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I | NOTAS PRÉVIAS 

 

1 | O GRUPO “FUTUROS DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO” (GFSI)  

Diariamente apercebemo-nos de que vivemos uma época de profundas e rápidas mudanças sejam 

elas de natureza tecnológica, social, económica, política ou cultural.  

A APDSI considerou oportuno promover um grupo permanente capaz de desenvolver reflexões e 

pensamento estratégico sobre o futuro da Sociedade da Informação (SI), antecipar mudanças, 

“desenhar” cenários de futuros alternativos no domínio da SI e de se constituir como um espaço 

de aprendizagem coletiva ajudando a APDSI a preparar as suas tomadas de posição e a melhorar 

a sua capacidade de influenciar as políticas futuras no domínio da SI. 

Partindo do passado e do presente importa analisar-se tendências, novas ideias, acontecimentos 

expectáveis - disruptivos ou não - e fontes de informação relevantes capazes de gerar matéria-

prima para a configuração de cenários futuros da SI. 

A constituição do GFSI foi anunciada na sessão final da edição de 2013 do Fórum da Arrábida, 

recebendo como missão “acompanhar a temática Os futuros da Sociedade da Informação”, 

mantendo reflexão permanente, produzindo eventos e assumindo posições públicas quando 

entender que isso é oportuno e adequado”. Em meados de 2014 o GFSI iniciou a sua atividade. 

2 | AGRADECIMENTOS 

A APDSI agradece a todos os membros do GFSI a sua inestimável colaboração na atividade do 

grupo e especialmente aos membros que integraram a Task Force que permitiu elaborar este 

documento resultante dos debates então havidos no seio do Grupo: Francisco de Matos Tomé; 

João Sampaio Rodrigues; José Manuel Gomes Almeida e Luís Filipe Moreira da Silva. 

A APDSI e a Task Force registam também, reconhecidas, a valiosa e imaginativa colaboração do 

“contador de histórias” Pedro Miguel Ribeiro, espelhada na secção VII do presente trabalho.  
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II | INTRODUÇÃO 

 

É oportuno referir previamente algumas notas, no sentido de enquadrar o presente trabalho. 

Com este trabalho pretendemos que o tema possa ser discutido por todas as comunidades que se 

interessem pelo futuro, da sua região, do seu País e do Mundo em geral. Ele resultou da 

convergência de conhecimentos e experiência dos membros do GFSI e da análise e sumarização 

de inúmeros trabalhos disponíveis neste domínio.  

Como é natural, há inúmeras perspectivas possíveis – tanto sobre as tendências como sobre os 

drivers e sobre os próprios cenários, os quais são também facilmente influenciáveis pela realidade 

que o mundo vive no momento em que se fez este exercício. O GFSI não pretende que este seu 

trabalho seja entendido como uma tentativa de configurar as tendências e cenários que considera 

deverem existir. De facto, pretendeu somente fazer um exercício que facilitasse a explicitação das 

bases de um conjunto de questões que entende deverem ser discutidas de uma forma cognitiva e 

não normativa. 

O trabalho está estruturado em quatro seções principais:  

 Visão geral 

 Tendências que suportam o cenário 

 Caracterização do cenário 

 Implicações estratégicas do cenário 

Complementarmente, sentimos que a inclusão de uma antecipação de um episódio de vida 

pessoal, “ocorrendo” em 2036, ajudará o leitor a “visualizar” o cenário como se fizesse parte dele. 

1 | O REFERENCIAL “SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO” 

 

 

Sociedade da Informação e do Conhecimento 
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Tendo em conta que, enquanto apresentadores/relactores, frequentemente nos defrontamos com 

perspectivas diferentes sobre um mesmo tema, na maior parte das vezes pelo facto do 

ouvinte/leitor estar a pensar num referencial diferente daquele que tivemos em consideração, 

julgamos ser útil recordar o conceito de Sociedade da Informação. 

Podemos de uma forma simples definir Sociedade da Informação como um modelo de 

organização da vida em sociedade baseada na extrema capacidade de transformar a Informação 

em Conhecimento e este em criação de riqueza para os cidadãos, as empresas e instituições que 

constituem essa sociedade. Nesta perspectiva a SI é completamente transversal a todos os 

domínios da sociedade, englobando múltiplas áreas de conhecimento da Humanidade abarcando, 

nomeadamente, questões científicas, tecnológicas, sociológicas. 

Uma Sociedade da Informação é assim uma sociedade onde a criação, distribuição, utilização, 

integração e manipulação da informação é uma atividade económica, política e cultural. A par de 

outros como “assegurar elevados níveis de qualidade de vida dos cidadãos e fazer progredir a 

economia do País”, outro objetivo para a SI consiste em “ganhar vantagem competitiva a nível 

internacional, através da utilização de TIC de uma forma inovadora e produtiva”. 

Uma Sociedade do Conhecimento é uma sociedade baseada na capacidade de transformar o 

conhecimento em valor para essa mesma sociedade. 

Uma Sociedade Digital é uma sociedade moderna e progressista, que se forma em resultado da 

adoção e integração das TIC em casa, no trabalho, na educação e no lazer. 

Normalmente na análise dos impactos das TIC numa sociedade, haverá que considerar como 

factores básicos: tradições, instituições, atividades e interesses coletivos. 

A influência das TIC nas sociedades tem consistido principalmente em tornar-lhes mais acessível a 

informação sobre as mais variadas matérias, fundamentais ou acessórias para as suas práticas.  

A questão mais relevante a considerar, porém, é se os desenvolvimentos nas TIC influenciaram a 

continuidade das atitudes sociais, costumes ou instituições. As atitudes sociais mudaram com 

efeito - os cidadãos de uma sociedade agora contam que os vários elementos que constituem a 

sociedade sejam mais bem informados do que antes. 1 

2 | O FUTURO DO FUTURO: porquê construir cenários? 

Enquanto hoje temos o conhecimento associado ao que foi o Passado, o Futuro está hoje 

associado aquilo que vão ser as nossas futuras decisões, contudo muito do que necessitamos de 

conhecer para essas futuras tomadas de decisão e assim podermos tentar "controlar o futuro" está 

fora da nossa compreensão.  

O GFSI nas suas discussões decidiu que deveríamos trabalhar num compromisso de horizonte 

temporal de 2030 suficientemente próximo e ao mesmo tempo suficientemente afastado.  

O processo de construir este cenário para 2030 representa um método para pensar o futuro 

independentemente do que vier a acontecer, contudo constitui também uma tentativa de dar 

sentido a um futuro que é incerto, mas também de promoção de algum pensamento criativo face 

ao conhecimento convencional.  

                                                           
1  Fonte: The Impact of It/ Is on Digital Society - By mrchaq | September 2011 | Page 1 of 7 | The Impact of Information Technology/ 

Information System on Digital Society 

http://www.studymode.com/profile/mrchaq-76104039/
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O que conhecemos e não conhecemos 

O exercício efetuado de construção deste cenário para 2030 pretende ser uma descrição 

qualitativa e contextual de como o presente da SI se apresentará naquele ano. Inclui uma 

construção à volta de incertezas, uma história do quotidiano e uma descrição que forneça 

contextos que possam ajudar às futuras tomadas de decisão. 

Este cenário não é uma visão, não é uma previsão do futuro, não tem uma expressão numérica 

precisa, não é certo que aconteça. Por último, é de referir que construir cenários não é uma ciência 

e que não há bons ou maus cenários, cada cenário será sempre bom para alguém. 

Na preparação deste Cenário tentou-se seguir, nem sempre com sucesso face à transversalidade 

da SI, uma metodologia baseada em quatro etapas: 

 

 

Etapas da Construção do Cenário 

 DEFINIR 

Para além do horizonte temporal (como já referido, 2030), identificaram-se os assuntos 

críticos com consequências importantes no futuro da SI bem como os enquadramentos e 

contextos do cenário. 

 EXPLORAR 

Nesta fase de análise tentaram-se vários exercícios de prospeção e interpretações das 

tendências, dos temas críticos, e das forças motoras 2 que mais poderão alterar o 

desenvolvimento futuro da SI. 

Trabalhou-se uma análise PESTEL. 3 

Ficaram por trabalhar os chamados wild cards que são eventos altamente disruptivos, não 

controláveis ou dificilmente imagináveis que, mesmo sendo muito improváveis, quando 

ocorrem, afetam fortemente uma realidade. 

                                                           
2  Ou driving forces 
3  Iniciais de “Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal factors” 
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Factores Políticos, Económicos, Societais, Tecnológicos, Ambientais e Legais 

Na presente versão do trabalho optou-se por não individualizar tendências associadas a 

factores legais, pois considerou-se preferível realçar tendências relacionadas com os outros 5 

factores.   

 DESENHAR 

Face à complexidade de que se reveste o contexto da SI, a matriz de cenários a construir à 

volta das incertezas críticas e tendo em conta os objetivos do GFSI, optou-se por simplificar 

algumas das práticas recomendadas para o tipo de ação em causa, tendo-se seguido um 

processo que poderemos classificar como “ad-hoc de agregação dessas incertezas”.  

A partir de dois eixos de incertezas (Mudanças Tecnológicas e Mudanças de Contexto), 

definiram-se dois cenários: 

 Cenário de Aprofundamento (descrito no presente documento) e 

 Cenário de Disrupção (em preparação). 

A esta apresentação do cenário de Aprofundamento, deu-se o título "O Aprofundamento da 

Era Digital". 

 USAR 

Por último, identificaram-se várias possíveis implicações estratégicas do cenário, 

materializadas num conjunto de iniciativas (desafios e oportunidades) que decorrem do 

cenário e são consideradas importantes para o desenvolvimento da SI em Portugal. 
 

 

Tipificação de Cenários 
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III | VISÃO GERAL 

 

 

O Cenário de Aprofundamento para o horizonte de 2030 que apresentamos neste documento 

baseia-se no pressuposto da aceleração da difusão das tecnologias de informação e de 

comunicações (TIC) por todos os sectores da atividade humana, constituindo a Sociedade da 

Informação (SI) o principal motor da Sociedade em geral. 

Importa começar por referir que a perspectiva temporal do cenário para 2030 foi estabelecida 

como um compromisso, entre um horizonte não suficientemente afastado no tempo que nos 

levasse a um exercício muito centrado na ficção científica e, por outro lado, não tão próximo no 

tempo que nos remetesse para um mero exercício de extrapolação do presente num horizonte de 

curto prazo / médio prazo. Assim, pareceu ao GFSI que um horizonte de 15 anos (este trabalho 

iniciou-se em 2015) cumpre aqueles requisitos. 

Por outro lado, a escolha de 2030 mostrou-se natural, pois ela era coerente com o horizonte 

temporal da Resolução da Assembleia-Geral da ONU “Transformando o nosso mundo: a Agenda 

2030 para um Desenvolvimento Sustentável”, aprovada em 25 de Setembro de 2015 4, a qual 

determina a aplicação de um “plano de acção para as pessoas, para o planeta e para a 

prosperidade”.  

A Agenda fixa 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) 5, para cuja concretização é 

fundamental a evolução da Sociedade da Informação. 

De um modo geral, não será possível concretizar esses objectivos sem que “todas as pessoas” 

estejam conectadas. Actualmente 40% do mundo está desconectado 6 e se tal não for remediado, 

continuará a ser extensa a divisão digital. 

A progressiva digitalização de todos os sectores económicos, tradicionalmente designados por 

Primário, Secundário e Terciário 7 tem marcado a última década. Este processo vai ser 

aprofundado na próxima década com a designada Internet das Coisas 8 a Computação em Nuvem 
9 a Análise Complexa de Dados 10, a utilização da Inteligência Artificial (IA) 11 e a disseminação da 

Robótica. 

Cremos que a utilização conjugada destas tecnologias irá impulsionar a economia mundial para 

um novo patamar de desenvolvimento, com o início de um novo ciclo de crescimento sustentado, 

embora persistam muitas ameaças 12. 

No entanto, neste cenário, algumas disfunções serão amplificadas como a infoexclusão (aumento 

do “fosso digital” 13, a fragmentação da Sociedade e a desumanização das relações sociais, o que 

constituirá obviamente entrave ao desenvolvimento da Sociedade.  

                                                           
4 Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
5 Sustainable Development Goals | https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
6 Fonte: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf 
7 Adoptou-se por simplicidade e pragmatismo esta classificação, embora se tenha a consciência que a mesma se encontra esbatida ou 

mesmo diluída face à evolução tecnológica 
8  Ou Internet of Things - IoT 
9  Ou Cloud Computing 
10  Ou Big Data 
11  Ou Artificial Intelligence - AI 
12  Considerou-se que esta será uma tendência geral 
13  Ou Digital Gap 
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Embora este cenário possa incorporar o aparecimento de tecnologias disruptivas, que poderão 

surgir de áreas distintas das TIC, como sejam o caso da energia, das biotecnologias e das 

nanotecnologias, ele resulta de determinada perspectiva de evolução contínua de tecnologias já 

existentes. 

Por ultimo, é de salientar que muitos aspectos referidos no presente cenário deverão ser 

aprofundados e outros não explicitamente incluídos deverão ser alvo de análise em futuras versões 

deste mesmo cenário. 
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IV | TENDÊNCIAS QUE SUPORTAM O CENÁRIO 

 

 

As grandes tendências que irão marcar o desenvolvimento da Sociedade da Informação e da 

Sociedade em geral nos próximos anos estão identificadas neste capítulo. 14 

 

MacroTendências 

Dessas, destacam-se as seguintes: 

 Ambiente computacional em rede, global e imersivo, construído com base no uso prolífero e 

articulado de sensores inteligentes, dispositivos embutidos, câmaras, software, bases de 

dados, centros de dados, constituindo uma realidade (sem contornos definidos) que é 

designada por IoT. 

 Realidade Aumentada, como um novo interface para acesso a informação, percecionada 

através de tecnologias portáveis do tipo wearable e implantes. Surgirá, assim, uma 

combinação entre o espaço real e o espaço virtual em que o acesso à informação é feito em 

curto espaço de tempo e a múltiplas fontes. 

 Evolução contínua de ferramentas de IA, facilitando e potenciando o acesso a redes globais de 

informação, em qualquer lugar e a qualquer hora. 

 Disrupção de muitos dos modelos de negócio do século XX, com um maior impacto nos 

sectores financeiro, do entretenimento, da edição, da educação, da saúde, militar e dos 

transportes. 

 Mapeamento do mundo físico e social através de identificadores, bases de dados e 

ferramentas analíticas. 

1 | TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS 

A partilha de informação através da internet será feita de forma intuitiva, entrelaçando-se na vida 

quotidiana de tal forma que se tornará “invisível”, fluindo como acontece com a electricidade. 

                                                           
14  Vide Referência [1] 
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Computação Ubíqua - Computação on demand como uma oferta básica como a água ou a 

electricidade 

A Internet das Coisas, a Inteligência Artificial e as soluções de Big Data irão tornar as pessoas mais 

conscientes do seu mundo e do seu próprio comportamento, isto pressupondo que são utilizadas 

de modo benévolo.  

As Cidades Inteligentes serão uma realidade. Com base em sensores, dispositivos inteligentes e 

modelos preditivos de gestão em tempo real das informações da cidade, será possível gerir 

tráfego, transportes, recursos energéticos, ambiente, desperdícios, lixos, bem como outros 

aspectos críticos na vida das cidades. 

A Realidade Aumentada e os dispositivos portáteis serão adotados de forma alargada, 

acompanhando e dando rápido feedback sobre a vida quotidiana, especialmente a que está ligada 

à saúde e bem-estar pessoal. 

"My body is my network" - As tecnologias de 

implantes de dispositivos em humanos, tais como 

piercings inteligentes, permitirão monitorar e 

tomar decisões em situações críticas ao nível dos 

cuidados de saúde dos pacientes, bem como 

alimentar bases de dados pessoais de controle de 

saúde. 

A disponibilidade de inúmeras armas tecnológicas facilitará conflitos bélicos muito destrutivos para 

as componentes físicas dos alvos, nomeadamente com a introdução de exoesqueletos e drones, 

estes últimos praticamente sem intervenção de soldados atacantes no terreno. 

O uso de drones 15, cada vez mais amplo e intenso, contribuirá significativamente para mudanças 

em múltiplas áreas da sociedade. 

A propagação da 'Ubernet' 16 vai diminuir o significado das fronteiras. 

Novas "nações" de pessoas com interesses comuns surgirão e existirão para além da capacidade 

dos atuais Estados-nação para os controlar. Como refere Hans Rosling17, “Tempo é a nossa casa”. 

Uma revolução na educação possibilitada pela Internet vai espalhar mais oportunidades, com 

menos dinheiro gasto em instalações físicas e com uma alteração no papel dos professores, dos 

colegas e do desenvolvimento de capacidades digitais18, incorporando princípios de “Abertura” 19 . 

A privacidade, tal como existe actualmente, será vista e “gerida” de forma muito diferente: as 

pessoas vão continuar (ainda que contrariadas) a fazer compromissos que favoreçam a sua 

conveniência e ganhos imediatos. 

Por um lado, tem-se verificado um crescendo de despreocupação dos governos para com os 

cidadãos/indivíduos, numa submissão crescente da pessoa (e da sociedade) à economia e à 

tecnologia, apesar de, no entanto, se assistir a uma alteração do poder da esfera pública para 

movimentos ativistas suportados no potencial da internet 20. 

                                                           
15  Vide uma explicação genérica na Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle -  
16  Ubernet é “um termo que é usado para caracterizar as vastas ligacções interativas que temos uns com os outros e com a informação 

através da Web. Do e-mail ao social media para a educação, a quantidade de puro acesso que temos a uma enorme variedade de 

recursos é verdadeiramente incrível.”  Fonte: http://websearch.about.com/od/u/fl/What-is-the-Ubernet.htm 
17 Fonte:  http://www.gapminder.org/ “Time is our home” 
18  Fonte: http://www.jisc.ac.uk/rd/projects/building-digital-capability 
19  Ou Openness 
20 A Electronic Frontier Foundation  é um excelente exemplo destes movimentos. https://www.eff.org/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle
http://www.gapminder.org/
https://www.eff.org/
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Por outro, a aprovação recente 21 de um novo regulamento pela UE, designado por General Data 

Protection Regulation 22, vem intensificar responsabilidades e exigências sobre os actores 

económicos e sociais relativamente à protecção de dados e à Privacidade. 

Os seres humanos e as suas organizações atuais podem não responder com suficiente rapidez aos 

desafios apresentados por redes complexas. 

A maioria das pessoas ainda não compreende as mudanças profundas que as atuais redes de 

comunicação já estão a provocar. Estas redes serão ainda mais perturbadoras/desafiantes no 

futuro.  

A nanotecnologia vai estar cada vez mais presente na melhoria da qualidade de vida 

Por exemplo, uma equipa da Universidade do Minho está a desenvolver um pavimento que muda 

de cor quando se forma gelo por via da introdução de nano-compósitos à base de óxidos. 

Os jogos e os simuladores vão alterar o ensino e a vida empresarial. Vamos jogar, cada vez mais, 

para resolver problemas. 

A moda será suportada na criação de roupas inteligentes que já estão hoje presentes nos grandes 

eventos tecnológicos (vide Feira de Electrónica de Consumo de 2015, em Las Vegas). No mundo 

do desporto as roupas inteligentes podem ser muito úteis. 

Por exemplo, as meias “Sensoria” integram sensores 

que detetam a pressão exercida pelos pés. A 

informação é enviada para uma aplicação, o que 

permite uma melhor gestão do treino para os 

desportistas.  

Mais importante ainda é a disponibilização, já 

iniciada, de vestuário que integra sensores para 

vigilância de parâmetros de saúde, não só para controlo do próprio, como para supervisão do 

respetivo médico. 

Na indústria, a combinação de tecnologia e materiais (como, por exemplo, os plásticos) vai mudar 

a vida quotidiana, tanto na forma como trabalhamos, como na fruição do lazer. 

Assistir-se-á a uma grande evolução no armazenamento de energia, com um aumento muito 

significativo da autonomia das baterias e uma grande redução do tempo de carregamento. 

2 | TENDÊNCIAS SOCIETAIS 

A sociedade será mais complexa. O físico e digital serão ubíquos e coexistirão de uma forma fluida. 

Haverá uma fronteira mais ténue entre o trabalho e o lazer. 

Assistir-se-á ao aumento crescente da participação da mulher no mercado de trabalho e 

particularmente em sectores das TIC. 

Segundo o FMI, a paridade (homem-mulher) no mercado de trabalho traduzir-se-á num boom da 

economia (prevêem-se crescimentos da ordem de 5% nos EUA, 9% no Japão e 34% no Egipto) 23.  

                                                           
21  No final de 2015 
22 Ou GDPR | Vide http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ 
23 Fonte: http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBT4CD3BhXzKMAIr1XNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1461275908/RO=10/RU=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fGeneral_Data_Protection_Regulation/RK=0/RS=eo8uFLqrERiNK6HcVdGbKIn1M00-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBT4CD3BhXzKMAIr1XNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1461275908/RO=10/RU=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fGeneral_Data_Protection_Regulation/RK=0/RS=eo8uFLqrERiNK6HcVdGbKIn1M00-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBT4CD3BhXzKMAIr1XNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1461275908/RO=10/RU=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fGeneral_Data_Protection_Regulation/RK=0/RS=eo8uFLqrERiNK6HcVdGbKIn1M00-
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A disponibilização da tecnologia implicará uma transformação na forma de comunicar, assim como 

o esbatimento na fronteira do que é considerado público e privado. 

Haverá inovações importantes na abordagem à 

protecção e à resposta ao ciber--crime, ao mesmo 

tempo que as suas concretizações serão mais 

sofisticadas. 

Assistir-se-á a alterações demográficas com o 

envelhecimento da população mundial. 

Em todo o mundo, o aumento da expectativa de 

vida está a evoluir continuamente para médias de mais de 60 anos. 13% da população terá mais de 

65 anos em 2030. 

A população urbana mundial deverá aumentar em cerca de 50% até por volta do final do século.  

Hoje, quase metade da população mundial vive em cidades. Em 2030, a proporção de pessoas que 

viverá em cidades terá subido para 60%. Dentro deste crescimento global, o ritmo de urbanização 

irá variar amplamente em todo o mundo. 

A automatização crescente manterá pressão sobre a educação e o emprego, com desemprego 

crescente nos segmentos de pouca qualificação e em alguns de elevada qualificação que se vão 

tornando pouco importantes em resultado dessa automatização.  

As alterações climáticas terão um forte impacto na economia mundial. 

Surgirão novas profissões emergentes: agricultor urbano, manipulador de lixo digital, guia de 

turismo espacial, polícia do clima, produtor de 

transgénicos, criador de conteúdos, avatar/professor 

virtual, advogado virtual, especialista em reciclagem, 

corretor do tempo, nano-médico, criador de 

veículos alternativos, etc. 

Haverá fragmentação societal e individual, por 

exemplo com o aparecimento de novos tipos de 

refugiados, refugiados ambientais decorrentes do 

desaparecimento de ilhas nações, submersas pelos 

oceanos. 

O rápido desenvolvimento das TIC provocará aumento do “fosso digital”, não só entre aqueles que 

têm e os que não têm acesso ao mundo digital, mas também entre aqueles que conseguem 

acompanhar o ritmo de evolução tecnológica e aqueles que poderão ficar para trás. 

Intensificar-se-ão e expandir-se-ão situações de conflito em várias partes do mundo, pelas mais 

diversas razões, nas quais se farão progressivamente uso de soluções tecnológicas desenvolvidas e 

disponibilizadas com fins militares. 

Uma parte significativa das evoluções tecnológicas (no passado, no presente e no futuro) têm 

origem no mundo militar. 

s riscos associados à divulgação e utilização indevida de informação pessoal e profissional a que 

indivíduos e organizações estão sujeitos, enquanto utilizadores da internet e de outras redes, 

existirão sempre, ainda que alguns deles tomem novas formas. 
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Alguns Estados poderão promover a consciencialização dos seus cidadãos relativamente a esses 

riscos e procurarão prepará-los no sentido de adotarem comportamentos preventivos e reativos 

adequados. 

Por outro lado, os Estados mais desenvolvidos também integrarão de forma explícita nas suas 

políticas e medidas de Protecção Civil, tudo o que for considerado infraestruturas críticas de 

informação, atribuindo permanentemente atenção e capacidades de ação e de reação ao Ciber- 

-espaço. 

Alguns Estados persistirão em experiências tendentes à abolição de moeda física. 24 

O eventual desaparecimento 25 de moeda física 

permitiria acabar com falsificação de dinheiro, 

limitaria a fraude fiscal e facilitará o rastreamento de 

movimentos financeiros ilícitos. Deste modo, os 

governos poderiam arrecadar mais impostos e lutar 

contra o crime organizado. 

Muitos governos estão a impor, crescentemente, 

limitações legais severas a transações comerciais que se realizem em dinheiro vivo para lutar 

contra a fraude fiscal e a lavagem de dinheiro. 

Se, por um lado, a eliminação de dinheiro vivo apresenta benefícios, por outro apresenta 

dificuldades e contraindicações. 

Em muitos países os pagamentos por via electrónica aumentarão, enquanto noutros continuarão a 

ser relativamente pouco frequentes, por razões económicas, culturais e tecnológicas. 

No que se refere à moeda digital, os governos intensificarão esforços para dificultar a utilização de 

moeda digital sem que consigam controlar o seu ciclo de vida. No entanto, e pressupondo que os 

governos não vão conseguir minimizar a importância do assunto por muito tempo, é provável que 

comecem por criar regras explicitamente dirigidas para a moeda digital e que as vão alterando à 

medida que conseguirem gerar formas de aumentar o controlo sobre a atividade que acontece 

tipicamente na deep web. 

Neste quadro, pensamos que aparecerá uma nova moeda digital 26, 

3 | TENDÊNCIAS POLÍTICAS 

Haverá, neste domínio, nomeadamente, quatro mega-tendências: 

 O aumento do poder individual e o crescimento de uma classe média global;  

 A difusão do poder dos Estados para as redes e coligações informais;  

 As mudanças demográficas, devidas à urbanização, à migração e ao envelhecimento; 

 Uma maior procura de alimentos, de água e de energia. 

Estas tendências irão reverter em grande parte a ascensão histórica do Ocidente desde 1750, 

restaurando o peso da Ásia na economia global. 

                                                           
24 Vidé referência [26] 
25 …que não vai acontecer tão depressa com âmbito alargado 
26 Para além da actual bitcoin. 
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Em 2030, a China e a Índia, com 35% da população mundial, serão responsáveis por 25% do PIB. 

O Mundo, em termos económicos, será multipolar, sem o poder hegemónico das atuais grandes 

potências. 

A economia global continuará a crescer através do comércio internacional e do fluxo de capitais, 

mas, se não houver regulação, não haverá 

progresso e benefícios para o coletivo. 

O surgimento de novos actores à escala global, 

como é o caso do Daesh 27, tornar-se-á durante 

muito tempo num factor de desestabilização da 

ordem mundial. 

Manter-se-á em 2030 um dilema relativamente à 

UE: será maior a sua integração ou, pelo contrário, a 

sua desintegração? 

Num mundo globalizado, a União Europeia ergue-se como um projeto de reforço da sua presença 

na cena internacional consubstanciado nas capacidades científicas e técnicas. 

Numa Zona Euro com divergência económica e assimetria social poderá assistir-se à promoção de 

uma harmonização fiscal, completando a União Bancária e descentralizando áreas de decisão. 

De um ponto de vista estritamente económico, uma parceria transatlântica entre os EUA e a UE 

poderá constituir um novo polo de desenvolvimento da economia mundial. 

No entanto e em diversas outras componentes, um tratado deste género apresentará enormes 

riscos de desequilíbrio nas relações entre as duas partes, caso a sua preparação não seja cuidadosa 

e não envolva todos os governos dos países da UE. Não é desprezível o risco de cisão significativa 

entre países da UE, se o tratado não for acompanhado ativamente por todos os países e se o 

resultado final não aderir aos interesses dos mesmos.  

As questões religiosas ligadas ao fundamentalismo continuarão a ser um foco de instabilidade, de 

terrorismo e de guerras. 

4 | TENDÊNCIAS ECONÓMICAS 

Um forte crescimento populacional (principalmente nos países emergentes), o contínuo aumento 

da desigualdade social e os constantes desequilíbrios do ambiente poderão projectar um mundo 

em 2030, com graves problemas económicos em todos os continentes 28 em contraponto à 

hipotese de um boom económico. 

Um dos principais riscos é o demográfico, em que os custos relacionados com o seu crescimento 

afetarão de forma dramática a educação, a saúde pública, a poupança, a segurança social e os 

gastos públicos. 

Outro grande risco está no crescimento contínuo das desigualdades sociais, com assimetria na 

distribuição da riqueza, que afetará o desenvolvimento e a estabilidade, com reflexo nas taxas de 

desemprego elevadas. 

                                                           
27 Organização autodenominada Islamic State in Iraq and Syria 
28 Vide Referência [19] 



 O Aprofundamento da Era Digital - Um cenário para 2030  

 

10 de Junho de 2016 • Pág. 19 de 45 

O ambiente estará sujeito ao risco crescente de desastres naturais, maior instabilidade na 

produção agrícola e maior insegurança em relação aos alimentos e à água.  

Assistir-se-á ao aumento substancial da integração financeira no mundo. 

A economia mundial está cada vez mais interligada, tendência que será mais fortemente sentida 

nos países emergentes e em desenvolvimento, onde as interconexões financeiras deverão ficar 

mais profundas e complexas. 

Todavia, uma maior integração financeira aumenta a possibilidade e a extensão de crises 

financeiras. 

5 | TENDÊNCIAS AMBIENTAIS 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 29, que foram acordados em Novembro de 2015 e 

que foram recentemente assinados em Paris por 195 países membros da Convenção do Clima da 

ONU, colocam especial enfoque na protecção de 

ecossistemas para todos e na prosperidade 

sustentável, inclusiva e transformadora. 

A liberalização do comércio e do investimento 

poderão encorajar uma utilização mais eficiente de 

recursos a nível global, se forem implementadas 

estratégias institucionais e políticas que valorizem devidamente a dimensão ambiental e de 

sustentabilidade do planeta. 

Sem a consideração desta dimensão, a globalização poderá amplificar as falhas de mercado e das 

políticas e intensificar as pressões sobre o ambiente.  

O mundo empresarial terá um papel central na liderança da eco-inovação, mas os governos 

poderão ter a responsabilidade de definir as estratégias políticas de acordo com as especificidades 

nacionais, como: 

 Estratégias políticas de longo prazo que permitam que os custos ambientais sejam 

incorporados nos preços das atividades económicas (por exemplo, através da fiscalidade 

“verde” e do comércio de licenças ou da regulamentação), de forma a tornar financeiramente 

competitivo o uso de tecnologias verdes e a habilitar a atividade empresarial com incentivos à 

inovação. 

 Apoios governamentais bem direcionados para o I&D de base no domínio da eco- 

-inovação, quando se justifique, incluindo o reforço das parcerias entre as entidades 

governamentais, as empresas e os indivíduos. 

 Políticas e estratégias institucionais reforçadas para a promoção dos objetivos ambientais e 

sociais em paralelo com os esforços de liberalização do comércio e do investimento, visando 

um equilíbrio em que a protecção do ambiente e a globalização se apoiem mutuamente. 

                                                           
29 Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals 
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A globalização económica, tal como a natureza global de muitos dos problemas ambientais, 

requer que os países trabalhem em conjunto na resolução dos desafios ambientais globais mais 

prementes e na promoção do desenvolvimento sustentável. 
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V | CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO 

 

 

A caracterização do cenário será efetuada pela análise dos seus impactos no domínio pessoal, 

como seja no estilo de vida, no trabalho, na educação, na saúde e no lazer, bem como no domínio 

económico, societal e político abrangendo diversos sectores – Primário, Secundário e Terciário 30, 

Administração Pública Electrónica (e-government). 

 

 

Impactos em diversos domínios 

1 | MUDANÇAS NO ESTILO DE VIDA 

No cenário em apreço perspectiva-se 31 uma mudança para um estilo de vida mais sustentável e 

ecológico.  

Este estilo traduzir-se-á em várias opções de vida, como a adoção de uma dieta mais saudável, a 

utilização de transportes coletivos em detrimento do transporte individual, a adoção da 

mobilidade eléctrica ou de modos suaves (deslocações em bicicleta ou a pé), o gozo de um lazer 

mais amplo, pela redução do horário de trabalho, com maior usufruto da oferta cultural e uma 

maior dedicação à comunidade (trabalho voluntário para a comunidade). 

O estilo de vida será menos intensivo em bens materiais e mais dependente de bens espirituais. 

A visão de uma vida melhor estará mais orientada para dimensões não-materiais como a da 

melhoria da qualidade de vida, da solidariedade humana e de um ambiente sustentável. 32 

A Geração “Millennium” (nascida entre 1990 e 2000) constituirá, à escala global, a principal 

influência destes novos valores e comportamentos. 

Os modelos de economia, partilha e troca (de recursos humanos, de bens), que estão alicerçados 

em plataformas que põem em contacto clientes com prestadores de serviço (formais ou informais) 

ou clientes entre si, irão ter grande desenvolvimento. 

                                                           
30 Vide nota 4,, na página 12 
31 …com benevolência 
32 Vide Referência [2] 
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Estas plataformas que se integram no conceito 

designado por Web 3.0, como são o caso da Uber e 

Lyft para aluguer de viaturas, o Shareajetexchange, 

para partilha de aviões de jato privados, o BlaBlaCar 

para partilha de boleias e Airbnb para aluguer de 

habitações particulares, e os seus modelos de 

negócio estão a concorrer com negócios 

estabelecidos de táxis, hotéis e aluguer de veículos 

e de habitações. O facto da tecnologia ter reduzido 

os custos de transação veio dar a estes negócios uma nova dimensão.  

Tal como aconteceu com o comércio eletrónico, é muito natural que os negócios incumbentes, 

como os das empresas de aluguer de automóveis (como a Avis) ou dos próprios fabricantes, 

comecem a adotar este modelo de negócio. A incerteza regulatória também irá pesar – será que o 

aluguer de quartos irá estar sujeito ao mesmo licenciamento que um hotel? 

Uma coisa parece ser certa: o modelo de negócio da economia de partilha e troca irá desenvolver-

se nos próximos quinze anos. 

2 | FUTURO DO TRABALHO 

Aspectos fundamentais que vão ter impacto no futuro do trabalho podem ser sintetizados deste 

modo 33: 

 Novos Comportamentos 

Comportamentos que advêm fundamentalmente da utilização das redes sociais, que irão 

aumentar o espaço colaborativo nas empresas para construir comunidades de colaboradores, 

partilhar informação, gerar ideias. 

 Tecnologia 

Plataformas colaborativas, computação em nuvem, Internet das Coisas, Big Data e “soluções” 

móveis são as tecnologias que terão grande impacto no trabalho nas empresas. 

A possibilidade de utilização de aplicações baseadas na Cloud 34 irá colocar um poder 

acrescido nos colaboradores da empresa, com alterações nos modelos de liderança e de 

gestão suportados nas TIC.  

As plataformas colaborativas permitirão facilmente encontrar os perfis adequados para um 

dado projeto numa organização. 

A Inteligência Artificial também irá permitir auxiliar os médicos nos seus diagnósticos, 

responder a questões colocadas por clientes, processar documentos legais para advogados 

(assistentes inteligentes virtuais). 

A utilização de jogos nas empresas para, por exemplo, identificar ideias disruptivas ou para 

processos de recrutamento, é outra área de enorme potencial. 

 Geração Millennium 

A geração Millennium traz novas expectativas, novos valores e diferentes visões sobre como o 

trabalho deve ser desenvolvido. 

                                                           
33 Vide Referência [7] 
34 Um novo termo começa a ser referido: a “Cloud das Coisas”. 
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É uma geração preocupada com a sustentabilidade, e com grande abertura para aprender e 

para ensinar. 

É uma geração que cresceu utilizando tecnologias sociais e colaborativas e com vontade de as 

utilizar no ambiente de trabalho. 

 Mobilidade 

Graças aos smartphones, existirão cada vez mais colaboradores a trabalhar fora do escritório, 

num estilo anywhere, anytime, any device. 

 Globalização 

O facto das organizações operarem em qualquer parte do mundo, mudará a forma de 

trabalho. 

As organizações, quer sejam pequenas ou grandes, serão constituídas por equipas 

internacionais. 

A automação, a inteligência artificial e os robots 35 também terão um grande impacto sobretudo 

na redução do número de trabalhadores em áreas 

pouco qualificadas. 

De acordo com um artigo da revista The Economist  
36 , estão a surgir uma série de startups que 

agregam trabalhadores freelancers especializados 

nas mais variadas áreas (limpeza, electricidade, 

canalização, lavandaria etc.) no sentido de 

fornecerem serviços a pedido. Trata-se, segundo a 

revista, da economia a pedido (on-demand 

economy). Existe uma multiplicidade de empresas a 

fornecer estes serviços, inspirados na Uber, com o 

seu serviço de viaturas do tipo táxi a operar em 53 países, como a Handy que fornece serviços de 

limpeza, a Instacart que compra e entrega artigos de mercearia, a Washio que fornece serviços de 

lavandaria, etc. 

Esta abordagem cria um novo tipo de trabalho diferente da adotada na revolução industrial, que 

criou grandes empresas com um exército de trabalhadores debaixo do mesmo tecto. No entanto, 

como a revista analisa, existe algum ceticismo sobre o sucesso deste tipo de negócios. 

Em primeiro lugar, estas empresas on-demand ao tentarem reduzir os seus custos, têm dificuldade 

na formação e na motivação dos colaboradores. Um serviço de melhor qualidade pode exigir a 

contratação de facto de trabalhadores. 

O segundo problema é que as empresas on-demand podem ter entraves regulamentares e 

políticos. O caso do Uber é paradigmático, pois ao colocar-se em competição com um serviço de 

táxis que requer licenciamento, foi proibido num conjunto de países, entre os quais Holanda, 

Portugal e Espanha. O terceiro aspecto é o tamanho. O aumento na escala é difícil porque é difícil 

garantir a lealdade dos trabalhadores a um intermediário. Um número significativo de 

colaboradores que trabalha para a Uber, também trabalha para a concorrente Lyft. 

As plataformas de crowdsourcing desempenham um papel importante pois permitem contratar o 

melhor talento, independentemente da geografia, com menores custos fixos. 

                                                           
35 Pode-se encontrar na Wikipedia - em https://en.wikipedia.org/wiki/Robot - a definição de Robot. 
36 Vide Referência [8] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robot
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A economia on-demand dificilmente constituirá uma boa experiência para quem valorize a 

estabilidade mais do que a flexibilidade, como os profissionais de meia-idade com crianças para 

educar e hipotecas para pagar. Por outro lado, poderá beneficiar pessoas que valorizem mais a 

flexibilidade do que a segurança, como os estudantes que querem um rendimento suplementar; 

jovens mães que querem combinar a educação dos seus filhos com empregos em part-time; ou os 

pré-reformados.  

Neste cenário, poderá caracterizar-se o futuro do trabalho do seguinte modo: 

 O aumento da automação e utilização generalizada de robots terá como consequência a 

redução de trabalhadores em áreas menos qualificadas e, em paralelo, haverá grandes 

necessidades de trabalhadores qualificados (em diferentes tecnologias, incluindo as TIC) com 

características variáveis à medida que essas tecnologias vão evoluindo; 

 Haverá crescimento do espaço colaborativo nas empresas com recurso às plataformas sociais; 

 Haverá redução do vínculo dos colaboradores com as empresas, com criação de um tipo de 

economia on-demand, embora não se preveja o fim das organizações tradicionais; 

 Devido à instabilidade económica e à diversidade dos mercados geográficos, poderá haver 

uma tendência para os profissionais liberais, nomeadamente programadores, designers, 

gestores de projetos, consultores, adotarem esquemas flexíveis de trabalho, com participação 

em diversas plataformas internacionais que lhes permitam manter um fluxo regular de 

trabalho. 

 Verificar-se-ão necessidades crescentes de maiores qualificações e de aprendizagem ao longo 

da vida por parte dos colaboradores das empresas e dos profissionais liberais. 

O relatório do World Economic Forum 37, vai mais longe e chama a atenção de que, para além dos 

empregos pouco qualificados, a combinação da utilização da Inteligência Artificial e dos Robots 

porá também em causa empregos qualificados (white collar). O relatório, citando um estudo da 

Oxford Martin School, aponta para uma previsão de que cerca de metade dos empregos atuais 

nos EUA serão substituídos por computadores nos próximos 10 a 20 anos.  

3 | EDUCAÇÃO 

A evolução tecnológica mudará fortemente a forma de aprender e ensinar. 

As aulas de exposição dadas em anfiteatros para centenas de alunos acontecerão em número 

reduzido, verificando-se a transferência das mesmas para o digital, dos quais os MOOC (Massive 

Open Online Courses), orientados para milhares de participantes, são um exemplo disso mesmo. A 

internet transformará a escola em “centros interactivos”, tendo o professor como missão principal 

“guiar o aluno nos processos de aprendizagem”. 

Os currículos serão personalizados à medida das necessidades de cada estudante, sendo 

valorizadas as competências pessoais e sociais em detrimento dos conteúdos académicos. As soft 

skills serão as prioridades: capacidade de trabalhar em equipa, falar em público e responder a 

imprevistos, etc. 

                                                           
37 Vide referência [25] 
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As principais fontes de conhecimento serão a internet, os colegas (peer learning), mentores38 e não 

têm de estar associadas a um espaço físico. Os docentes passam a ser facilitadores e orientadores 

do processo de aprendizagem, deixando de ser “meros” transmissores do conhecimento. 

Os alunos serão muitos mais exigentes quantos às 

suas expetativas educativas pois terão acesso a 

mais fontes de informação/conhecimento, 

transformando-se nos protagonistas do seu 

processo de aprendizagem. 

A educação poderá ser mais cara e o Estado poderá deixar de ser o seu principal financiador, 

sendo criadas outras formas alternativas de financiar e maximizar recursos, através de 

crowdfunding, práticas educativas abertas, recursos educativos abertos39. As salas de aula 

transformar-se-ão em espaços confortáveis, de partilha e discussão40, em que os alunos trarão os 

dispositivos de produtividade individual  41 com WiFi disponível de forma natural. 

A educação ao longo da vida será determinante. 

4 | SAÚDE 

A interação homem-máquina fará parte da medicina do dia a dia, sem, no entanto, esquecer a 

presença da equipa médica, que terá também o papel de partilhar e envolver o doente, através de 

uma medicina participativa, de tomada de decisão conjunta. A pessoa assume uma cada vez maior 

responsabilidade e controlo da sua saúde, tanto na prevenção como no tratamento em caso de 

doença. 

Antevêem-se cirurgias comandadas à distância e feitas por robots, impressoras 3D que fabricam 

órgãos à medida do paciente, usando células vivas para construir um fígado ou um coração 

(ciência que assenta na extração e armazenamento de células estaminais). 

Espera-se que os exosqueletos, corpos robóticos, ajudem a devolver o movimento a pessoas 

parcialmente paralisadas, aumentando o controlo motor e recriando a sensação natural, 

permitindo a comunicação entre a prótese e o cérebro, através de circuitos integrados. 

Será possível combater alguns tipos de cancro através de uma medicina personalizada que, pela 

análise do código genético de cada um, e das características moleculares dos tumores, permite 

desenhar terapêuticas personalizadas, reduzindo os efeitos secundários e melhorando a eficácia 

dos tratamentos. 

Vacinas para doenças incuráveis poderão ser uma realidade, nomeadamente a já anunciada vacina 

contra o HIV/SIDA. 

Com o aumento da esperança de vida, há necessidade de combater o envelhecimento do cérebro 

que começa aos 25 anos. Uma das estratégias aproveita o próprio sistema de protecção 

incorporado no cérebro, estimulado através de um factor de crescimento, conhecido como PDGF 

(factor de crescimento derivado de plaquetas). 

                                                           
38 Connectivism Theory 
39 A Kepler University no Ruanda é um excelente exemplo do potencial deste modelo http://kepler.org/#home 
40 Flipped Classroom  
41 Actualmente na forma de tablets, PC portáteis, etc.  
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Dentro de cerca de 10 anos, os progressos da regeneração das células sensoriais dos tecidos 

poderão tratar de múltiplas patologias degenerativas. 

Apesar da qualidade crescente dos implantes, os cientistas têm procurado criar dentes de 

laboratório feitos, por exemplo, a partir da pele do doente. No futuro será possível fabricar um 

dente verdadeiro em apenas dois meses. 

A degenerescência macular, doença na qual a mácula, parte central e mais vital da retina, se 

deteriora, será a principal causa de cegueira em pessoas com mais de 55 anos (280 milhões). Mas 

os cientistas podem já ter encontrado uma solução para este problema, através da utilização de 

lentes de contacto com zoom incluído (uma espécie de telescópio ligado a uns óculos especiais 

que convertem luz em impulsos elétricos 

transmitidos ao cérebro). 

Nas doenças do coração, e com o envelhecimento 

da população, será cada vez mais difícil encontrar 

um dador compatível. Também aqui a solução 

estará nas células estaminais transformadas a partir 

da pele ou do sangue do doente, num processo de reversão celular. 

Os problemas do menisco derivam do facto do corpo humano não ter sido feito para durar tanto 

tempo. A solução será criar um menisco 3D, usando um material biodegradável como matriz. Após 

transplante com proteínas, ocorrerá a regeneração celular que conduz à formação do menisco 

verdadeiro. 

Os cientistas têm recorrido à Inteligência Artificial e ao Big Data para personalizar tratamentos 

médicos, ação que se tornará mais comum daqui a 15 anos. 

Duas pacientes que recebem o mesmo tratamento para o cancro da mama podem ser 

significativamente diferentes, em diversas formas. 

Uma delas pode ser maratonista, enquanto a outra uma leitora ávida de sofá. Uma pode ser 

fumadora e a outra pode ser considerada uma paciente obsessiva pela sua saúde. Uma pode ter 

60 anos enquanto a outra acabou de completar os 40. A conclusão é que com todas essas 

diferenças, essas duas mulheres precisam de tratamentos diferentes para o mesmo tipo de cancro.  

O grande desafio para cientistas e médicos é encontrar informações sobre tratamentos específicos 

para tipos distintos de pessoas. 

Os cientistas estão a trabalhar para usar a Inteligência Artificial na tentativa de criar algoritmos 

através de registos eletrónicos, diagnósticos por imagens, perfis genómicos, registos dos serviços 

de saúde e até mesmo dados de aparelhos vestíveis (internet das coisas) para criar planos de 

saúde desenhados não somente para uma doença específica, mas para tipos específicos de 

pacientes.  

A ideia é que um software de Inteligência Artificial possa trabalhar de forma muito mais rápida que 

um cérebro humano para ajudar a encontrar padrões e semelhanças e ajudar médicos e cientistas 

a encontrar informações precisas para melhorar sistemas e tratamentos de saúde. 

Por exemplo, uma aplicação para smartphone dará conselhos ou imporá mesmo comportamentos 

de vida mais saudáveis, com alertas sobre doenças, podendo a Inteligência Artificial ser usada para 

dizer às pessoas quando devem ir ao médico, qual tipo de médico que devem consultar e o que 

podem fazer para se manterem saudáveis. 
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Por motivações relacionadas com a vontade de controlar o cidadão relativamente ao cumprimento 

de instruções médicas e no sentido de conseguirem conter custos com medicamentos e com 

tratamentos médicos, alguns governos poderão ser tentados a criar um novo tipo de utilização de 

documentos individuais, transformando-os complementarmente numa espécie de “Carta 

Comportamental”, com esquema próprio de “pontos por cumprimento ou incumprimento” 42.  

5 | LAZER 

A realidade virtual e a realidade aumentada vão mudar a forma do lazer. 

A realidade virtual obriga à utilização de óculos, neste momento, que permitirão imagens a 360o 

como se “estivéssemos lá”. 

Poderemos visitar a muralha da China ou fazer um safari sem sair de casa. 

Se, no entretanto, as câmaras tiverem capacidade de cobrir 360o, então estaremos em direto ou 

em qualquer evento em qualquer parte do mundo. 

A realidade aumentada mistura a imagem real com 

imagens produzidas, permitindo, por exemplo, ver 

páginas de internet enquanto assistimos a um jogo 

de futebol em casa. 

Também desta forma será possível desenhar um 

brinquedo e materializá-lo através de uma impressão 

3D. 

Em 2030, mais de 50% do crescimento do tráfego mundial de turismo virá da Ásia Pacífico. Os 

viajantes provenientes da China serão responsáveis pela maior parte desse crescimento, 

representando cerca de 40% das saídas dos países asiáticos em 2030. 

No mesmo ano, os viajantes urbanos chineses realizarão cerca de 1,7 mil milhões de viagens, 

domésticas e ao estrangeiro, anualmente. Mais de 500 milhões acima do número actual. 

6 | MOBILIDADE 

Em 2020, um em cada cinco veículos vai estar ligado à internet 43. 

Tratando-se de um valor global, na União Europeia 

o valor deverá estar próximo dos 100%, por via da 

obrigatoriedade do eCall em 2018. 

Sendo esta uma funcionalidade que permite fazer 

chamadas de emergência em caso de acidente, os 

construtores vão aproveitar a conectividade para 

acrescentar funcionalidades.  

À medida que a componente software cresce em 

detrimento do hardware, há a possibilidade de fazer 

actualizações, implementar melhorias e até reparações remotamente. 

                                                           
42 Obviamente que uma solução deste tipo apresentaria imensos riscos, de natureza muito diversa, para os cidadãos. 
43 Fonte: Gartner 
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Como “não há bela sem senão”, os hackers podem intercetar comunicações e provocar danos.  

Apesar de já existirem protótipos, estima-se que os primeiros veículos comerciais com condução 

autónoma só deverão aparecer depois de 2020, naturalmente em estradas com determinadas 

condições e equipamentos, como linhas bem marcadas (ou ativas) para separar as faixas. 

A maior utilização do transporte público e a partilha de viaturas, nomeadamente de viaturas 

eléctricas marcarão a tendência de mobilidade em 2030. 

De facto, a necessidade de redução da poluição, dos níveis de CO2 e do congestionamento nos 

centros das cidades, levará a uma maior restrição da circulação automóvel, obrigando à utilização 

sistemática do transporte público. 

As aplicações móveis facilitarão uma utilização cómoda dos transportes públicos, com a 

disponibilização dos percursos mais rápidos, horários e meios de pagamento. A combinação de 

transportes públicos com um sistema de partilha de viaturas eléctricas poderá ser gerida 

eficazmente através dessas aplicações. 

7 | FRAGMENTAÇÃO ECONÓMICA E SOCIAL 44 

Importa refletir sobre alguns dos efeitos do desenvolvimento contínuo e acelerado das TIC. Um 

destes efeitos respeita à fragmentação que ocorre em contextos societais e mesmo a nível 

individual. 

É reconhecido que o “fosso digital” diferencia os 

indivíduos que são relativamente literatos digitais 

dos que têm insuficiências graves na possibilidade 

de operarem digitalmente a informação. 

É algo que preocupa os reguladores político-

sociais, mas de que há consciência e onde são 

desenvolvidos esforços na generalidade das 

sociedades para uma tentativa de as suprir. No 

entanto, o segmento considerado digitalmente 

literato das sociedades não é homogéneo e tende a 

fragmentar-se devido ao referido desenvolvimento 

contínuo e acelerado das TIC  45. 

Em Portugal, tem-se verificado nos últimos anos grande desequilíbrio em muitas das acções do 

Estado: por um lado têm-se aumentado e intensificado as exigências sobre os cidadãos, a 

Sociedade e as Empresas no sentido de estes comunicarem diretamente com o Estado por via de 

sistemas de Informação de acesso on line, sem que se verifiquem políticas e medidas efectivas 

orientadas para o reforço da literacia dos cidadãos; ao mesmo tempo, têm sido fracos os esforços 

para assegurarem aos cidadãos menos letrados digitalmente apoio a essa comunicação. 

A nível individual, a tendência é também para haver fragmentação. 

Inserido na corrida tecnológica, o indivíduo tenta ou é obrigado a acompanhá-la. O “job for life” e 

a “carreira” tendem a desaparecer, sendo substituídos pelos projetos/períodos de trabalho, a 

                                                           
44 Vide Referência [16] 
45 …qual pelotão de corredores que se vai fragmentando devido às diferentes velocidades de alguns subconjuntos do mesmo 
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formação contínua e ao longo da vida. Os próprios contextos familiares/afetivos também 

evoluem46. 

Noutros termos, o indivíduo é obrigado a vivenciar ao longo da sua vida (cujo período tende a 

aumentar dada a crescente longevidade humana) mutações dos seus referenciais a diversos níveis. 

Nem todos têm os tipos psicológicos consistentes com mutações significativas de referenciais e 

com esta velocidade de mutação tecnológica e societal. Alguns ou muitos sentir-se-ão “perdidos”, 

outros conseguirão evoluir embora descontinuadamente, outros ficarão “pelo caminho”. 

De certo modo, haverá uma variedade de situações de “info-exclusão / marginalização” no seio 

dos próprios “iniciados” na SI. Os reguladores/intervenientes político-sociais (incluindo os 

religiosos) terão neste domínio um vasto campo de tomada de decisão/ação que previna o 

aumento deste fosso. 

8 | PRIVACIDADE E SEGURANÇA 47 

Um dos aspectos mais salientes do desenvolvimento da SI respeita à privacidade individual. A 

tecnologia permite ou irá permitir, nomeadamente, localizar, seguir e registar os quotidianos (e, 

portanto, conhecer, nomeadamente, os nossos perfis de consumo ou de afetação do tempo), 

saber, acompanhar e registar os parâmetros de saúde (incluindo os genéticos) bem como os 

Estados, movimentos e evoluções de ordem financeira e fiscal individuais. Cruzamentos, abusivos 

ou não, das bases de dados tornarão fácil expor e explorar intensamente os cidadãos. 

Este aspecto era previsível há muito tempo, mas, porventura, a sua dimensão e os seus impactos 

bem como a rapidez com que emergiu terá surpreendido muitos. 

Sociedades do tipo “Database Nation” 48, onde os nossos dados individuais possam estar 

arquivados, cruzados e utilizados sem muito controlo democrático ou das autoridades 

competentes poderão ser perspectivadas com alguma preocupação 49. 

Este desenvolvimento permite, entre outros, a 

publicidade “dirigida” ao indivíduo específico, 

tornando gradualmente obsoletas as formas 

publicitárias generalistas e massificadas. Permitirá 

também conhecer e aproveitar a capacidade 

financeira do indivíduo. 

Mais interessantes, serão os registos de saúde dos 

indivíduos (sejam os passados, sejam os recolhidos 

em tempo real, incluindo, num futuro não muito 

longínquo, os dados genéticos). A sua utilização, numa perspectiva positiva, corresponderá a uma 

melhoria significativa de eficiência dos sistemas de saúde e, portanto, do “atendimento” ao doente. 

Numa utilização abusiva, as possibilidades quase só dependem da imaginação… 

                                                           
46 …são menos estáveis e assumem uma crescente variedade – “the mosaic society” 
47 Vide Referência [16]. 
48 Vide [McCullagh 2004] 
49 É do conhecimento geral que existem bases de dados com informacções sobre indivíduos, que são controladas, de forma mais ou 

menos escondida, por organizacções oficiais. É suficiente acompanhar a controvérsia sobre as escutas das comunicacções aos 

cidadãos nos EUA após o 11 de Setembro de 2001 ao abrigo de medidas preventivas do terrorismo e mais recentemente o o caso 

Snowden, para nos apercebermos dessa realidade. 

mailto:declan@well.com
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Os “roubos de identidade” tenderão a ser mais frequentes, possibilitando não só atingir as 

capacidades jurídicas ou financeiras dos indivíduos, mas também algumas das suas 

potencialidades físicas. 

O terrorismo moderno recorre também às TIC. As comunicações necessárias à montagem das 

operações processam-se mais facilmente e, acima de tudo, o carácter espetacular das suas acções, 

mostrado e amplificado pelos media e pela Internet, só é possível no actual contexto tecnológico 

das TIC. O impacto dos atentados só é, de certo modo, alcançado, enquanto os media lhes 

prestarem atenção, sob pena de não terem ocorrido – a realidade necessita do virtual/digital para 

ocorrer ou se impor (embora se possa dizer que “tal já ocorreria no tempo dos “ornais”). 

Há também terrorismo fundamentalmente eletrónico, mas os seus objetivos têm também alguma 

tradução física, nomeadamente disrupções significativas em sistemas de comunicações, afetando 

comunidades ou interesses com repercussões que normalmente terão ou pretendem ter eco nos 

media. A própria noção de terrorismo eletrónico pressupõe contextos tecnológicos das TIC. 

Em casos extremos, as TIC podem ser usadas, principalmente no ciber-espaço, quase como “armas 

de destruição massiva”, tal é o potencial destruidor de ciber-ataques que sejam adequadamente 

perpetrados. 

O combate ao terrorismo implica um reforço das medidas de segurança. Neste âmbito, há que, 

nomeadamente, prevenir, detetar, actuar nas circunstâncias, averiguar e provar em tribunal. Estas 

acções, bem como outras que o referido combate requer, traduzem-se em muitos casos em 

intromissões na privacidade dos cidadãos, um dos vários aspectos em que este próprio combate 

interfere com as liberdades fundamentais a que estamos habituados nas nossas sociedades 

democráticas ocidentais. Poder-se-á mesmo afirmar que essa interferência decorre não só do 

referido combate ao terrorismo, mas também do combate à criminalidade em geral, embora o 

caso do terrorismo granjeie no seio das comunidades e da Lei um maior apoio a essa interferência. 

Será necessário encontrar um equilíbrio entre as liberdades individuais e a segurança, mas não se 

pode afastar a hipótese de, face à concretização de atos terroristas com impactos significativos e 

milhares de mortos – “outro” 11 de Setembro –, as comunidades aceitarem uma trajetória de 

restrição de liberdades individuais conducente à instauração de Estados mais ou menos policiais. 

No caso do transporte aéreo, já foi mencionada a necessidade de meios que, recorrendo ao 

“perfil” dos passageiros, possibilitem uma melhor identificação de potenciais terroristas para além 

de medidas do tipo da identificação biométrica dos mesmos (incluindo a leitura informática da 

íris), que tenderão a banalizar-se mais tarde ou mais cedo. 

Em todo este contexto, actual e previsivelmente 

futuro, poder-se-á afirmar que a privacidade 

poderá ser perspectivada como um conceito 

“datado”, com contornos que tendem a evoluir ao 

longo do tempo e dependentes das culturas. 

Mesmo no presente e na cultura ocidental talvez se 

possa percecionar que a privacidade não assume os 

mesmos contornos para a geração dos baby-

boomers ou dos seus progenitores ou ainda da 

população mais jovem criada já em ambientes de forte intensidade das TIC. 

Esta geração mais jovem aparenta expor-se/revelar-se mais publicamente do que a exposição 

“restrita” dos diários pessoais dos progenitores dos baby-boomers.  
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Os riscos neste domínio respeitam, nomeadamente, o nível até onde irá a publicitação e o controlo 

por causa da segurança? Até à “mente”? E quem controla? E quem controla quem controla? 

Mesmo que haja “supervisão democrática” 50 do controlo, não existirão riscos significativos de 

disfunções/desvios? 

Contudo, há que relevar que as TIC, nomeadamente a Internet e os telemóveis, proporcionam aos 

indivíduos possibilidades de contrariar ou de ladear práticas e/ou tentativas de controlo da 

informação divulgada e, portanto, do condicionamento a que todos estamos sujeitos. 

A Internet, por exemplo, proporciona aos indivíduos acesso a inúmeras fontes de informação que, 

confrontadas entre si, permitem descodificar muitas fontes oficiais do Poder, sejam quais forem as 

formas que este possa revestir. Por outro lado, os telemóveis (e a Internet) permitem congregar 

rapidamente movimentações/manifestações físicas ou virtuais que influenciam a opinião pública e 

condicionam os Poderes. Há, de certo modo, como que um certo empowerment dos indivíduos (e 

dos cidadãos) com novas TIC que lhes permitem acompanhar e intervir na vida pública ou 

comunitária, contrapondo-se aos centros de poder. Porventura, naturalmente, estas tentativas de 

descodificação e de contrariar/contornar poderes são normalmente desenvolvidas por uma 

minoria de interessados/curiosos ou então de malfeitores (seja nas formas menos perigosas de 

ataques cibernéticos, seja nas formas mais graves de terrorismo). 

O uso adequado ou inadequado das TIC (tal como acontecerá com qualquer outra tecnologia) 

depende das vontades das lideranças - nos governos, nas empresas e na sociedade em geral. 

Em 2030 o panorama mundial poderá ser caracterizado, em muitos países, pela predominância de 

preocupações securitárias relativamente a aspectos como o bem-estar do cidadão e da sociedade 

em geral. 

9 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ECONOMIA 

A transformação digital nos diferentes sectores da Economia irá ter um impacto muito grande nas 

cadeias de valor e nos modelos de negócio. 

Esse impacto traduzir-se-á não apenas na eliminação de fronteiras entre sectores económicos 

(como a Indústria e os Serviços) ou entre sectores industriais (Automóvel, Energia), mas também 

nos efeitos disruptivos nas empresas estabelecidas. O relatório “Digital Vortex”, 51 dá conta de que 

essa disrupção pode não só eliminar empresas estabelecidas no mercado, como reformatar esse 

mercado completamente e de uma forma rápida. A previsão de que 40% das empresas de 

diferentes sectores poderão desparecer nos próximos cinco anos, por não acompanharem a 

transformação digital, dá a dimensão do seu carácter disruptivo. 

O advento de tecnologias como a Internet das Coisas, a Computação em Nuvem, o Software 

Aberto, permite a empresas de todas as dimensões e geografias o acesso a aplicações, a 

plataformas, e a competências, que lhes permite competir com multinacionais estabelecidas no 

mercado. 

                                                           
50 …no sentido ocidental 
51 Vide Referência [22] 
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As componentes digitais de valor podem ser 

recombinadas para modelos de negócio disruptivos 

que oferecem maior valor ao cliente e de uma nova 

forma 52. O exemplo da Tesla, fabricante de 

automóveis elétricos, que tira partido da tecnologia 

de baterias para oferecer ao consumidor uma 

solução de auto-consumo de energia, combinando 

energia solar, baterias domésticas e rede eléctrica 

inteligente 53 é bem representativo desta 

recombinação, que permite à Tesla entrar noutro 

sector industrial - a Energia. No mundo digital estão 

a surgir muitos exemplos de quebra de fronteiras, 

como é o caso da Google a entrar na Indústria 

Automóvel com os carros autónomos. 

Esta disrupção poderá ter um forte impacto no 

emprego, na medida em que muitas profissões poderão desaparecer devido às consequências da 

automação, da utilização da inteligência artificial e da desintermediação, não sendo compensada 

pela criação de suficientes novos empregos. 

10 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SECTOR PRIMÁRIO 

A Internet das Coisas e as tecnologias “máquina-a-máquina” 54 poderão ser a chave para aumentar 

a produtividade e reduzir o desperdício no sector agrícola. 

Um relatório da Beecham Research, citado pela ComputerWeelkly.com 55, refere que o aumento da 

produção de alimentos (70% de aumento em 2050), poderá ser conseguido através da agricultura 

inteligente (Smart Farming), entendida como a preparação dos solos, a sementeira e a colheita no 

tempo adequado, bem como a monitorização das condições de criação de gado, através da 

utilização das tecnologias de IoT/M2M. 

A informação a ser recolhida abrange as condições das plantas, do solo, da aplicação de 

fertilizantes, do clima, da maquinaria e da saúde animal. Os agricultores utilizarão aplicações em 

smartphones e tablets para aceder a esta informação. 

As tecnologias da agricultura inteligente incluem a automação da agricultura e sistemas de 

irrigação que assegurem uma produção agrícola sustentável e amiga do ambiente. A utilização 

destas tecnologias permitirá a redução tanto do consumo água para irrigação (a agricultura 

consome actualmente cerca de 70% da água), como do consumo de fertilizantes e das perdas de 

colheitas devido a pragas.  

Em 2014, as empresas General Alert e 1248, baseadas no Reino Unido, criaram uma gigantesca 

base de dados com informação de condições ambientais como a temperatura, humidade 

concentração de CO2 e níveis de ph no sentido de melhorar as condições de criação de gado. 

Com esta solução poderá prevenir-se o aparecimento de doenças no gado. 

                                                           
52 O termo “combinatorial innovation” - recombinação inovadora está associado a Hal Varian, economista-chefe na Google. 
53 Ou smart grid 
54 Ou M2M 
55 Vide Referência [11] 
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O ecossistema a criar para a agricultura inteligente irá envolver fabricantes de máquinas agrícolas, 

fornecedores de tecnologias M2M e de tecnologias de informação nomeadamente analítica de big 

data, peritos em agricultura e os próprios agricultores e indústria agroalimentar. 

De acordo com o Diário Económico de 3/5/2015 o presidente da Isahi Shuzo disse apostar na 

tecnologia digital, durante o Fujitsu Forum de 2015, para melhorar a produção de arroz 

Yamadanishiki que serve para a produção do melhor 

saqué. 

Hiroshi Sakurai afirmou que os produtos-base para a 

produção de saqué são o arroz e a água, mas a 

tecnologia digital tem permitido melhorar a 

qualidade do arroz cultivado e aumentar a produção 

de saqué. 

Os campos de arroz da Isahi Shuzo estão a ser 

invadidos por antenas com sensores que medem a 

humidade, o pH, a temperatura do solo e a eletro-condutividade, permitindo a gestão da cultura 

em tempo real e a correção atempada de irregularidades que influenciem a qualidade do arroz e, 

consequentemente, do produto final, o saqué. 

Mas a digitalização da agricultura não se resume à produção de arroz e de saqué. 

Takeshi Wakabayashi, director sénior da Fujitsu, afirmou que "com a inovação e a digitalização, 

campos abandonados estão a voltar a ser aproveitados, em número crescente, para a produção 

agrícola". 

De acordo com o jornal Expresso 56, um grupo de jovens empreendedores portugueses (Prémio 

Jovem Empreendedor da ANJE) criou o “Coolfarm”, um sistema inteligente que permite 

monitorizar as plantas através do controlo de variáveis que têm impacto direto no seu 

crescimento, evitando problemas como pragas. 

O produto tem duas componentes: a CoolFarm Box e a CoolFarm Cloud. A primeira consiste em 

sensores colocados nas estufas, que se ligam a um software que recorre à inteligência artificial, o 

CoolFarm Cloud, que armazenará todo o conhecimento das plantas. Os principais clientes da 

empresa são os detentores de estufas industriais e urbanas em Portugal e na Europa, mas também 

clientes na área das microalgas para criação de bio fuel, medicamentos e cosméticos. 

A transformação digital da agricultura assentará assim na utilização massiva de uma rede de 

sensores que permitirão acesso a um conjunto de informação de condições ambientais e de 

condições de saúde 57, informação essa que, com recurso a sistemas periciais, permitirá um 

aumento de eficiência do sector agrícola. 

11 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SECTOR SECUNDÁRIO 

A transformação digital da Indústria surgirá como resultado da utilização extensiva das TIC nos 

processos industriais, numa combinação entre Internet e máquinas inteligentes, transformando os 

sistemas de produção em sistemas de informação. As TIC permitirão uma integração extremo-a-

extremo de toda a cadeia de valor envolvendo logística, produção, marketing e distribuição.  

                                                           
56 Vide Referência [12] 
57 …dos animais 
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As principais vantagens e o grande potencial da visão da transformação digital da Indústria estão 

descritos no documento “Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0” 
58 e podem ser sintetizadas da seguinte forma: 

 Adaptação aos requisitos do cliente. 

Permite incorporar os requisitos de cada cliente nas fases de planeamento, projeto, 

configuração, fabrico e operação, permitindo alterações de última hora. Permite, igualmente, a 

produção de pequenas séries. 

 Flexibilidade. 

A utilização intensiva das TIC permite a configuração dinâmica de vários aspectos do processo 

de negócio, tais como a qualidade, o tempo, o risco e o preço. 

 Eficiência e produtividade dos recursos. 

Permite o máximo output de produtos para um dado volume de recursos (produtividade de 

recursos) e a utilização mínima de recursos para um dado “output” (eficiência de recursos). 

 Criação de valor através de novos serviços. 

Abre a possibilidade de criação de valor através de novos serviços de pós-venda ou utilização 

analítica de grande quantidade de dados (Big Data) para fornecer serviços. 

 Resposta às alterações demográficas no trabalho. 

Ao ser particularmente intensiva em conhecimento, permite que uma força de trabalho mais 

envelhecida permaneça ativa. 

 Equilíbrio Trabalho-Lazer. 

Uma organização de trabalho mais flexível, permitirá um melhor equilíbrio entre o trabalho e a 

vida privada dos trabalhadores. 

A transformação digital da Indústria terá as seguintes características: 

 Integração horizontal das redes de valor (redes de empresas). 

 Integração digital extremo-a-extremo dos processos de engenharia através de toda a cadeia 

de valor. 

 Integração vertical dos sistemas de fabrico. 

 Formação profissional ao longo da vida, exigida pela necessidade contínua de aprendizagem, 

dada a constante eprofunda alteração das competências dos trabalhadores. 

A transformação digital da Indústria irá atenuar a fronteira entre Indústria e Serviços, uma vez que 

estes dois sectores estarão intimamente ligados através das TIC e será difícil identificar onde acaba 

a Indústria e começa o Serviço. 

A impressão 3D irá revolucionar a Indústria ao permitir a produção de quase todo o tipo de 

objetos (inclusive órgãos humanos) de uma forma descentralizada e sem recurso a grandes 

fábricas. 

A impressão 3D irá também contrariar a migração da indústria para países emergentes, ao reduzir 

drasticamente os custos de produção nos países desenvolvidos. Irá também permitir a criação de 

fábricas capazes de produzir gamas muito variadas de produtos. 

                                                           
58 Vide Referência [14] 
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Se actualmente a impressão 3D está mais vocacionada para construção de protótipos (ex. peças), 

evoluirá, no horizonte de 2030, para o fabrico de produtos acabados, a produção em volume e 

com grande flexibilidade (alteração rápida dos produtos). 

Já está a ser utilizada em indústrias tão diversas 

como a automóvel (produção de componentes, 

prototipagem rápida), aeroespacial (criação de 

partes com geometria complexa), saúde (implantes) 
59. Esta tecnologia vai alargar-se a todos os sectores 

industriais. 

Obviamente, não é expectável que a impressão 3D 

substitua por completo a manufatura industrial, mas 

sim que funcione como complemento desta. 

O conceito de fábrica sofrerá uma revolução, com um conceito distribuído, colocando a produção 

no local das matérias-primas ou no local do consumo, de uma forma flexível e reduzindo os custos 

de transporte. 

12 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SECTOR TERCIÁRIO 

O sector Terciário foi dos sectores que mais cedo entrou na transformação digital e que mais cedo 

sofreu também os seus efeitos disruptivos. 

De acordo com o relatório “Digital Vortex” 60, os sectores de entretenimento e media, financeiros, 

de retalho e telecomunicações foram os mais atingidos por esta transformação. 

Aplicando a máxima de que “tudo o que pode ser digitalizado, será digitalizado”, o sector da 

edição e da distribuição de música sofreu uma revolução completa com o quase desaparecimento 

da venda física de discos. 

A capacidade de desintermediação, de decomposição das cadeias de valor, de digitalização destas 

componentes e da sua recombinação tem tido um efeito disruptivo nos negócios estabelecidos e 

feito com que os concorrentes surjam de áreas completamente distintas. 

Foi o caso da Apple, que vinda das tecnologias de informação, modificou por completo o 

panorama da distribuição de música. 

Os bancos cedo digitalizaram todos os seus serviços, mas rapidamente foram ameaçados por 

modelos de banca on-line de baixo custo. 

De uma forma geral as sucessivas vagas de transformação digital nestes sectores têm trazido mais 

valor – melhor experiência e menor custo ao cliente final. 

Mesmo sectores que aparentemente estariam mais resguardados do caráter disruptivo da 

transformação digital, como os distribuidores de energia, aparecem agora ameaçados, como se 

mostra na secção seguinte sobre a “Internet da Energia”. 

A “Internet da Energia” 

A aplicação das tecnologias de informação e comunicação em grande escala às redes de 

distribuição de energia, criando as redes inteligentes (smart grid) permitirá consumos mais 

                                                           
59 Vide Referência [17] 
60 Vide Referência [22] 
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eficientes e a gestão da produção doméstica de energia (com renováveis), criando uma verdadeira 

“Internet da Energia”. 

A redução de custos de produção de energia solar, bem como a introdução de baterias 

domésticas 61, permitirão aumentar não só a autonomia do consumo doméstico como a injeção 

descentralizada de energia na rede, permitindo assim fluxos bidirecionais de energia (produtor-

consumidor). 

A Internet da Energia é vista como uma rede 

englobando produtores e consumidores, energias 

renováveis, armazenamento de carga em 

automóveis elétricos e baterias domésticas e 

injeção descentralizada de energia na rede, 

permitindo a coordenação do fornecimento e 

consumo distribuído de energia eléctrica baseada 

em fontes renováveis 62. 

Esta rede permitirá fornecer, armazenar e consumir energia eléctrica de uma forma eficiente, 

gerindo a informação, por forma a ajustar a oferta à procura de forma dinâmica. 

A infraestrutura de TIC permitirá a troca de informação entre todos os actores da smart grid, 

produtores, consumidores, armazenadores, permitindo-lhes o acesso aos dados e serviços 

disponíveis. Os contadores inteligentes, a mobilidade eléctrica e as energias renováveis serão as 

peças básicas para a smart grid. 

O Retalho 

O Retalho tem sido um dos sectores do terciário, que mais tem sofrido com o efeito disruptivo da 

transformação digital, como referido anteriormente. O caso mais radical foi o da venda física de 

música, que praticamente desapareceu, com o advento da distribuição de música on line.  

Significa isto que o comércio físico está condenado? Não necessariamente! Um artigo da 

TechTarget, de Julho de 2015 63, mostra múltiplos 

exemplos de como, utilizando aplicações móveis, é 

possível melhorar a experiência dos clientes nas 

lojas. 

Retalhistas como “In the Pink”, em Massachusetts 

nos EUA, desenvolveram aplicações móveis que 

permitem identificar clientes nas proximidades das 

lojas e propor-lhes promoções, com base no conhecimento das suas preferências. 

Os próprios vendedores, conseguem através dos seus smartphones ter acesso a estas preferências 

e recomendar ao cliente artigos que lhe interessem. 

Outro retalhista, a Nordstrom, em Seattle nos EUA, desenvolveu uma aplicação móvel e um 

espelho inteligente para as salas de prova de roupa, que permitem ao cliente selecionar peças de 

roupa com diferentes cores e tamanhos que existam na loja, permitindo que quer o espelho quer 

o vendedor façam recomendações de vestuário. 

                                                           
61 …um caso paradigmático: baterias domésticas da Tesla de iões de Lítio 
62 Vide Referência [18] 
63 Vide Referência [23] 
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Estes exemplos mostram como a combinação de lojas físicas com aplicações móveis e um maior 

conhecimento dos gostos do cliente (Big Data) podem ampliar a experiência do cliente, aliando o 

digital ao físico. 

13 | UNIÃO EUROPEIA 

Num mundo globalizado em que a evolução das TIC, o crescimento exponencial das regiões 

emergentes, a servir de exemplo, China, Índia e Indonésia, alteraram os pressupostos da ordem 

económica, social, política e ética mundial.  

A União Europeia nasceu como um projeto de salvaguarda de paz no seio do continente europeu 

e de reforço da sua presença na cena internacional.  

Mesmo reconhecendo que as capacidades científicas e técnicas europeias ainda representam um 

capital de valor capaz de impedir a superioridade imediata dos demais continentes nesta área tão 

crucial para a próxima década, importa não esquecer que a Europa depende, em sede de matérias 

primas, de energias não renováveis e até de autonomia alimentar, do resto do mundo. 

Esta dependência é enormíssima no que diz respeito às TIC. 

Uma grande parte dos componentes fundamentais para as TIC são produzidos fora da UE. Esta 

dependência corresponde a um risco significativo sobretudo em situações de disrupção nos canais 

de fornecimento à UE.  

Terrorismo, iniciativas separatistas, movimentos 

migratórios (refugiados e migrantes económicos), 

ambientes políticos extremados, entre outros 

aspectos, tornam o futuro da União Europeia numa 

incógnita com possíveis consequências 

indeterminadas a nivel global 

A deflação económica e social na zona Euro trilha 

actualmente um caminho de incerteza e 

instabilidade, tornamdo-se numa máquina de 

divergência económica e de assimetria social sem contrapesos, em que algum crescimento ténue 

se centra nos seus Estados Membros fundadores, enquanto o desemprego se instala na periferia.  

Neste contexto, perde importancia continuar a pugnar por decisões desde a harmonização e 

simplificação do sistema fiscal no seio da União Europeia com vista a reduzir a carga fiscal sobre os 

rendimentos do trabalho, passando pela criação de um Fundo Monetário Europeu ou de outros 

mecanismos de compensação do “ajustamento” à simplificação da estrutura institucional da EU. 

Completar a União Bancária poderá fazer que o Euro saia reforçado das crises e seja capaz de 

responder a guerras cambiais internacionais.  

Descentralizar algumas áreas de decisão das Instituições Comunitárias poderá salvaguardar o 

paradigma da democracia em paz, que esteve sempre presente no ideário dos fundadores da 

União Europeia.  

Por último, sublinhe-se que a identidade europeia se construiu na negociação permanente e num 

modelo de integração que agora se coloca em causa ecom aplicação duvidosa para o seu futuro. 
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14 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ELECTRÓNICA 64 

Embora alguns países tenham desenvolvido plataformas online sofisticadas, a maioria luta para 

criar canais digitais atraentes, amplamente utilizados. 

De acordo com um estudo da Comissão Europeia, 13% dos utilizadores da Internet na Europa são 

potenciais renitentes no uso do e-government apesar de compelidos a tal. Estes utilizadores têm 

usado canais governamentais on--line, contudo preferem usar outro canal na vez seguinte, 

provavelmente porque receberam um fraco serviço.  

Note-se que o número de cidadãos da UE que acedem ao e-government atingiu actualmente 

cerca de 40%.  

A estrutura de um governo típico contempla muitos 

ministérios/departamentos, o que complica as 

iniciativas on-line. Em resposta a um “comando 

geral” para entrar na era digital, grupos individuais 

lançam projetos separados, raramente 

comunicando ou partilhando ideias. Em resultado, 

assiste-se a muitas sobreposições, pouca 

coordenação e duplicação de custos. Assim, a 

coordenação desses projetos sectoriais tentará 

manter a consistência nas prioridades, prazos e 

alocação de recursos. 

Em vez de selecionar estratégias que são baratas ou simples de implementar, os governos devem 

escolher aquelas que enfatizam a conveniência para os cidadãos. Embora essas estratégias 

continuem a ser uma meta distante para muitos países, existem algumas excepções, onde Portugal 

mantem uma posição relevante (2º lugar na orientação para o cliente e 3º lugar nas questões da 

transparência). 

O relatório Deep Shift - Technology Tipping Points and Societal Impact 65, defende que o governo 

e a Administração Pública poderão evoluir de uma autoridade do topo para a base, para um 

sistema em rede de data hub. Este sistema será mais aberto na partilha de informação, para 

ganhar a confiança dos cidadãos e prestar contas podendo dar mais responsabilidade aos 

cidadãos para tomada de decisões nomeadamente em assuntos sociais e outros da vida pública 

(ex. orçamentos participativos). 

Os governos irão adotar novas ferramentas e plataformas, baseadas em big data e análise de 

dados para melhorar o planeamento e a atribuição dos recursos públicos. A governação do 

ciberespaço será crítica para criar um equilíbrio entre o acesso aos dados e a privacidade dos 

mesmos e em simultâneo assegurar a segurança e a privacidade dos cidadãos e das instituições. 

  

                                                           
64 e-government 
65 Vide referência [25] 
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VI | IMPLICAÇÕES ESTRATÉGICAS DO 
CENÁRIO 

 

 

O Cenário de Aprofundamento que configurámos constitui uma nova vaga da transformação 

digital da sociedade, abrangendo todos os seus sectores e quebrando as barreiras do mundo físico 

e do mundo digital.  

Portugal terá de se inserir nesta transformação, consciente e afirmativamente, através do 

desenvolvimento de uma estratégia concertada entre Estado, Empresas e Sociedade Civil, com 

vista a tirar o máximo partido quer na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, quer no 

crescimento das suas empresas, quer na melhoria do ambiente, quer ainda na sua afirmação no 

mundo global. 

A estratégia a prosseguir de forma articulada entre o Estado, as Empresas, as Universidades e os 

Cidadãos poderá envolver, na nossa perspectiva, as seguintes iniciativas: 

 

1. Massificação da 

literacia digital 
 

Levar a literacia digital a todos os cidadãos, reduzindo fortemente o 

Fosso Digital. 
   

2. Ensino de 

competências 

digitais 
 

Promover um programa de ensino de Competências Digitais, 

nomeadamente no domínio da programação informática, no sentido 

de preparar os jovens para as novas competências que vão ser 

exigidas nos novos empregos a serem criados. 
   

3. Transformação 

digital no sector 

primário 

 

Dinamizar provas de conceito com a criação de novas tecnologias nesta área. 

Por exemplo: releva-se a necessidade duma maior eficiência na utilização da água 

com sistemas de irrigação que garantam a monitorização/controlo dos consumos. 

   

4. Transformação 

digital no  

sector secundário 

 

Definir as melhores práticas, promover a cooperação interdisciplinar, 

desenvolver tecnologias e lançar provas de conceito. 
As empresas industriais a incluir nesta iniciativa deverão integrar tanto os sectores 

tradicionais (calçado e têxtil), como os sectores da indústria automóvel e aeronáutica 

e ainda as novas indústrias de biotecnologia e nanotecnologia.  

Nesta iniciativa será fulcral o envolvimento de PMEs, integrando-as em redes de valor 

e incentivando-as a adotar as metodologias e tecnologias dos principais 

fornecedores. Os objetivos principais da iniciativa serão o de definir as melhores 

práticas, de promover a cooperação interdisciplinar (engenharia de fabrico, 

engenharia de automação, TIC), de desenvolver tecnologias e de lançar provas de 

conceito. Estas deveriam estar voltadas quer para sistemas de produção existentes 

quer para novos sistemas. As TIC serão o suporte do investimento, não só em 

tecnologias que garantam um menor consumo de energia, mas também que a 

mesma tenha índices baixos de carbono. 
   

5. Potenciar o recurso a 

tecnologias 

emergentes na 

Saúde 

 

Lançamento de iniciativa para potenciar as tecnologias emergentes 

(big data, IA, impressão 3D, nano-robots entre outras) no sentido de 

optimizar recursos disponíveis e melhorar a prestação de cuidados de 

saúde. 
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6. Definir linhas 

estratégias do 

eHealth em Portugal 

para 2030 

 

Aprofundar a estratégia do eHealth para 2030, promovendo a 

implantação e exploração de tecnologias emergentes como apoio. 

   

7. Internet da Energia 

 

Dinamizar provas de conceito e criação de novas tecnologias na área 

das Smart Grids. 
Será também possível garantir o reforço da produção de energias renováveis, 

assegurando-se o fornecimento de energia verde ao resto da Europa através das 

redes de interligação. 
   

8. Mobilidade Eléctrica 

 

Desenvolver a rede nacional de carregamento elétrico, privilegiando 

as habitações e os locais de trabalho, com utilização de mobilidade 

eléctrica nos serviços públicos e transportes públicos. 
Aposta em I&D nos seus vários subsistemas, nomeadamente o das baterias. 

   

9. Digitalização de 

todos os serviços 

prestados pelo 

Estado 

 

Assegurar que a digitalização dos serviços do Estado ocorra tanto na 

interface com o cidadão como ao nível de toda a prestação de 

serviços no interior da AP. 

   

10. Fortalecimento da 

governação das TIC 

e dos Sistemas de 

Informação do 

Estado 

 

Definir políticas públicas e implementar um modelo de governação 

das TIC na AP. 
No sentido de permitir à AP capacidades para ajudar à definição de Políticas públicas 

e para que possa acompanhar e controlar (quando for aconselhável) as acções 

adequadas ao amadurecimento de uma Sociedade de Informação moderna e capaz. 

   

11. Acompanhamento 

específico do 

desenvolvimento da 

Sociedade da 

Informação a nível 

nacional 

 

Assegurar o acompanhamento do estado de desenvolvimento de 

políticas nacionais no domínio da Sociedade da Informação através 

de indicadores anuais de performance (KPI). 
Esta acção deve ser assegurada de forma sinérgica pelo sector público e pelo sector 

privado. 

Outras iniciativas deverão ser também tomadas em consideração, no quadro de outras estratégias 

nacionais. 
 

 

 

Iniciativas fundamentais no cenário de Aprofundamento 
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VII | UMA HISTÓRIA DO QUOTIDIANO 
EM 2036 

 

 

Passam 20 anos dos atentados de Bruxelas. 

É a primeira informação que surge no visor retinal de Vasco. 

Ele dá dois toques na sua têmpora direita de forma a desligar o ecrã mais um pouco... 
Passados tantos anos, ainda tem esta mania de colocar o despertador para mais cedo só 
para poder dar-se o prazer de dormir mais um pouco. 

Dantes tinha de programar o smartphone com essa função antes de deitar. Mas de há 3 
anos para cá já não tem de o fazer... o seu smartphone é agora um engenho integrado em 
lentes de contacto e o comando é o reconhecimento ocular de coordenadas no espaço. 

Todos os seus dados, hábitos de sono, estatísticas vitais, preferências alimentares, sociais, 
culturais estão registados na nuvem de dados à qual a operadora tem acesso e 
permanentemente actualizam o seu perfil... desde que se tornou utilizador deste aparelho 
que os serviços de telecomunicações sabem que é preciso colocar o alerta do despertador 
para 1 hora antes..., um pouco mais, se for dia de ir ao escritório. 

Agora sim, uma hora depois, o visor retinal volta a dar sinal a Vasco e ele acorda... Chama a 
App Fast-Breakfast e direcciona o seu olhar para o menu 1. 

Ser-lhe-á entregue por drone dentro de 40 minutos... o tempo de se lavar, vestir, fazer a 
barba calmamente... 

Retém a primeira informação do dia.... passam 20 anos sobre os atentados de Bruxelas. A 
data fere-o... não pessoalmente, mas olhando em seu redor não consegue deixar de 
constatar a evidência. A mesma tecnologia que nos aproxima, isola-nos... e há instintos 
básicos aos quais ainda hoje não se consegue fugir. 

Vive-se um novo clima de prosperidade em comparação com a crise financeira que ainda 
afetava o mundo inteiro nessa altura... A aposta crescente nas energias renováveis também 
levou o mundo ocidental a depender menos do petróleo. Assim, já não há tantos interesses 
comerciais no médio oriente e, progressivamente, o envolvimento dos países ocidentais 
naquela região foi decrescendo...  

Mas, infelizmente, há sempre causas para a insegurança. E desde que a República do 
Turcurdistão 66 se tornou estado membro da União Europeia, alguns grupos radicais que 
tinham aquele país como alvo frequente, passaram a considerar toda a Europa um alvo. A 
Irmandade da Aurora Crescente 67 já quase não atacava no Turcurdistão... mas ameaça 
agora Berlim, Paris e Londres. 

Entretanto o regime monárquico das Terras Árabes do Sul 68 está em crise profunda... a 
baixa progressiva do preço do petróleo está a destruir o sistema de suporte social que 

                                                           
66 …país fictício 
67 …movimento fictício 
68 …país fictício 
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mantinha a população satisfeita com o estado das coisas. Será que vem aí uma nova 
primavera árabe? 

Muitos pensamentos que lhe são suscitados à velocidade a que lê o seu newsfeed. Já 
ninguém o faz usando um smartphone... É, inclusive, uma atividade reprovada pela 
Organização Mundial de Saúde, a fim de evitar as lesões cervicais que afetaram gravemente 
as pessoas na faixa etária dos 30 anos, todas elas ávidas utilizadoras dos smartphones do 
início do século. 

Agora a leitura é impulsiva e mais rápida... a perceção dos textos é aumentada por sensores 
áudio-oculares... conforme se foca mais uma frase na leitura, ela é-nos recitada ao ouvido 
com mais intensidade. 

E todos estes equipamentos são à prova de água, pelo que Vasco não tem de parar de se 
actualizar enquanto está no banho. 

O duche está já à temperatura certa assim que ele entra na cabine. Por indicações médicas, 
Vasco tem de manter sempre a temperatura da água abaixo dos 25ºC e já há muito que o 
seu data centre pessoal transmitiu essa informação à intranet do seu apartamento. Desde a 
consulta em que o médico lhe diagnosticou online uma dermatite tópica. Algo que ele pode 
controlar através dos níveis de alimentação e stress, e da temperatura do banho. 

A sua mulher já acordou... gosta de pequenos almoços à moda antiga, pelo que se levantou 
para cozinhar. Faz isso sensivelmente uma vez por semana... através da App Oliverdirect, 
seleciona receitas de um famoso chef do início do século e, automaticamente, o 
supermercado mais próximo direciona a entrega dos respetivos ingredientes no dia em que 
pretende executá-las... 

Com o auxílio do robot de cozinha, já fez uma pasta vegetariana para a manhã e um wrap 
tailandês para o almoço. De início, Vasco estranhava que Diana tivesse passado a comer 
mais ao pequeno almoço do que nas outras refeições do dia, mas o seu perfil social e de 
horários é diferente do dela. 

E se o dela sugere que a hora mais indicada para comer, do ponto de vista homeostático, é 
o pequeno almoço, no seu caso basta aceder ao seu relatório médico on line para perceber 
que o almoço é a refeição mais importante. 

Diana é arquiteta de matéria programável. Tem de sair de casa para trabalhar no laboratório 
onde estão a desenvolver esboços de plásticos inteligentes. A empresa é uma multinacional 
americana, mas o trabalho é realizado por unidades em todo o mundo, em simultâneo. 

Vasco está numa agência de trabalho que lhe vai indicando projetos em diversas áreas. 
Como a maior parte das pessoas na faixa dos 40 anos, não trabalha numa empresa. Tendo 
como formação base a arquitetura, Vasco ganhou experiência também como professor de 
design e arte, e como editor de pequenos filmes. 

Sazonalmente, a sua atividade como arquitecto intensifica-se, mas, na maior parte do tempo, 
trabalha ao sabor dos projetos que lhe são propostos pela agência: um artigo para uma 
revista holandesa, que conseguiu fazer graças à plataforma de tradução metalinguística, foi 
o seu último trabalho. Ao fazê-lo, lembrou-se de que ainda há uns anos, teria de ter 
aprendido outra língua para poder candidatar-se a trabalhos naquela região geográfica. 
Hoje em dia, pode fazê-lo para qualquer parte do mundo, dado o avanço e inteligência dos 
tradutores. 

Já na mesa do pequeno almoço, vê o drone com a sua refeição a entrar... o preço do serviço 
será debitado na sua conta após reconhecimento da sua impressão digital. Vasco coloca o 
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dedo sobre o tampo vitrocerâmico da mesa que, imediatamente, faz o reconhecimento dos 
dados e os envia para a Fast-Breakfast. 

- Não percebo como preferes a comida que te é trazida por essa engenhoca. 
Comenta Diana, em tom reprovador. 

- Não embirres... sabes o quanto aprendi a gostar de engenhocas. 

- A impressora começou a trabalhar há pouco, estavas à espera de alguma coisa? 

Vasco faz uma pausa enquanto acaba de sorver um pouco do seu machiatto... sabe que há 
um projeto de isolamento eletromagnético de uma escola que terá de fazer, mas 
supostamente só daqui a meses. 

- Eu, normalmente, só a uso para os projetos de arquitetura e ainda nem peguei 
no próximo... 

Diana, entretanto, está a pigmentar o seu vestido... 

- Que achas? Amarelo ou azul? 

Vasco sorri. 

- Pensava que não gostavas de engenhocas... 

- Um vestido-camaleão não é uma engenhoca, é uma genial invenção que poupa 
dezenas de minutos à mulher moderna. Vá, azul ou amarelo... 

- Salmão. 

Diana, surpreendida, decide experimentar a sugestão de Vasco. Na pulseira prateada que 
acompanha o vestido, carrega na réplica de diamante. Surge logo no seu visor retinal uma 
paleta de cores... dirige o seu olhar para as tonalidades rosadas e os micro- 
-cromatóforos do vestido tomam imediatamente essa côr. 

- Pagas tu Vasco? 

- Quanto é? 

Lendo a mensagem que acompanha a paleta de cores, Diana lê, em tom de locutora de 
anúncio: 

- “Se deseja reter esta nova opção de cor, confirme escolha. Oito EuroFeds serão 
debitados na sua conta. 

- Quanto é isso em Euros? 

- Sei lá, p'rái 5. 

- Força. 

Diana vai saindo enquanto, de passagem, o beija... Vasco está ainda a pensar nas notas da 
moeda antiga. Em como tudo esteve relacionado: a falta de união bancária, o desemprego, 
a vulnerabilidade aos factores externos de crise, à ameaça do Brexit, e à nova Federação 
Europeia com assento parlamentar em Atenas como forma de renovação da antiga UE. 

“Ficou o Espírito em França, o cérebro na Grã-Bretanha, o dinheiro na Alemanha 
e a cabeça na Grécia... nós continuamos os pés.” 
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Tem dificuldade em perceber se, politicamente, as coisas ficaram melhores. 
Economicamente, tudo está melhor em relação há 20 anos, sim... mas não era difícil. São os 
tais ciclos da economia, não é?... E o fim dos partidos terá ajudado a clarificar o ambiente. 
Ainda assim, este ano terá de votar nas primeiras eleições uninominais da história de 
Portugal e ainda tem dificuldade em escolher a sua lista de 10 deputados preferenciais de 
entre os 50 que o distrito de Lisboa coloca no menu. 

Chega à impressora... está a acabar de plotar um segundo bloco de peças em poliuretano 
rígido. O primeiro já está a arrefecer na câmara acoplada. Enquanto as agulhas da 
impressora 3D vão fiando a próxima forma, como uma aranha robotizada, Vasco lembra-se 
de uma mensagem do filho... 

Está a estudar este semestre na secundária Ahmed Merabet, em Paris: uma escola 
internacional com o nome do polícia muçulmano morto durante o ataque ao Charlie Hebdo. 

Faz estes seis meses de aulas em francês e em inglês enquanto acompanha on line as 
matérias do 11º ano actual, validadas pelo Tutor Diogo Freitas: um simpático senhor de 70 
anos que aceita alunos de toda a parte do mundo via plataforma virtual. 

“Se fosse há 20 anos, já ninguém lhe pegava! Com esta idade...” 

Foi uma das medidas mais polémicas do governo federal europeu: a alocação de parte dos 
recursos da segurança social dos vários países para a criação de “empregos sénior” para a 
população até aos 78 anos. 

Num quadro que permite a realização de diversas tarefas a partir de casa, com recurso às 
plataformas virtuais e sem esforço físico, existem agora umas 30 profissões que os cidadãos 
mais idosos se podem candidatar a desempenhar, com um vencimento em parte pago pelos 
fundos de segurança social, de forma a que o progressivo envelhecimento da população 
não signifique a falência do Estado. 

Primeiro estranhou-se, depois entranhou-se. No caso do Tutor Diogo, foi uma ótima 
mudança: valida junto do ministério as notas de 4 alunos de Faro, 3 de Lisboa, 1 do Porto… e 
o Ricardo, que está em Paris. 

Sinal dos tempos... a Escola em que dantes lecionava, é agora um Hostel para estudantes 
universitários. 

No motor de busca do seu visor retinal, Vasco relaciona as palavras “Molde, Ricardo, 
Impressora” e manda pesquisar na sua caixa de correio... 

...ao fim de segundos, a mensagem aparece enfim: 

Vasco sorri. Comenta em voz alta: 

- Sacana. Mal ele sabe o que me custou mudar para os carros elétricos. 

Motores fraquinhos, fraquinhos… 

“Pai, um molde de um Ferrari Modena... Daqueles que já não se fazem, motor a 
gasolina, híper-poluente. Força aí a montar isso, que eu sei que gostas. Desenhei-
o eu. Diverte-te, seu admirador de motores sujos :-)” 

 

Pedro Miguel Ribeiro
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