonatal, infantil e mater-

na e, ao mesmo tempo, aumentaram o número 
de anos de vida, tendo como efeito a duplicação 
e, em alguns casos, a triplicação da esperança de 
vida comparada com a era pré-industrial (a espe-
rança de vida à nascença, atualmente, situa-se 
entre 70-80 anos). Simultaneamente, a taxa de 
fecundidade diminuiu, globalmente, para apro-
ximadamente 2,5 e para 1,3-1,8 nos países de 
rendimento mais elevado, levando a um abran-
damento do crescimento da população, mas não 
tanto para contrabalançar as pequenas taxas 
de mortalidade registadas em todas as faixas 
etárias. O resultado será alcançar um estado de 
equilíbrio populacional global. 

Figura 2 – População mundial, 1950-2050

Figura 3 – Grupos etários – 2010, 2020, 2030 
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• Tensão  das artérias socioeconómicas

A maioria das regiões do mundo será afetada, nos 
próximos 20 anos, por processos intensivos de ama-
durecimento da população, refletidos no aumento 
da idade média e na percentagem de idosos saudá-
veis na população total. O aumento da esperança 
de vida terá como efeito um crescimento rápido até 
2050 da percentagem de indivíduos com mais de 80 
anos na população (crescimento de até seis vezes 
nos países de rendimento mais elevado e de dezas-
sete nos países com menor rendimento). Um ritmo 
tão rápido do amadurecimento da população, numa 
larga percentagem com estilos de vida sadios, terá 
consequências económicas e sociais importantes, 
tais como:

• O declínio na oferta de mão-de-obra nos paí-
ses da OCDE incentivará a automatização dos 
principais setores industriais e dos serviços, o 
que poderá causar uma desaceleração do cres-
cimento económico, bem como uma intensifi-
cação dos fluxos de imigração provenientes das 
regiões habitadas por juventude, como é o caso 
do sul da Ásia ou do continente africano;

• O aumento do coeficiente de dependência de-
mográfica (população em idade ativa que apoia 
a população idosa – Figura 4) poderá causar 
um aumento da carga tributária e dos encargos 
com a segurança social, antevendo-se dificulda-
des na cobertura dos custos com a aposentação 
e na prestação dos cuidados de saúde. Outros 
efeitos serão, aumento da procura dos bens 
e serviços preferidos por esta faixa etária ou 
disseminação de um sentimento de aversão ao 
risco numa sociedade socialmente mais conser-
vadora; 

• A mudança nos padrões de morbilidade apre-
sentará uma maior incidência de doenças não 
transmissíveis, especialmente doenças cardio-
vasculares e oncológicas, bem como distúrbios 
neuro-degenerativos (doença de Parkinson, 
Alzheimer e demências) e doenças derivadas 
do estilo de vida (diabetes). As doenças não-
-transmissíveis e neurológicas apresentam uma 
tendência crescente por via do envelhecimento 
demográfico e da globalização de padrões de 
vida precários e de um mercado de trabalho 
altamente competitivo e stressante.

Figura 4 – Índice de dependência de idosos em 2030
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• Ásia minha

Outra característica importante dos processos 
demográficos globais é a irregularidade temporal 
e espacial. No século XIX e na primeira metade do 
século XX, o crescimento populacional concentrou-
-se, particularmente, no hemisfério norte, incluindo 
a Europa, os EUA e a China. Na segunda metade do 
século XX, os países situados em África e no sudes-
te asiático (Indonésia, Malásia, Singapura) aumen-
taram o seu número de habitantes a um ritmo mais 
acelerado. Já a partir das últimas décadas do século 
XX, a Europa e o leste Asiático (China e Japão) en-
travam gradualmente na fase 
de estagnação demográfica. 

Segundo a previsão da ONU, 
esta última tendência conti-
nuará no século XXI, devido 
às taxas de fecundidade desi-
guais, às variadas estruturas 
demográficas iniciais e às dife-
renças na abertura à imigração, 
pela que em meados do século, 
apenas um em cada dez habitantes do planeta será 
de origem europeia ou norte-americana. 

Assim, a maioria da população residirá na Ásia, com 
destaque para a Índia e a China, logo seguida do 
continente africano. Os novos mercados e consumi-
dores situar-se-ão nestas regiões, bem como os re-
cursos humanos mais jovens e qualificados. Contra 
intuitivamente, convém destacar que nos próximos 
20 anos, a população chinesa irá envelhecer, acom-
panhando o processo de envelhecimento europeu.

• Novos-velhos empreendedores 

O envelhecimento da população pode significar 
um recurso valioso. Os países da OCDE irão ter 
uma população com maior longevidade, altamente 
qualificada e com vasta e diversificada experiência 
profissional, que poderá contribuir com o seu capi-
tal humano e intelectual para o bem-estar de toda a 
sociedade. 

Esta população mais velha possui o domínio da tec-
nologia e dispõe de tempo para realizar o que sem-
pre pretendeu ou sonhou. Assim, terão de emergir 
novas formas de flexibilidade laboral e de organiza-
ção do trabalho, dos horários e dos seus métodos, 
envolvendo os mais velhos em novos organigramas 
e funções. A extração deste recurso valioso será 
vital para o bem-estar e progresso harmonioso das 
sociedades europeia e norte-americana. Será neces-
sário criar um novo sistema educativo para a socie-
dade aprender a lidar com a nova velhice.

• Tsunami de informáticos

Os mais jovens terão crescentes dificuldades de 
integração laboral, salvo as profissões associadas 

à tecnologia, e no aproveitamento das oportunida-
des que a sociedade oferece, devido um mercado 
laboral saturado, rígido e conservador. O acesso 
da mão-de-obra feminina ao mercado de trabalho 
normalizou-se, e a competição com os recursos 
humanos dos países asiáticos, com modelos de 
formação mais competitivos e especializados, irá 
aumentar. Os ciclos de aprendizagem tornar-se-ão 
mais longos, para retardar a entrada na vida ativa, 
e a probabilidade de um indivíduo ao longo da sua 
vida, mudar diversas vezes de emprego, de função 

ou de local de trabalho, gerando 
novos hábitos familiares, habita-
cionais e de práticas financeiras, 
que irão provocar a necessidade 
de adequação dos investimentos 
educacionais e produtivos e a de 
fomentar solidariedades interpro-
fissionais e intergeracionais, na 
tentativa de criação de uma har-
monia geracional, aumentará.

• Reinventar os  recursos naturais

O crescimento populacional e aumento da classe 
média mundial significa uma procura crescente 
pelos recursos essenciais para manter o modo de 
vida, principalmente, oxigénio, água, alimentação e 
energia.

O crescimento da população mundial, com uma taxa 
média anual de aproximadamente 1%, já exerce 
uma forte pressão sobre o ambiente natural, mes-
mo não considerando o crescimento económico 
que o acompanha. O consumo de minerais, metais 
e hidrocarbonetos aumenta exponencialmente, e 
diversos ecossistemas naturais estão a ser substi-
tuídos por monoculturas de plantas e animais con-
troladas pelo homem. Embora os avanços tecnoló-
gicos melhorem de forma contínua, a eficiência dos 
recursos, as preocupações com a sustentabilidade 
do desenvolvimento económico global permanece 
por resolver. Aliás, a sustentabilidade tenderá a ser 
substituída pela necessidade de regeneração dos 
recursos naturais escassos.

• Estar no mundo, estar em casa

Fatores como pobreza, desemprego, conflitos e riscos 
naturais e epidémicos obrigam as pessoas deixar os 
seus lares e territórios em busca de melhores condi-
ções de vida. A migração internacional atingiu níveis 
recorde, registando-se ao nível mundial, em 2015, 244 
milhões de migrantes. Se bem administrada, a migra-
ção trará benefícios importantes, tanto para os países 
de origem através de transferências financeiras e de 
conhecimentos, como para os países de acolhimento, 
ao colmatar a escassez de mão-de-obra e a necessi-
dade de gerar prestações sociais. Antevê-se que a 
pressão ambiental devida ao aumento do nível do mar 

“Sustentabilidade 
do desenvolvimento 
económico global 
permanece por 
resolver.”
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(degelo) potencie, nalgumas regiões do globo, migra-
ções em massa. A crescente mobilidade laboral e habi-
tacional, bem como a procura de novos estilos de vida 
poderá ser uma fonte de transferências de massa cin-
zenta entre sociedades e culturas, dos centros-litorais 
para as regiões interiores, as quais serão redescobertas 
e repovoadas por novas gentes e usos. A mobilidade 
social continuará a pressionar as estruturas endogâmi-
cas e hierarquizadas de algumas sociedades.

• Toda a urbe

A migração interna registou crescimentos, aumen-
tando a urbanização. A urbanização cria oportunida-
des de desenvolvimento social e económico e repre-
senta o ambiente ideal para a inovação e aplicação 
tecnológica. A urbanização promove o crescimento e 
proporciona maior qualidade de vida, com as cidades 
a corresponderem, atualmente, a mais de 80% do PIB 
global (Figura 5). Conforme a ONU, nos próximos 20 
anos quase 65% da população mundial residirá em 
cidades.

Por outro lado, a urbanização suscita preocupa-
ções com a pobreza urbana, tensões e disparidades 
sociais, mudanças nos padrões familiares e riscos 
ambientais, requalificação das infraestruturas de 
transportes e mobilidade, saneamento básico e for-
necimento de energia.

Figura 5 - População total em milhões por escalões de dimensão das cidades (1970, 1990, 2011 e 2025); fonte: ONU
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Congelador de uma família na Índia com o rendimento de 6604 USD/mês (foto da 
esquerda) e congelador de uma família norte-americana com rendimento 606 USD/
mês. 
Fonte: Dólar street, em  https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix.

Na Índia 40% dos produtos ali-
mentares são desperdiçados 
antes de chegarem aos consu-
midores. Nos EUA 40% dos ali-
mentos são desperdiçados pelos 
consumidores. Estima-se que 
50% da comida em todo o mundo 
tenha como destino o lixo. Agora 
imagine-se a quantidade de ener-
gia e de terra arável, entre outros 
recursos, desperdiçados na pro-
dução de alimentos. Tal significa 
que a humanidade enfrenta um 
problema de gestão dos recursos 
disponíveis e exploráveis. 
As estimativas apontam para que 
a população total da Índia alcan-
ce os 1,45 mil milhões em 2028 
e iguale a da China nos 1,7 mil 
milhões em 2050. Hoje, a Índia já 
tem dificuldades em alimentar 
toda a sua população, situação 
que irá piorar nas próximas dé-

cadas. Apesar da significativa 
melhoria das condições de vida, 
ainda continuam a existir mais 
pessoas subnutridas na Índia do 
que em toda a África subsariana.
O fator mais relevante para que 
isto aconteça, está associado ao 
facto de que uma elevada pro-
porção dos alimentos produzidos 
na Índia nunca chegarem aos 
consumidores. A Índia é o maior 
produtor mundial de leite e o se-
gundo maior de frutas e vegetais. 
Devido ao desperdício o preço 
dos vegetais é o dobro daquele 
que deveria ser e o preço do leite 
é 50% superior ao esperado.

A ausência de cadeias de distri-
buição modernas, armazéns e 
camiões de refrigeração, infraes-
truturas de transportes e o forne-
cimento intermitente de energia 

elétrica leva ao perecimento dos 
produtos. Portanto, na Índia não 
falta produção agrícola, nem 
terra arável, mas sim liderança e 
governação na gestão da cadeia 
da distribuição alimentar.

Era uma vez  
um frigorífico 
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Como durar num mundo antropocêntrico, onde 
os cidadãos estão cada vez mais empossados, 

procurando a personalização das suas vivências 
quotidianas. 

Se o século XX foi o século do povo, o século XXI será 
o século do indivíduo. O principal objetivo individual 

será a autossuficiência e autossatisfação. Parte 
destes novos poderes serão adquiridos através de 

novas ferramentas científicas e tecnológicas.  
A tecnologia permite a progressiva emancipação do 
individuo em todas as suas necessidades básicas e 
atividades sociais. A tecnologia contribuirá para o 

surgimento de transhumanos ou super-humanos, o 
que significa a extensão das capacidades humanas 
através da tecnologia, assim os seres humanos irão 

transcender a biologia.

Um por todos

Um dos principais sonhos científicos da humanidade 
sempre foi a procura da vida eterna e, nos próximos 
anos, antevê-se o redobrar de esforços nesta saga 
pela sua busca. As atuais gerações são as primeiras 
que começam a considerar, com alento científico, 
a possibilidade de uma “vida eterna” proporciona-
da pelos avanços tecnológicos e novas práticas no 
setor da saúde. A implementação das tecnologias 
que melhoram as capacidades físicas e cognitivas 
permitirão, desde logo, o aumento da idade ativa e 
o suprimento de handicaps físicos ou mentais.
Os avanços globais na educação, saúde e tecnologia 

capacitaram os indivíduos como nunca antes, au-
mentando a procura pela transparência e pela parti-
cipação nos processos de tomada de decisões públi-
cas. Essas mudanças (Figura 6) acompanharão uma 
nova era na história da humanidade, onde a classe 
média será a classe dominante em todo o globo e 
onde os indivíduos, mesmo os mais jovens, obtém 
poderes e capacidades para influenciar o meio en-
volvente. Estas capacidades permitem-lhes contar 
a sua história pessoal à escala mundial. Será o fim 
de uma prerrogativa sociopolítica atribuída às elites 
dirigentes em detrimento da restante população.
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Hoje, a taxa global de alfabetização é de 84% e 
milhões de indivíduos são anualmente retirados 
da pobreza. O acesso à educação e a aquisição de 
competências será uma das chaves para melhorar 
as perspetivas de vida. O crescimento contínuo de 
matrículas e admissões de mulheres em todos os 
níveis de ensino terá implicações profundas nos 
mercados de trabalho e na vida familiar. O futuro 
trará mudanças marcantes na família e na estrutura 
dos agregados domésticos privados para a maioria 
dos países de OCDE, com aumentos significativos 
de casais sem filhos e agregados familiares unipes-
soais.
Permanecem, mesmo assim, preocupações relacio-
nadas com o emprego estável, a qualidade e o custo 
da educação e os acessos aos cuidados de saúde de 
qualidade. Apesar do crescimento da classe média 
global, as desigualdades socioeconómicas e geográ-
ficas mantêm-se, representando um desafio para os 
governos ultrapassarem em concertação internacio-
nal.

Figura 6 – Evidências de mudança (fonte: KPMG - The Global Megatrends Shaping Governments)

• Autómato 

O princípio do educa-te a ti mesmo será mais re-
levante com a fuga aos modelos educativos tra-
dicionais, através da adoção de metodologias e 
ferramentas elaboradas à medida dos interesses de 
cada um. Perda de influência dos modelos de edu-
cação nacionais, com as multinacionais da educação 
a imporem os seus conteúdos e ideias na socieda-
de global através da internet (MOOC). Ocorrerá a 
adoção de novas formas de apreender através de 
audiolivros, videolivros (utilização acelerada da vi-
sualização como forma de adquirir informação e co-
nhecimento). Será necessário preparar os sistemas 
educativos para a falência da “fábrica da educação”, 
em especial o sector do ensino superior, na socieda-
de pós-industrial.

• Omníparo 

A ubiquidade da comunicação, da informação e da 
inteligência, impulsionadas pelo omnipresente ci-
berespaço (acesso à Internet) conduzem o individuo 
ao “refaça você mesmo”, à procura de um segundo 
eu (personalidade) digital e a criação de uma identi-
dade de carne e bites. Os indivíduos estão cada vez 
mais emersos no mundo digital para tomar decisões 
e executar tarefas sem assistência pessoal ou pro-
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Hoje, a taxa global de alfabetização é de 84% e 
milhões de indivíduos são anualmente retirados 
da pobreza. O acesso à educação e a aquisição de 
competências será uma das chaves para melhorar 
as perspetivas de vida. O crescimento contínuo de 
matrículas e admissões de mulheres em todos os 
níveis de ensino terá implicações profundas nos 
mercados de trabalho e na vida familiar. O futuro 
trará mudanças marcantes na família e na estrutura 
dos agregados domésticos privados para a maioria 
dos países de OCDE, com aumentos significativos 
de casais sem filhos e agregados familiares unipes-
soais.
Permanecem, mesmo assim, preocupações relacio-
nadas com o emprego estável, a qualidade e o custo 
da educação e os acessos aos cuidados de saúde de 
qualidade. Apesar do crescimento da classe média 
global, as desigualdades socioeconómicas e geográ-
ficas mantêm-se, representando um desafio para os 
governos ultrapassarem em concertação internacio-
nal.

Figura 6 – Evidências de mudança (fonte: KPMG - The Global Megatrends Shaping Governments)

fissional. As técnicas de reconhecimento biométrico 
e comportamental tornarão cada um de nós mais 
singular e os seres humanos mais dependentes do 
mundo digital.

• Narcísico

A hiperconectividade vai transformar a convivia-
lidade. Será notória a crescente dificuldade em 
gerar empatia, cooperação e sociabilidade entre 
os indivíduos. Haverá uma nova aprendizagem de 
convívio com a solidão humana. Os interfaces ou 
plataformas de comunicação são cada vez mais di-
gitais e preguiçosas, levando a um acomodamento 
e dependência dos indivíduos face à tecnologia. Já 
hoje, a geração Y passa em média três horas diárias 
nas redes sociais. 

• Konspirator
A possibilidade de acesso a conhecimento e infor-
mação desestruturada ou fragmentada, sem qual-
quer crivo científico, filtro didático ou mediação 
comunicacional, irá permitir tornar a desinformação 
na nova realidade híper(des)factual e na nova his-
tória, incluindo a adotação acrítica do pensamento 
politicamente correto no espaço público, o qual 
produzirá novas ortodoxias e radicalismos.

O erro e o falso são aceites como evidências. Novos 
poderes irão combater o racionalismo e colocar em 
causa a aquisição de sabedoria individual. Os indiví-
duos híper-céticos, que não sabem e não acreditam 
em nada, não conseguem pensar, nem decidir, nem 
agir, estão prontos as ser manipulados. Assim, a 
engenharia social será operada em larga escala.

• Nadador-salvador
A procura de autonomia e bem-estar através do 
digital poderá levar ao desnorte num “mundo de 
cliques”. Crescentes problemas psicológicos irão 
surgir devido a experiências exigentes, expectativas 
elevadas e à exploração do outro. Observar a rea-
lidade através da distorção da (des)informação di-
gital, poderá conduzir à paranóia. A competição e a 
luta pela sobrevivência vão aumentar num mercado 
laboral que se antevê mais exíguo e terrificante. 

Vai aumentar a probabilidade de uma epidemia de 
problemas de saúde mental, como a depressão, 
ansiedade e suicídio. Nos EUA, como exemplo, o sui-
cídio é a terceira causa de morte nas crianças entre 
os 10 e 14 anos e a segunda na população entre os 
15 e 34 anos. A depressão é um dos grandes fardos 
mundiais dos sistemas de saúde e uma das princi-
pais causas de incapacidade para o trabalho afetan-
do hoje 350 milhões de pessoas em todo o mundo. 
Será necessário reorganizar a forma como traba-
lhamos, estudamos, lideramos e nos relacionamos, 
ao mesmo tempo encarar de maneira diferente o 
sistema de saúde.

• Avatar
A ética é a essência do ser humano. As fronteiras 
da ética vão expandir e modificar-se colocando em 
questão o que é o ser humano. Advirá o fim da fron-
teira entre vida pública e vida privada, numa socie-
dade que pretende ser líquida. Necessidade de revi-
são dos direitos fundamentais quando emerge um 
novo conjunto de preocupações e normas em torno 
da “proteção” de dados pessoais, da privacidade 
(os motores de busca sabem mais sobre os nossos 
sonhos e hábitos do que a nossa família), do género 
e da identidade e no acesso a cuidados, terapias e 
oportunidades inovadoras para o bem-estar geral. 

Explosão da diversidade e fusão étnica sem retorno. 
As minorias étnico-culturais tendem a desaparecer 
com o fim do multiculturalismo integracionista, 
substituído pelo multinacionalismo orgânico e o 
surgimento de subculturas urbanas e digitais de 
vanguarda. A título de exemplo, atualmente Man-
chester é a cidade linguisticamente mais diversa da 
Europa com 200 línguas faladas a qualquer instante.

• Vampiro

Interesses especiais muito vincados na procura de 
ganhos pessoais serão realizados através de múlti-
plos canais. Será mais questionada pela sociedade a 
adoção de formas atomizadas e transitórias do jogo 
político. Cada um nós irá questionar o seu modo de 
vida, o porquê do seu trabalho e para quem traba-
lhar.

Devido a adotação de novos valores pessoais, à 
predominância do mundo digital, à limitação das 
oportunidades económicas e laborais (dificuldade 
em adquirir propriedade), à insegurança do mer-
cado habitacional, entre outros aspetos, os indiví-
duos vão recrear o mundo profissional e inventar 
novos modelos de negócio assentes na exploração 
dos vários recursos individuais (por exemplo: casa, 
carro, barco, cama, tempo, corpo, etc.). Os indiví-
duos transformam-se em mercadoria ou ativo, num 
mercado impulsionado por transações de aluguer e 
partilha.

• Mulher maravilha

A diferença entre o papel da mulher e do homem na 
sociedade tem vindo a encurtar-se, sendo que neste 
momento o “gender gap” está 68% mais fechado. 
No plano da educação e saúde a paridade é quase 
total, restando apenas disparidades significativas 
na vida política e, em menor grau, nas oportunida-
des económicas, portanto o século XXI, pelo menos 
no mundo dito ocidental, será o século da mulher 
maravilha. 

Acresce que a maioria das ocupações com potencial 
risco de automatização são preenchidas por ho-
mens, sendo os sectores laborais tradicionalmente 
dominados por mulheres bastante mais difíceis de 
serem invadidos por máquinas. Assim, será natural 
o surgimento de rivalidades em torno da paridade 
de géneros em alguns sectores de atividade socioe-
conómica, com a massa cinzenta feminina a alcançar 
preponderância
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Seleção nacional de futebol nos anos de 1980 e seleção na década de 10 do séc. XXI.

Confirmando a megatendência 
da representação minoritária da 
Europa na população mundial, 
o progresso populacional 
de Portugal não se encontra 
garantido. As projeções 
apontam para um decréscimo 
da população portuguesa 
residente em 2 milhões até 2050, 
encontrando-se Portugal entre 
os cinco países do mundo com a 
população mais idosa. 

Ao contrário, segundo a Pordata, 
foi apenas no século XXI que 
disparou o número de residentes 
estrangeiros em Portugal 
alcançando os 5 % da população 
em 2018. Logo, será apenas 
neste século que Portugal terá 
as condições para construir uma 
sociedade multiétnica  
e plurinacional.

Ainda, de acordo com a Pordata 
a percentagem de população 
com ensino superior cresceu 
dos 6,8% em 2001 e alcançou 
os 18,1% em 2017, portanto 
demonstrando uma tendência 

lenta para o aumento da mão-
de-obra nacional com mais 
qualificação formal. Apesar 
disso, a emigração continua a 
diminuir e a ser observada como 
algo contraindicado para os 
futuros individuais e do próprio 
país, não se retirando proveito 
das oportunidades oferecidas 
pelo mercado laboral europeu 
e o consequente ensejo de 
transformação positiva do país. 

As seleções nacionais de 
futebol, e os restantes 
desportos, encontram-se muito 
à frente nestes campeonatos 
em relação às restantes 
instituições e sectores da 
sociedade, comprovando as 
vantagens na adotação de novas 
atitudes profissionais e de 
comportamentos interculturais, 
bem como da facilitação 
 do convívio intergeracional.  
O mosaico cultural português 
poderá ter iniciado, ainda 
que lentamente, uma fase de 
pigmentação e transmutação.

Era uma vez uma 
equipa nacional
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O desenvolvimento tecnológico é 
talvez a megatendência mais po-
derosa (Figura 7) e influente para 
o século XXI, mesmo que seja bas-
tante difícil de antecipar eventuais 
momentos de rutura, o ritmo de 

adotação de novas tecnologias e 
o nível de impactos que produzirá. 
Por causa da tecnologia antevêem-
-se consequências significativas 
nos sistemas políticos e no merca-
do laboral.

Figura 7 – Número de anos necessários para cada produto alcançar 50 milhões de utilizadores 

Planeta 
digital

Como surfar na era digital que está a transformar  
a sociedade do conhecimento e da informação 
na sociedade inteligente, caracterizada pela 

autoaprendizagem e partilha constante entre  
pessoas e máquinas.

A fronteira entre o digital e o humano será cada vez mais ténue. Os seres 
humanos também são compostos de dados biográficos, biométricos e 
metadados, em suma também respiramos dados. Habitamos uma socie-
dade de megadados em constante crescimento, que servem como prin-
cipal matéria-prima para os desenvolvimentos tecnológicos futuros. A 
produção, acesso, controlo e partilha de dados vai mudar a forma como 
vivemos. 
Nos próximos 20 anos, as empresas serão predominantemente digitais, 
permitindo que os processos de conceção, fabricação e entrega de 
produtos sejam altamente integrados e eficientes. Os custos dos equi-
pamentos e da computação continuarão a diminuir, enquanto o aumen-
to das práticas de desenvolvimento de códigos abertos criarão novas 
comunidades de programadores, aumentando os sucessos dos novos 



26
   

  M
EG

A
TE

N
D

ÊN
C

IA
S 

G
LO

B
A

IS

Poderão as máquinas ultrapassar 
e descartar os seres humanos?

empreendedores em novos mercados. Simultanea-
mente, o custo decrescente do poder de computa-
ção e os avanços em machine learning e inteligência 
artificial perturbarão ainda mais os mercados de 
trabalho, colocando em risco de automatização 
aproximadamente metade do emprego total.

A revolução digital facilitará o uso generalizado das 
terapias genéticas, a implementação de uma medi-
cina personalizada, a adotação de nanotecnologias 

e outras tecnologias avançadas. A inteligência artifi-
cial libertará parte da população do esforço mental 
e intelectual, numa espécie de sociedade do ócio, 
onde será relativamente fácil para os donos da tec-
nologia exercer mecanismos de controlo.
Tal como sucede com a hipótese terrena de vida 
eterna, a singularidade – uma superinteligência ar-
tificial superior à inteligência humana, ou seja, o fim 
da era humana - surge à nossa geração como algo 
tangível e quiçá alcançável.

• Fluído digital

Novos interfaces, para além do teclado e do smar-
tphone vão dominar o nosso relacionamento com o 
mundo digital. Serão adquiridos werables (óculos, 
relógios, chapéus, etc.) e a voz ou as expressões 
faciais efetuarão a interação entre o ser humano 
e o mundo digital. Numa sociedade pós-literatura, 
imersa em ecrãs-superfícies, hologramas, câmaras e 
sensores, toda a informação do quotidiano, mesma 
offline, será coletável e armazenável constante-
mente. 

Avizinha-se a fusão entre o ser humano e a tec-
nologia, o impulsionador desta tendência será a 
esperança em suprirmos determinadas deficiências 
físicas entre a população (visão, locomoção, etc.). 
Os seres humanos irão sofrer um processo de au-
mento e ampliação das suas capacidades físicas e 
cognitivas.

• Dataficação da vida

Em média num minuto, o Facebook recebe 900 
mil autenticações, são publicados mais de 450 
mil tweets, são enviados mais de 156 milhões de 
e-mails e são publicados aproximadamente 15 mi-
lhões de textos. A cada dois anos duplica-se a quan-
tidade de dados criados. Assim, 90% dos dados de 
hoje foram criados apenas nos últimos dois anos e a 
produção atual de dados é de aproximadamente 2,5 
quintiliões de bytes por dia. À medida que o mundo 
se torna cada vez mais conectado com um número 
cada vez maior de dispositivos eletrónicos, a quanti-
dade de dados produzidos será próxima do infinito 
(Figura 8). 

• Tecno-Autodeterminação

A evolução da inteligência artificial (IA) tem variado 
entre momentos de otimismo e de desilusão (in-
vernos da IA). A promessa do abalo disruptivo está 
sempre a distâncias curtas, mas temos tido sempre 
uma evolução lenta e longe da autodeterminação 
da IA. 

O último salto no desenvolvimento dos recursos de 
IA foi possível graças aos aumentos exponenciais 
na produção de dados e do poder de computação. 
Atualmente, por exemplo, é a IA que permite aos 
computadores ver (software de reconhecimento 
facial), ler (analisar mensagens), ouvir (assistentes 
pessoais capazes de responder a comandos), falar 
(assistentes pessoais capazes de dialogar) e avaliar 
as nossas emoções (computação afetiva). 

Prevê-se que o desenvolvimento da IA possa acres-
centar $ 15,7 triliões à economia global em 2030. 
Contudo, as desigualdades tecno-económicas de-
rivadas do acesso à tecnologia vão persistir. Ante-
vê-se o surgimento de indivíduos, cidades e países 
com acesso à tecnologia de ponta, enquanto outras 
sociedades e geografias ficarão com as sobras da 
modernização.

• Serviço automático  
para as pessoas

Quanto mais inteligentes se tornam as máquinas, 
mais tarefas podem executar por nós, existindo 
cada vez mais processos, decisões, funções e siste-
mas que podem ser automatizados e executados 

Figura 8 – Quantos dados são gerados em cada minuto? (fonte: https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps)
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por algoritmos ou robôs. Portanto, para além da 
colaboração e auxílio aos seres humanos, a compe-
tição entre máquinas e humanos está a chegar, em 
particular no que diz respeito ao mercado laboral. 
O trabalho humano vai coexistir com a automação, 
variando de sector para sector, de acordo com as 
necessidades de sociabilidade, de criatividade, so-
fisticação e otimização das funções laborais.

Atualmente, as máquinas tendem a realizar traba-
lhos que podem ser classificados como: aborreci-
dos, sujos, perigosos e caros (os quatro D’s: dull, 
dirty, dangerous e dear). Futuramente, a automa-
tização terá um grande impacto numa ampla gama 
de indústrias, serviços e empregos. 

As máquinas, os robôs e os algoritmos, poderão de-
dicar-se a funções como: armazenamento de dados; 
análise e avaliação de créditos e informação; reco-
nhecimento de padrões e desvendar de correlações, 
diagnosticar, prevenir e tratar doenças; efetuar 
cálculos e operações financeiras; sistemas de pre-
dição; aconselhamento técnico, jurídico ou pessoal; 
línguas e tradução; lecionação; condução de veícu-

los de transportes; operações de logística, retalho e 
comércio; vigilância e controlo de segurança; tare-
fas e processos industriais repetitivos; tocar instru-
mentos musicais; reconhecimento facial e da fala, 
etc… Isto não significa que muitas destas funções 
não continuem a necessitar da intervenção humana, 
principalmente de mão-de-obra qualificada.

Estima-se que até 2050, 40 a 50% dos empregos 
correm risco de automatização, problema acrescido 
pela necessidade de encontrar mão-de-obra com 
novas competências. Os empregos do futuro não 
serão semelhantes aos que existem hoje e novas 
funções irão despontar.

O principal bloqueio a uma maior massificação dos 
robots nas atividades laborais levadas a cabo por 
humanos, tem sido o D de destreza. Enquanto os 
cientistas não resolverem a questão das capacida-
des de habilidade manual e agilidade das máquinas 
a maioria dos trabalhos menos qualificados (que 
não são apenas baseados no conhecimento), mais 
sociais e de artificie, não serão substituídos.
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• Fraldas inteligentes

Os próximos anos serão caraterizados pela conver-
gência tecnológica relacionada com as transforma-
ções baseadas nas tecnologias móveis digitais, na 
aplicação de sensores a todos os objetos do quoti-
diano, na digitalização de processos e produtos, e na 
utilização de técnicas da IA para trabalhar, produzir 
e viver. Na sua versão otimista esta convergência vai 
posicionar as máquinas como auxiliares nas ativida-
des humanas, contribuindo para colmatar as falhas 
próprias da natureza humana, melhorando-a. 

Como os custos de conectividade (comunicações) e 
dos equipamentos a baixar, os computadores (micro-
chipes) vão ser inseridos em mais e mais objetos e a 
Internet das coisas (IoT) vai explodir no quotidiano. 



A Internet das coisas (IoT) 

A IoT que engloba produtos inteligen-
tes e conectados, como por exemplo os 
smartphones e os relógios inteligentes, 
representa um dos principais fatores que 
contribuem para o aumento exponencial 
de dados. Todos esses dispositivos inteli-
gentes recolhem e partilham, sem inter-
venção humana, dados de forma contínua. 
Num mundo onde praticamente qualquer 
“coisa” pode ser inteligente. 

Os veículos estão cada vez mais conecta-
dos e estima-se que até 2020, um quarto 
de bilhão de automóveis será conectado à 
Internet. Nas nossas casas, existem coisas 
inteligentes, como as televisões, o frigorí-
fico, o fogão, os tapetes de ioga, as emba-
lagens alimentares, a roupa, entre outros 
aplicativos e tecno bibelôs. Muitos de nós 
têm assistentes pessoais habilitados para 
voz. As previsões apontam para que em 
2035 o mundo tenha um trilião de compu-
tadores conectados, ou seja microchipes 
inseridos em todo o tipo de objetos.

Focar 10 
tecnologias 
emergentes
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• Computação na nuvem

O surgimento de mega centros de dados e a tecno-
logia em nuvem permite aos utilizadores o acesso 
imediato, aos serviços de tecnologia escalável, atra-
vés das redes de Internet existentes, promovendo a 
redução dos custos de infraestrutura, do inventário 
e dos custos indiretos, criando avanços de potência 
e velocidade de computação, de armazenamento de 
dados e largura de banda. Esta tecnologia possibili-
ta também a criação de novos modelos de negócios, 
como aqueles assentes no streaming. A nuvem 
negra será os desafios colocados à sua segurança e 
controlo desses mega centros de dados globais.

• Inteligência artificial

Em março de 2016, 280 milhões de espectadores 
chineses assistiram à exibição do computador Al-
phaGo, alicerçada em IA, durante o jogo Go. Para o 
AlphaGo jogar este tradicional jogo chinês ocorreu 
uma turbo-capacitação das capacidades cognitivas 
da máquina (deep learning), que surpreendeu todos 
com a sua vitória. Apesar da exibição convincente 
do AlphaGo, ainda nos encontramos longe da de-
monstração de IA geral ou superinteligência.

Nos próximos anos o desenvolvimento da IA será 
caracterizada pela implementação da “aprendiza-
gem” através da técnica da força bruta (quantidades 
incomensuráveis de dados associados à capacidade 
de computação e tratamento dos mesmos), ficando 
por decifrar quando no futuro poderão existir novas 
formas de produção de IA que levarão à autonomia 
das máquinas.

• Impressão 3D

A impressão 3D já está a interferir de uma forma 
ativa com a produção de bens e com o funciona-
mento de certas indústrias. Na impressão 3D (ou 
produção aditiva), o objeto é criado colocando ou 
adicionando camadas de material em contraste com 
a produção tradicional (ou produção subtrativa) 
onde os objetos são cortados ou escavados da ma-
téria-prima. 

Os materiais usados na impressão 3D podem ser: 
plástico, metal, cimento, líquidos, pó, chocolate 
e outras matérias agroalimentares ou até tecido 
humano. Com a impressão 3D, podem ser criadas 
formas muito mais complexas do que na produ-
ção tradicional e utilizando menos matéria-prima, 
permitindo uma personalização muito maior dos 

produtos e sem preocupações com as economias 
de escala. A impressão 3D é a futura maternidade 
dos robôs, viabilizando a sua autorreplicação sem 
intervenção humana (fundamental, por exemplo, na 
futura exploração do espaço).

• Blockchains 

A tecnologia blockchain representa uma solução 
prática para o problema de armazenar, autenticar 
e proteger dados. Um blockchain pode ser obser-
vado como uma base de dados descentralizada e 
extremamente segura ou como um livro de regis-
tros distribuído ponto a ponto. Embora nada seja 
totalmente à prova de cibercriminosos, o blockchain 
representa um enorme salto em frente em com-
paração com a tecnologia de segurança de dados 
atual, pois, ao contrário de uma base de dados 
centralizado, não há um único ponto de falha. Cada 
registo ou “bloco” numa blockchain é conectado ao 
bloco anterior (portanto, os “blocos” formam uma 
“cadeia”). A cadeia inteira é autogerida, significando 
que não há uma pessoa ou organização responsável 
pela cadeia inteira (a moeda virtual Bitcoin funciona 
com tecnologia blockchain). 

Prevê-se que os serviços financeiros, seguros, de 
assistência médica, distribuição logística e de con-
firmação da identidade digital serão alguns dos 
setores nos quais a tecnologia blockchain será 
fortemente implementada. De facto, 90% dos prin-
cipais bancos europeus e norte-americanos inves-
tigam soluções de blockchain. Os capitais de risco 
já alimentam o desenvolvimento da tecnologia de 
blockchain com investimentos de aproximadamente 
de US $1 000 milhões distribuídos em aproximada-
mente 120 startups (metade dos investimentos já 
foram realizados em 2015).

• Computação quântica

A máquina do infinito promete resolver alguns dos 
problemas mais complexos da humanidade, refun-
dando a forma como se faz computação. Atualmen-
te cada computador quântico custará, aproximada-
mente US $ 10 000 000 e funciona em ambientes 
com temperaturas de 459 graus abaixo de zero. 
Segundo um relatório brevemente divulgado pela 
NASA, a Google atingiu a “supremacia quântica”, 
durante a qual um computador quântico terá con-
seguido realizar em três minutos o que o melhor 
supercomputador da atualidade só realizaria em 10 
mil anos. Se tal se confirmar, seria o primeiro sinal 
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de “computação quântica”.

• Neuro-tecnologias

As neuro-tecnologias prometem uma melhor com-
preensão dos processos naturais do cérebro, o tra-
tamento de vários distúrbios e lesões neurológicas e 
o aperfeiçoamento das capacidades neuronais, com 
repercussões na inteligência e na eficiência humana. 
Os avanços na neuro-tecnologia deverão influenciar 
diferentes áreas de atividade, incluindo a medicina, 
a defesa, o sistema judicial, a publicidade, o mundo 
empresarial, as comunicações, e até a política. Por 
exemplo, na medicina, as neuro-tecnologias pode-
riam ser usadas para retardar a progressão e poten-
cialmente curar os pacientes com doença de Parkin-
son, melhorar a qualidade de vida das pessoas que 
sofrem de depressão, enxaqueca e outras condições 
psiquiátricas.

• Nanotecnologias

O mundo das profundezas dos nano materiais exi-
bem propriedades óticas, magnéticas e elétricas 
únicas que podem ser exploradas em várias áreas de 
atividade, desde os cuidados com a saúde humana 
até tecnologias energéticas. Porém, certas restrições 
técnicas e as incertezas ligadas a toxicidade para os 
seres humanos e o meio ambiente continuam a difi-
cultar uma larga aplicação. 

O atual valor de mercado dos nano materiais é de 
cerca de 20 mil milhões de euros e o espectro das 
aplicações comerciais deverá aumentar nos próximos 
anos. Uma das áreas de aplicação mais promissoras 
para os nano materiais é a medicina, que atualmente 
representa a maior proporção de nano produtos: 
nano robôs que desbloqueiam os vazos sanguinos, 
vírus que eliminam as células cancerosas, 
etc. Fora do campo da medicina, os nano 
materiais serão cada vez mais utilizados 
nos itens de uso diário, como por exem-
plo, as nano fibras que 
permitem o desenvol-
vimento de têxteis 
resistentes às man-
chas, água e vincos. 
Podemos também 
assistir ao de-

senvolvimento de nano partículas que limpem a 
atmosfera ou os oceanos de determinados agentes 
tóxicos, como os plásticos.

• Biologia sintética

A biologia sintética representa um novo campo 
de investigação em biotecnologia que destaca a 
padronização, modularização e interoperabilidade 
em engenharia genética. Como plataforma tec-
nológica, a biologia sintética tem o potencial de 
oferecer significativos benefícios socioeconómi-
cos. Poderá estimular vários setores de atividade 
chave, como energia (combustíveis de custo relati-
vamente baixo), medicamentos (desenvolvimento 
de vacinas), agricultura (plantas geneticamente 
manipuladas), produtos químicos e regeneração de 
tecidos.

• Realidade virtual e hologramas

Tecnologias cada vez mais utilizadas em diversas 
atividades humanas, como a publicidade, cinema, 
vídeo jogos (gaming), turismo, lazer e desporto. 
Brevemente iremos ter uma nova interação no 
ambiente de trabalho, na medicina, na investigação 
espacial, que irão revolucionar a forma como nos 
relacionamos e como aprendemos.  
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Atravessamos um período de transição, assistindo-
-se à redistribuição do poder global, com a ascensão 
de novas potências, como a China e a Índia e o res-
guardo de potências tradicionais como os Estados 
Unidos da América (EUA) e a União Europeia (UE). 
No entanto, mantem-se a grande incerteza em re-
lação aos efeitos que essa redistribuição trará, se 
mais cooperação ou conflito.

Um mundo é verdadeiramente circum-habitável, 
se os seres humanos partilharem o mesmo sistema 
geopolítico, a unidade for o estado, o sistema eco-

nómico for o capitalismo, o direito internacional e 
o sistema médico-científico forem os mesmos em 
toda a parte, tal como acontece com a linguagem 
musical. 

Embora a mega cultura global não seja homogénea, 
o aumento da conectividade aproximou-nos e am-
pliou a nossa capacidade de influenciar outros seres 
humanos a uma escala global, num mundo onde a 
história caminha para uma unidade cultural empur-
rada pelo motor da globalização.

Turbulência 
e nevoeiro 

em rota
Como fitar a metamorfose do poder. A nova 

natureza, distribuição e exercício do poder com 
impactos diretos na organização interna dos 

estados, exponencia as confluências entre política 
interna e política internacional. 

O poderio militar, o uso da força e o recurso à 
violência já não serão as principais formas de 

exercício do poder.
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• Polifonias 

A UE apresenta uma tendência defensiva e prote-
cionista; os EUA optam pelo não-envolvimento, dei-
xando para trás a sua teia global; a China está numa 
ascensão centrípeta; o Japão estagnou na sua pós-
-industrialização; a Rússia lança os seus tentáculos; 
a Índia espreita a oportunidade e o mundo islâmico 
insiste na procura da autenticidade identitária.

A difusão de poder no sistema internacional terá 
um impacto importante até 2040. Em termos do 
poder global e com base no PIB, tamanho da popu-
lação, gastos militares e investimento tecnológico, 
a Ásia superará a 
América do Norte e a Europa. A China provavelmen-
te alcançará o estatuto de maior economia mundial, 
superando a norte-americana, ainda antes de 2030. 
A Índia, o Brasil e outras economias emergentes, 
como a Colômbia, a Indonésia, a Nigéria, a África 
do Sul, a Turquia e o Irão, retardam em concretizar 
todo o seu potencial que lhes permita cumprirem 
um papel global ativo. 

A transferência do poder nacional pode ser ofusca-
da pela mudança na natureza do poder. Os países 
com sustentáculos tradicionais robustos não serão 
capazes de aumentar o seu peso relativo na arena 
global, a menos que aprendam a operar em novas 
redes e alianças (tecnológicas, recursos naturais, 
etc.) num contexto global polifónico e assíncrono. 

A competição tecnológica não-letal domina as in-
terações globais e os muros digitais são as novas 
fronteiras. Logo, já não existe o medo de algumas 
potências afirmarem pela negativa a sua presença 
no palco global. Assistiremos a uma competição 
planetária em torno da projeção de três modelos 
geopolíticos - EUA-inventor, China-aplicador e UE-
-regulador - com vantagem para o magnetismo do 
modelo chinês (Figura 9).

Figura 9 - A rede norte-americana, a órbita chinesa e a ilha comunitária que irão definir os 
principais roteiros da geopolítica global nos próximos 20 anos (inspirado em NIC, 2017)
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• Geopolítica das paixões

As paixões e emoções tomam a primazia sobre os 
interesses. Os cidadãos sentem-se repartidos entre 
lealdades e identidades múltiplas e difusas e cida-
danias cumulativas num mundo apolar. 

As culturas humanas estiveram sempre em fluxo 
na direção da criação de uma mega cultura, maior e 
mais complexa do que as anteriores, num processo 
de longo prazo. Multiculturalismo significa hetero-

geneidade de costumes e crenças e não o choque 
com a modernidade. 

O equilíbrio de poderes, para além dos bens mate-
riais e interesses, é o novo equilíbrio e desequilíbrio 
de perceções e paixões (mais volátil e explosivo), 
que comanda as opções de risco dos estados e po-
vos na ordem global (Figura 10).

Figura 10 - As novas coordenadas ideológicas (inspirado em Hassner, 2015)



35
   

  M
EG

A
TE

N
D

ÊN
C

IA
S 

G
LO

B
A

IS

• Digitalpolitik 
 
Surge uma nova forma de exercício do poder atra-
vés da competição geopolítica pela soberania digi-
tal, no ecossistema do ciberespaço, antevendo-se 
cenários de tecno-pessimismo hegemónico. Novas 
batalhas em torno do controlo dos dados e da in-
formação. Implementação de mecanismos de vigi-
lância massiva pelas potências digitais tendo como 
objetivo controlar e maniatar as outras sociedades, 
conduzindo ao enfraquecimento dos pequenos es-
tados, incapazes de gerar dispositivos para se des-
tacarem neste combate.
 
O Instituto de Estudos de Segurança da União Euro-
peia prevê que nas próximas duas décadas, a esfera 
cibernética se tornará numa arena de conflito e ten-
são entre estados, não apenas 
entre os quais a ciberseguran-
ça é um componente essencial 
da inteligência e da estratégia 
militar, mas também entre in-
divíduos ou empresas privadas. 
As vantagens futuras no teatro 
de guerra também passarão 
pelo emprego robotizado.

• Partidos em cacos

Decomposição e transforma-
ção das estruturas e organiza-
ções políticas tradicionais, como sejam os partidos 
políticos, sindicatos e outras agremiações subsidiá-
rias do espetro ideológico esquerda-direita. 
Persistência do estado-nação e das instituições 
democráticas como motor do desenvolvimento e 
da melhoria das condições de vida das populações. 
Resiliência e combatividade democrática apesar da 
turbulência nos processos governativos, embora 
nos próximos anos a democracia se encontre em 
refluxo provocado pela atuação das oligarquias tec-
no-autoritárias. 

• Luditas

O gargalo e resistência às mudanças virá de indi-
víduos e sectores avessos ao mundo digital, em 
busca de uma utopia offline e de uma realidade 
slow. Também o mundo laboral, possivelmente a 
atividade humana mais afetada negativamente pela 
transformação digital, refletirá a ascensão de mo-
vimentos neocorporativos contra o progresso e na 
defesa do statu quo material. 

• Isto é o fim

O mundo nunca foi tão pouco violento e tão seguro, 
contudo a imagem de um mundo perigoso nunca foi 
tão vincada como agora. Assistiremos à mutação da 
violência, com os conflitos a serem mais difusos e 
confusos, caraterizados por combates antidemocrá-
ticos e por vagas da ameaça terrorista.

Presentemente, apenas 1,5% das mortes ao nível 
global são provocadas pela violência humana, in-
cluindo guerra e criminalidade. Durante o século XX 
apenas 5% das mortes entre os seres humanos re-
sultaram da violência humana, isto num século que 
testemunhou duas Grandes Guerras e genocídios. 
Mesmo a real hipótese de um conflito nuclear é me-

nor, em 1986 existiam 64 000 
ogivas nucleares, hoje existem 
cerca de 15 000. 

O número dos conflitos inte-
restaduais segue uma traje-
tória decrescente, devido à 
adoção de normas globais anti-
guerra e ao melhoramento dos 
laços económico, comerciais e 
culturais entre os países. Quan-
to ao terrorismo, em 2016 
representou apenas 0,05% das 
mortes globais, excetuando 

cinco países, Síria, Iraque, Afeganistão, Nigéria e Pa-
quistão. Logo, o recurso à violência terrorista para 
diminuir conflitos políticos “quase” desapareceu, 
apesar do empolamento securitário-mediático em 
torno desta ameaça.

Na realidade, a evolução para um mundo 
menos violento é uma das tendências 
mais poderosas. A esperança de paz abre 
a possibilidade de colaboração universal 
para um futuro sustentável e regenera-
dor. 

“Sociedades que 
consigam combinar o 
progresso tecnológico, 
ambiental e humano 
estarão em vantagem 
face às suas 
semelhantes.”
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para cima

A economia mundial será marcada por um período 
de crescimento, sustentado pelos países emergen-
tes e pelo aumento dos fluxos de capital num mun-
do de infraestruturas interconectadas. 

Nos últimos dois séculos, a economia global aumen-
tou vinte vezes e antecipa-se que aumentará seis 
vezes até 2050. Contudo, o principal desafio econó-
mico será alcançar o equilíbrio e harmonia entre o 
desejado crescimento associado à prosperidade e 
bem-estar das populações, com a atual escassez de 
recursos naturais.

Nos próximos 20 anos, o centro de gravidade da 
economia mundial mudará para o Pacífico e o 
Índico, e espera-se que até 2030, as economias 
emergentes contribuam com dois terços para o 

crescimento global e metade da produção global, 
sendo também os principais destinos do comércio 
mundial.

Os processos de integração económica continua-
rão ativos, ainda que a um ritmo mais lento do que 
aquele observado nas últimas décadas. A mudança 
no peso económico global será refletida nos pa-
drões comerciais, com o aumento das exportações 
nos países não membros da OCDE (aumento de 
35% das exportações mundiais em 2012 para 56% 
em 2060). Espera-se que até 2030, a dívida pública 
continue a atuar como restrição significativa nas 
opções políticas e orçamentais para maioria dos 
governos mundiais.

Como laborar num mundo sempre a crescer 
garantindo um desenvolvimento económico 

eficiente, abrangente e sustentável, ao mesmo 
tempo, partilhado e equilibrado entre todos os 

indivíduos e regiões do globo. 
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• Todas as crises futuras

O sentimento de desconfiança e insegurança 
económica prevalece vivo em muitas socie-
dades em virtude das cicatrizes psicossociais 
cavadas pela crise económica de 2008. Os re-
sultados económicos subsequentes não foram 
suficientes para gerar um clima de otimismo e 
confiança. 
 

• Correr e crescer

O PIB per capita crescerá constantemente 
nas próximas décadas para todas as principais 
economias mundiais, embora com magnitudes 
variáveis (Figura 11). A projeção do PIB médio 
per capita para a OCDE-Europa indica a recupe-
ração do nível de 2007 (ou seja, antes do início 
da crise económica) a partir de 2015. A tendên-

cia ao longo prazo, de 2010 a 2050, mostram 
níveis para UE-OCDE e para EUA com aumentos 
de 188% e 185%, respetivamente. Em contra-
partida, para o mesmo período, o PIB médio 
per capita da China e da Indonésia deverão 
aumentar com um fator de cinco, e o PIB médio 
per capita da Índia deverá aumentar com um 
fator de seis..

Como consequência, a diferença entre os níveis 
de PIB per capita dos EUA e da UE-OCDE, com-
parados com os níveis de PIB per capita das 
principais economias emergentes, diminuirá 
significativamente. Assim, por exemplo, o PIB 
médio per capita da China era de apenas 5% 
do nível dos EUA em 1996, aumentou para 15% 
em 2010 e, conforme os valores projetados, 
chegará, em 2050, para 41% do nível dos EUA.

Figura 11  – PIB per capita histórico e projetado até 2050
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• Custos baixos, preço elevado

O enraizamento de uma economia de custos e pre-
ços baixos que tem possibilitado o acesso a bens e 
serviços do quotidiano tradicionalmente escassos 
e caros e ao usufruto do lazer a largas camadas 
populacionais, bem como a aceleração dos fluxos 
internacionais desses bens e serviços, vai exigir uma 
gestão ultra eficiente do capital ativo, da energia 
disponível e da informação aberta, culminando em 
novos produtos e modelos de negócio, como a eco-
nomia de aluguer, esta com crescentes custos mate-
riais e psicológicos para a mão-de-obra.

A capacidade dos governos em controlar a dívi-
da terá de ser acompanhada pela capacidade de 
encontrar novas formas de prestação de serviços 
públicos, sem hipotecar o futuro das sociedades. 
A progressiva robotização dos vários sectores de 
atividade económica poderá levar à criação de um 
rendimento mínimo garantido universal, para com-
bater o previsível desemprego e consequente efer-
vescência social.

• Restaurar energias

O consumo global de energia, oriundo de todas as 
fontes (petróleo, gás carvão, nuclear e renováveis) 
irá crescer cerca de 50% até meados do século XXI, 
de acordo com projeções da Energy Information Ad-
ministration (EIA) dos EUA. Até 2050 o consumo de 
energia irá crescer 15% nos países da OCDE e 70% 
nos países não-membros da organização, enquanto 
as energias renováveis irão fornecer 50% da eletri-
cidade mundial.

Serão expectáveis desafios colossais para as econo-
mias emergentes conseguirem manter, em simultâ-
neo, os níveis de crescimento económico e a redu-
ção das emissões de gases que provocam o efeito 
de estufa. Projeta-se o crescimento das renováveis 
em mais de 166%, gás natural em mais de 44%, 
energia nuclear em mais de 36%, petróleo em mais 
de 22% e carvão 12%. O decréscimo do consumo de 
carvão, petróleo e nuclear nos países da OCDE (que 
irá corresponder a 30% do consumo mundial) será 
compensado pelo aumento do consumo nos países 
emergentes (70% do consumo mundial em 2050). 

A EIA assume que a intensidade de consumo de 
energia de dióxido de carbono (CO2) poderá ser 
reduzida numa média anual de 0,6% nos países da 
OCDE e economias fora da OCDE até 2050. Nas 
economias da OCDE o ritmo de descarbonização de 
0,6% será suficiente para ultrapassar os consumos 
energéticos, enquanto nas economias fora da OCDE 
tal não é suficiente, com as emissões a crescerem 
1% por ano.

Estas projeções poderão ser alteradas pela força 
da mudança, em especial através da disrupção 
tecnológica, nas renováveis (sol, mar, vento), nas 
fontes de energia móveis e nos sistemas de gestão 

inteligentes. Os sectores dos transportes e da mo-
bilidade representam 80% do petróleo consumido, 
logo a adotação do carro elétrico, solar, hidrogénio 
ou hibrido irá provocar uma disrupção ambiental 
positiva, bem como uma diminuição significativa 
na poluição sonora dos ambientes urbanos e todos 
aqueles percorridos por veículos.

• Revolução da sustentabilidade
 
A descarbonização será um grande desafio das 
próximas décadas, serão necessárias políticas para 
estabilizar e cortar as emissões de CO2. A curva do 
consumo terá que decrescer, se não pretendemos 
que o CO2 continue a aumentar na atmosfera, até 
2050, acima da meta estabelecida pelo Acordo de 
Paris em 2015.

Ao longo das últimas décadas a maioria dos com-
bustíveis fosseis foram queimados pelos países de 
maior rendimento, portanto os níveis de crescimen-
to de CO2 nas próximas duas décadas deverão ocor-
rer nos países emergentes, nos novos mercados 
africanos e asiáticos, com as economias da China e 
da Índia a serem ainda movidas a carvão. 

Na Europa e EUA o capitalismo fóssil será substi-
tuído pelo capitalismo verde, trazendo crescentes 
pressões sociais e desafios para as políticas públi-
cas. A reconversão energética e industrial signifi-
cará o fim dos métodos de trabalho e organização 
associados às fontes fósseis. Por exemplo, a fabrica-
ção de carros elétricos requer menos 30% de horas 
de trabalho e menos 50% de espaço nas instalações 
fabris, portanto uma reconversão muito significa-
tiva da indústria automóvel mundial. Sabendo que, 
os automóveis de emissões zero representam hoje 
apenas 2% da produção total de veículos, imagine-
-se o futuro.

• As “sete irmãs” renascidas
 
As maiores empresas do mundo são globais e, pra-
ticamente, monopólios nas suas áreas de atuação, 
concentrando a riqueza gerada num número ínfimo 
de funcionários e acionistas. As novas gigantes 
- Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Ali-
baba e Tencent - vão atuar como fornecedores de 
serviços e infraestruturas de distribuição e comer-
cialização, em particular, no vasto domínio da IA. Os 
negócios tradicionais, sectoriais e concentrados vão 
ser espartilhados em várias áreas de negócios, as-
sentes nas capacidades da tecnologia digital. 

• Leilão de talentos

No mundo de hoje, com enorme foco nas habilita-
ções tecnologias, a disparidade entre as compe-
tências disponíveis e as capacidades necessárias da 
população ativa resultou numa feroz competição 
por profissionais altamente qualificados. 
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De acordo com os resultados do questionário lança-
do pelo Economist Intelligence Unit (EIU), mais de 
60% dos inquiridos afirmaram que “a escassez de 
talentos provavelmente afetará os seus sectores de 
atividade nos próximos 5 anos”- especialmente nos 
grupos de profissionais altamente qualificados. 

• Mealheiro público
 
Muitos países apresentam altos níveis de endivida-
mento público, que continuará a representar uma 
restrição significativa nas opções fiscais e políticas 
até 2030 e posteriormente. Assim, a capacidade dos 
governos em controlar a dívida pública e em encon-
trar novas formas de prestar serviços públicos afeta-
rá as capacidades de responder aos principais desa-
fios sociais, económicos e ambientais das sociedades. 
O peso da dívida pública, especialmente nas econo-
mias emergentes, representa uma séria ameaça às 
iniciativas de desenvolvimento económico e humano 
e à estabilidade social”.
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Era uma vez  
um troleicarro

Transporte público de troleicarro a circular em Travagem, Ermesinde. Fonte: Facebook/
Foto-porto e nova geração troleicarros elétricos que podem circular durante partes 
dos percursos sem permanecerem ligados às catenárias, apenas com recurso a baterias 
elétricas. Fonte: https://www.wattson.pt

Os troleicarros elétricos circula-
ram no Porto entre 1959 e 1997, 
operados pelos STCP que tam-
bém geriam os autocarros e os 
elétricos. O apogeu da rede ocor-
reu nas décadas de 1970 e 1980, 
chegando a ter 40 km de exten-
são e mais de 100 troleicarros ao 
serviço. As dificuldades opera-
cionais e o avolumar de tráfego 
automóvel na década de 1990, 
ditaram a sua extinção em 27 de 
dezembro de 1997. Hoje, ainda 
existem troleicarros a circular na 
cidade de Coimbra (desde 1947) 
e o sistema está a ser revitalizado 
em algumas cidades europeias. O 
recurso à eletricidade como fon-
te energética para a mobilidade 

de veículos tem quase 200 anos. 
Todavia, problemas operacionais 
na autonomia e recarregamento 
das baterias, pressão ambiental 
na produção de energia elétrica, 
necessidade de investimento na 
reconversão da rede de transpor-
tes (estradas e autoestradas com 
sistemas inteligentes), concorrên-
cia com outras fontes energéticas 
como o hidrogénio e a energia 
solar, entre outras barreiras, im-
pediram até hoje a energia elétri-
ca de se afirmar como uma fonte 
fiável e dominante na mobilidade 
de veículos. 

A megatendência energética 
futura será a procura de fontes 

de energia limpas, sustentáveis, 
baratas e abundantes. Neste 
quadro, onde deverá um gover-
no investir os recursos públicos? 
Quais os tipos de incentivos e 
motivações determinantes na 
mudança de paradigma energéti-
co? Poderão o desenvolvimento 
de políticas públicas e os recursos 
disponíveis no país fazer a dife-
rença no momento da decisão? 
No futuro, será mesmo a eletri-
cidade a energia dominante na 
mobilidade de veículos?
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Morno, quente… 
a ferver!

Como habitar num planeta em sobreaque-
cimento atmosférico e mental, provocado 
pelas alterações climáticas e a ansiedade 
gerada em torno das suas consequências 

distópicas. 

A megatendência ambiental será a mais preocupante 
ameaça global, pois representa um dos desafios civili-

zacionais mais prementes, temendo-se que a sua agudi-
zação possa tornar o planeta inabitável para a espécie 
humana até final do corrente século. O stresse e a de-

sesperança gerados pelo debate atual ao redor da crise 
do clima também contribuem para empolar os efeitos 

da crise, apesar do ser humano nunca ter vivido em har-
monia com a natureza, essa sendo uma perceção criada 

pelas exigências ecológicas do presente.
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• Con(s)ciência ambiental 

Desde o início da revolução industrial, os avanços 
tecnológicos permitiram à humanidade explorar 
mais recursos para satisfazer as necessidades cres-
centes de consumo da população e do crescimento 
económico. Por outro lado, o progresso tecnológico 
aumentou gradualmente a eficiência dos recursos. 
Isso ocorre porque a economia de mercado fornece 
incentivos económicos para o desenvolvimento de 
tecnologias cada vez mais eficientes em termos de 
recursos, recompensando as empresas que produ-
zem "mais por menos" e com maiores lucros. Com o 
aumento dos rendimentos, as preferências dos con-
sumidores mudam também, observando-se prefe-
rências para produtos neutros em carbono, valoriza-
ção do uso de materiais recicláveis e de tecnologias 
de poupança de energia.

Um exemplo clássico deste fenómeno é a diver-
gência das trajetórias do crescimento do PIB e do 
consumo de energia (e emissão de CO2) após os 
choques petrolíferos dos anos 1970 (Figura 12). 
Desde esta data, a economia global apresenta um 
crescimento mais rápido de que o consumo de ener-
gia (dissociação relativa). No entanto, a dissociação 
absoluta, que pode ser atingida quando o uso de 
recursos e a emissão de poluentes diminuem ao 
longo do tempo enquanto a economia cresce, não 
existe na escala global. 

As crescentes pressões sobre os ecossistemas são 
estimuladas por fatores como as mudanças climá-
ticas, o aumento da população global associada à 

procura de alimentos, mobilidade e energia e a con-
tínua evolução dos padrões de consumo. Como con-
sequência, o resultado da projeção desta tendência 
é um aumento na perda global de biodiversidade e 
degradação do ecossistema. 

Assim, o combate às mudanças climáticas exigirá es-
forços de cooperação multilateral sem precedentes 
para evitar o pior dos cenários devido aos crescen-
tes níveis de poluição (Figura 13).

O efeito de estufa poderá trazer problemas, como 
o aumento dos níveis dos oceanos e seu envenena-
mento, a desertificação de territórios, aumento das 
migrações, o alcance de temperaturas incompor-
táveis para a vida dos seres humanos (Figura 14), 
degelo dos glaciares, e consequente ressurgimento 
de pragas antigas, o colapso económico e ar irres-
pirável. De notar que a reversão destas tendências 
alarmantes não está totalmente dependente da 
capacidade de formular novas políticas públicas glo-
bais, está também dependente das leis da natureza, 
como a atividade solar ou vulcânica.

Com certeza que ficamos contentes em saber que 
todas as atividades humanas consomem 500 exa-
joules anualmente, equivalente à quantidade de 
energia que o Planeta Terra recebe do sol em ape-
nas 9 minutos. Talvez, seja o momento oportuno de 
começarmos novamente a “pensar o impensável” 
em face dos recursos (in)finitos ao nosso dispor.

As últimas investigações científicas mostram que 
o sol será suficiente para atender às necessidades 

Figura 12 - População mundial, PIB, consumo 
de matérias-primas e emissão de CO2 no 
início do século XX (1900 = 1)

Figura 13 – Concentração atmosférica de CO2 
(fonte: Wise Europa, EPA e Global Carbon 
Project)
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energéticas mundiais, caso todos os recursos não 
renováveis estejam esgotados.

A energia solar representa uma matéria-prima barata 
e abundante, ao contrário do petróleo e do carvão, 
e as exigências de trabalho qualificado são relativa-
mente baixas. Esta matéria-prima não necessita de 
ser constantemente extraída, refinada e transpor-
tada. Atualmente, a estimativa de vida dos projetos 
solares é de 40 anos, com uma garantia média entre 
os 25 a 30 anos.

• Tempos nublados
 
Mudanças imprevisíveis no meio ambiente questio-
nam a resiliência de sistemas naturais e humanos. 
Uma mistura cada vez mais complexa de poluentes 
ameaça os mecanismos reguladores da Terra. As 
partículas, o nitrogênio e o ozono ao nível do solo 
merecem especial atenção devido aos seus efeitos 
complexos e profundos no funcionamento do ecos-
sistema, na regulação climática e na saúde humana. 
Além disso, muitas outras substâncias químicas são 
libertadas no meio ambiente, com efeitos, isolados 
ou combinados, que ainda são pouco compreendidos.
 

Figura 14 – Aquecimento global (fonte: Institute for Atmospheric and Climate Science and 
United Nations Environment Programme’s World Conservation Monitoring Centre)
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• Finisterra 

A capacidade da economia de se ajustar à escassez 
de recursos, através da inovação e substituição dos 
materiais raros com materiais disponíveis, permite 
manter um crescimento económico global exponen-
cial por um período de tempo mais longo do que 
provavelmente seria possível se esses fenómenos 
não existissem. 

As interdependências existentes entre diferentes 
áreas problemáticas, principalmente as relaciona-
das com o uso de água, fontes de energia e alimen-
tos, suscitam preocupações. Esses três recursos, 
que são cruciais para a sobrevivência e o desenvolvi-
mento da humanidade, também estão estritamente 
inter-relacionados (Figura 15) a um fator subjacente 
comum: a mudança climática. 

As correlações recíprocas acima mencionadas agra-
vam o problema da escassez de recursos, tanto ao 
nível nacional e continental, quanto em nível global. 
Por exemplo, um aumento nos preços da energia 
afeta o mercado de alimentos, causando uma maior 
pressão sobre a agricultura extensiva nas áreas que 
antes não eram usadas para estes fins. Uma seca 
em larga escala pode, simultaneamente, causar um 
declínio significativo na produção de alimentos e 
um aumento dos seus preços, além de limitar os 
recursos hídricos disponíveis para as centrais ter-
moelétricas, afetando assim a indústria, os serviços 
e o crescimento do PIB. 

• Apocalipse já

As altas densidades urbanas aumentam a vulnera-
bilidade não apenas para emergências ambientais, 
mas também para desastres relacionados com as 
mudanças climáticas. A geografia também pode 
agravar a vulnerabilidade face as mudanças climá-
ticas como resultado de temperaturas mais altas, 
alterações nos padrões das precipitações e aumen-
to do nível do mar. 

A ausência de dados precisos sobre os níveis de 
emissão futuros e sobre os impactos das mudanças 
climáticas traduzem-se num crescente grau de in-
certeza quanto à frequência e intensidade de ocor-
rência de situações extremas de eventos climáticos, 
uma vez que as tendências e os riscos históricos não 
são aplicáveis. Por razões relacionadas com as alte-
rações climáticas será cada vez mais questionado o 
nosso estilo de vida e a sustentabilidade do nosso 
planeta a médio e longo prazo.

Figura 15 –  Mudanças climáticas e o nexo água-energia-alimentos
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Fábricas de oxigénio nos oceanos formadas por algas azuis avistadas do espaço, fonte: 
https://www.wired.com/2010/08/phytoplankton-blooms-gallery/4/

Tudo começa com uma tempesta-
de de areia com origem no deser-
to do Sahara. Depois 27 milhões 
de toneladas de areia atravessam 
o oceano Atlântico e caiem na 
bacia do rio Amazonas. A floresta 
Amazónica, 77 vezes maior do 
que Portugal, produz 20 vezes 
mais oxigénio do que o necessá-
rio para a população do planeta, 
mas nenhum deste oxigénio sai 
da Amazónia. Existem tantas es-
pécies a habitar a Amazónia que 
lá se consome todo o oxigénio 
produzido (quase todas as flo-
restas são neutrais em termos de 
produção de oxigénio).

Mais importante, essa nuvem de 
areia gera um rio de água, vento 
e sol no céu, muito maior do que 
o verdadeiro Amazonas. Um rio 
de nuvens que esbarra contra a 
cordilheira dos Andes e se des-
faz em chuva, que vai escorrer e 
depositar parte dos sedimentos 
no oceano Atlântico. A enxurrada 
leva um organismo vivo, de nome 
diatomácea, 4 vezes mais peque-

no do que um cabelo humano, 
que também se vai depositar no 
mar.

As diatomáceas são o segredo 
do funcionamento do oxigénio à 
face da Terra, usam sílica da ro-
cha erodida para criar carapaças 
novas que lhes permitem a repro-
dução. A sua população duplica a 
cada dia e conseguem através da 
fotossíntese produzir o oxigénio 
debaixo do mar, muito mais do 
que aquele de que necessitam.

A atmosfera é uma linha azul fina 
que sem oxigénio deixa de existir. 
Contudo, mesmo com o aumento 
da população mundial ao longo 
dos últimos cinco séculos, em 
especial nos últimos 50 anos, e o 
consequente multiplicar do con-
sumo de oxigénio ao nível plane-
tário, a percentagem de oxigénio 
na atmosfera têm-se mantido 
constante nos precisos 20,95%, 
num exemplo espantoso de equi-
líbrio e estabilidade do ecossiste-
ma terrestre.

As consequências da desflores-
tação da Amazónia, muitas vezes 
descrita como os “pulmões do 
planeta Terra”, podem ser inter-
pretadas como uma tendência, 
que ocorre desde os anos de 
1970 (desde então, a área desa-
parecida de Amazónia é cerca 
de oito vezes o tamanho de Por-
tugal), caracterizada por graves 
problemas ambientais que afe-
tam a biodiversidade e o clima.

Face a esta tendência, o que 
representarão os incêndios ocor-
ridos no verão de 2019? Terão 
sido o evento catalisador que 
veio avivar a mobilização política 
global na salvação das florestas 
mundiais? Irá a humanidade en-
contrar a motivação social e os 
instrumentos de cooperação ne-
cessários à preservação das flo-
restas? Ou a calamidade do verão 
de 2019 já terá sido esquecida? 

Era uma vez 
uma alga azul
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José Morfeu vive em Bragança, tirou o 
curso de engenharia eletrotécnica na 
UTAD trabalha para uma multinacional 
Australiana, como sede em Zurique e uma 
delegação no nordeste transmontano, aí 
localizada devido ao caráter multilinguístico 
e multinacional da mão-de-obra qualificada 
da região. 

PT 2040:  
Um dia na 
vida de…
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Na manhã de 6 de outubro de 2040, José acordou 
com dores de estomago… ZEHKA, o robô-assisten-
te, bastante barato e de tecnologia japonesa, reali-
zou o primeiro diagnóstico, composto por um con-
junto de perguntas, a recolha de uma amostra de 
sangue e a sua colocação no diagnosticador-sensor 
do ZEHKA, bem como uma autoecografia efetua-
da com o scanner incorporado no robô. Os dados 
foram analisados através de uma consulta médica 
virtual. Após a consulta José recebeu os medica-
mentos em casa via drone de entregas urgentes.

José está um pouco triste e sente-se sozinho, por-
que Elisabeth, sua companheira de longa data, está 
numa visita de estudo às minas submarinas, abertas 
recentemente, ao largo da Ilha do Pico, nos Açores, 
e a sua mãe, Vanessa, de 73 anos - o Zézinho sente 
sempre a falta da mamã quando está doente -, está 
a frequentar o curso profissional sobre nano mate-
riais que irá revolucionar o negócio de produção de 
alheiras kosher da família, sem recurso a carne ani-
mal, e produzidas por um fumeiro3D de impressão 
de alimentos, que ela espera vir a fornecer à cres-
cente e numerosa comunidade judaica do Porto, 
que ali se estabeleceu e cresceu no pós-BREXIT.

Zé, conversa, tranquilizando-se, com ZEHKA, sobre 
a sua solidão e pede-lhe para tocar a cantautora 
Márcia. Uma cantora dos anos dez com uma carreira 
fulgurante, hoje mundialmente famosa através de 
uma applicação que permite a tradução/adaptação 
das suas músicas a qualquer língua, desenvolvida, 
precisamente, pela multinacional australiana onde 
José trabalha.

Por causa dos problemas de estomago, o frigorífico 
informa-o sobre as possibilidades de refeição e a 
necessidade de comprar produtos adequados à die-
ta receitada. ZEHKA, o fiel amigo, efetua o pedido, 
solicita a entrega e pré prepara a refeição.

A voz de Márcia é interrompida pelo pulsar noticio-
so. As chuvas torrenciais continuam no sul de Es-
panha e praticamente toda a população de Múrcia 
foi evacuada. O mundo é um lugar estranho, pensa 
José, comparando a situação da Espanha com a de 
Portugal, onde o sul já não vê chuva há mais de 6 
anos. 

Perdeu a vontade de ir colocar o seu voto eletróni-
co, baseado numa tecnologia de blockchain como 
suporte de funcionamento e implementada em to-
das as smartregions de Portugal e Espanha. Apesar 
do sistema eleitoral arcaico, o Parlamento encon-
tra-se pulverizado em micro partidos que apenas 
respondem perante os seus grupos de interesses 
presentes nas mega-urbes de Lisboa e do Porto. 
Mas José sabe que o desenvolvimento socioeco-
nómico de Bragança depende mais da liderança da 
smartregion Trás-os-Montes e Alto Douro-Castela-
-Leão, do que da anemia insistentemente emanada 
por Lisboa em relação ao resto do país, onde já não 
se fala de interior, as distâncias não o são mais. 

Antes de ir votar, consulta o dashboard na parede 
da sala em busca dos últimos dados sobre a situa-
ção do país e repara que, tal como há vinte anos 
atrás, Portugal continua a ocupar 66º lugar no 
Ranking da Felicidade. Cogita que talvez a felicida-
de seja a forma como olhamos o sentido da nossa 
vida e o seu valor, e talvez isso não tenha mudado 
muito entre os portugueses. 
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Como responder  
ao impacto das  
megatendências?

A prospetiva estratégica procura abordar metodologias que, muitas vezes, 
são diferentes da análise convencional, com o intuito de fornecer uma es-
trutura mais rica e eficaz para o pensamento e planeamento estratégico. 
No quadro da prospetiva estratégica, a importância da identificação e 
análise das megatendências é determinada pelas implicações e impactos 
que podem ter ou ocorrer numa organização, num sector, num país, numa 
região, ou mesmo, no quotidiano do cidadão comum, e que se podem tra-
duzir na identificação de novas oportunidades e na redefinição de estraté-
gias.

Megatendência

O termo “megatrends” 
(megatendências) foi apresentado 
pela primeira vez por John 
Naisbitt, que em 1982 publicou 
um livro com o mesmo título. O 
livro tornou-se um best-seller 
mundial e fez de Naisbitt um 
pioneiro na investigação e análise 
de megatendências, especialmente 
nas áreas sociais e económicas. O 
conceito apresentado por Naisbitt 
ainda hoje surge como referência 
entre os principais autores de 
prospetiva estratégica (Alvarenga 
et. al., 2019).
Conforme Naisbitt estabelece, as 
megatendências são processos 
de transformação de longo prazo, 
de largo alcance e com impactos 
dramáticos, apresentando as 
seguintes características: 

1. Horizonte temporal:  
As megatendências podem ser 
observadas ao longo de décadas 
e podem ser projetadas, com 
altas probabilidades, pelo menos, 
durante 15 anos. 

2. Alcance: As megatendências 
impactam largamente em 
todas as regiões, resultando 
em transformações 
multidimensionais e profundas 
de todos os subsistemas societais 
(políticas públicas, sociedade, 
economia, etc.). As características 
de cada megatendência varia de 
acordo com a região em questão. 

3. Intensidade do impacto:  
As megatendências têm um 
impacto poderoso e amplo 
em todos os atores (governos, 
indivíduos, entidades ou 
organizações, etc.) e nos seus 
padrões de consumo, negócio e 
estratégia.
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Planear para a surpresa

A prospetiva estratégica permite focalizar o futuro 
como algo que se pretende que seja o resultado de 
um esforço de construção e criação coletiva e par-
ticipada e não simplesmente como algo que repre-
sente o resultado de uma evolução inata, inevitável 
e fatalística. As ambições podem ser transformadas 
em visões de futuros.

No contexto da prospetiva, o processo de for-
mulação de políticas públicas deverá ir além das 
previsões - terá de explorar o inesperado e incluir 
cenários que pareçam improváveis ou mesmo 
inverosímeis. A palavra-chave parece, assim, ser 
“preparação” e não “previsão”, ou seja, “aproveitar 
a incerteza e evitar a surpresa”. Para tal, é necessá-
rio complementar as abordagens tradicionais com 

Rapidamente alinhadas com as 
prioridades políticas nacionais 

existentes;

Sinergéticas às aspirações 
económicas, sociais e culturais 

dos cidadãos.

Proporcionais aos riscos e 
às oportunidades que as 

megatendências produzem num 
determinado país;

Através do conceito-chave de megatendências, a 
prospetiva estratégica projeta um futuro desafia-
dor, e apelando à iniciativa individual e coletiva, 
pública e privada, local e global, no sentido de pro-
curar encontrar respostas e medidas para lidar com 
os riscos e as incertezas e capitalizar com as oportu-
nidades impulsionadas pelas megatendências. 

As autoridades e administrações públicas, sector 
privado e sociedade podem optar por manter o 
rumo e tentar cumprir as principais responsabilida-
des sociopolíticas dentro dos modelos e procedi-
mentos vigentes, ou podem optar, como resultado 
da compreensão das megatendências e dos seus 
impactos, por adaptarem-se à realidade operacional 
emergente. 

métodos mais híbridos e ferramentas operadas pela 
prospetiva

A natureza das megatendências globais, particular-
mente as relações entre elas e as implicações daqui 
resultantes, exigem um conjunto coordenado de 
respostas. Cada sociedade precisará de encetar um 
conjunto de ajustes conforme as suas prioridades 
económicas, políticas, ambientais, demográficas, 
entre outras. Assim, as mudanças expressas nas me-
gatendências podem ser:
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Passo 1

Compreender o problema causa-
do ou a oportunidade fornecida 
por cada megatendência. Conse-
quentemente, da compreensão 
das megatendências resulta o 
controlo tão desejado dos riscos 
e das oportunidades atuais e fu-
turas e as evidencias e a clareza 
que é realmente importante a 
longo prazo.

Passo 2 

Medir o impacto de cada mega-
tendências:

Diretamente em termos de:
• Custos para o governo (ou 

seja, desgaste de receita ou 
pressão das despesas);

• Oportunidades para o 
governo (por exemplo: 
melhorar a economia, a 
eficiência ou a eficácia das 
prestações de serviço).

Indiretamente em termos 
de toda a sociedade e das 
principais responsabilidades:
• Prosperidade económica,
• Segurança,
• Coesão social,
• Sustentabilidade ambiental.

Passo 3

Identificar e avaliar o conjunto 
de mudanças políticas, de 
regulamentação e de agenda 
que podem:
• Retardar ou alargar os prazos 

de absorção dos impactos das 
megatendências;

• Mitigar a magnitude 
dos impactos das 
megatendências, tanto nos 
custos diretos para o governo 
como nos custos indiretos 
para a nação, economia e 
sociedade em geral;

• Aproveitar mais as 
oportunidades oferecidas 
pelas consequências das 
megatendências.

Passo 4

Estabelecer prioridades nas 
mudanças políticas, de regula-
mentação e de agenda que pro-
porcionam uma forte relação de 
risco-retorno. Isso exige visões 
com uma intervenção precoce e 
um ajuste/adoção no presente, 
uma vez que, assim, trarão mais 
benefícios de que adiar essas 
mudanças para os próximos anos 
ou para as futuras gerações. Isso 
aplica-se tanto às ações de trans-
ferência, tratamento ou mitiga-
ção de riscos, quanto às ações de 
adoção de oportunidades.

1

2

3
4

5

6

7
Compreender

Medir

Identificar  
e avaliar

Identificar  
prioridades

Executar

Acompanhar

Divulgar

Será necessário um compromisso coletivo de adesão às 
implicações resultantes do impacto das megatendências, 
adotando como possível procedimento as etapas estruturais 
ilustradas na Figura 16.

Figura 16 – Roda das etapas estruturais (adaptado de KPMG International)
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Passo 5

Executar as opções de mudança 
política, de regulamentação 
e de agenda selecionadas e 
fundamentadas.
As mudanças políticas devem 
incluir o envolvimento 
dos governos em fóruns 
internacionais, regionais e 
jurisdicionais que abordam 
questões interligadas, bem como 
focalizar as políticas baseadas em 
evidências científicas e sociais.
O ambiente sociopolítico 
deve incentivar mudanças 
comportamentais entre os 
cidadãos para mitigar e gerir os 
impactos das megatendências, 
e harmonizar as práticas de 
mercado com as prioridades 
e as escolhas das políticas 
governamentais.

Passo 6

Continuar em movimento e afinar 
as iniciativas e medidas conforme 
apropriado. Criar mecanismos 
que permitam organizar e 
reajustar a estratégia. Para 
tal, será importante a revisão 
periódica das megatendências 
e de outras variáveis‐chave que 
darão os sinais de mudança.

Passo 7

Desenvolver um plano de disse-
minação é uma parte essencial do 
exercício de prospetiva. Assim, 
após a conclusão do exercício, 
são recomendadas várias ativida-
des de avaliação e de dissemina-
ção dos resultados e de transfor-
mação do exercício num processo 
continuado, gerando empatia 
entre os vários atores sociopolíti-
cos e permitindo a transferência 
e partilha de saberes e conheci-
mentos.

Os governos, as administrações 
públicas e as sociedades 
desenvolvem, assim, a capacidade 
de detetar tendências emergentes 
e antecipar desafios futuros, 
gerando-se uma postura de 
vanguarda, capaz de aceitar o 
desafio e evitar os preconceitos 
enraizados. A relação entre o 
exercício da prospetiva estratégica 
e a formulação de políticas públicas 
pode assumir diferentes formas, 
sendo capaz de contribuir para o 
fortalecimento e boas práticas da 
administração pública, enquanto 
permite uma gestão da res pública 
pró-ativa e regeneradora face à 
mudança.
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