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O presente trabalho apresenta dois cenários para a economia portuguesa no 
horizonte 2050, no âmbito dos quais se ensaia uma quantificação da evolução de 
algumas variáveis socioeconómicas. Constitui o contributo do DPP para o projecto 
“HybCO2: Abordagens híbridas para avaliar o impacto económico, ambiental e 
tecnológico de cenários de redução de carbono de longo prazo – o caso de estudo 
Português”, co-financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que 
integra também a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa e o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de 
Lisboa.

O processo de construção dos cenários
O DPP desenvolveu um processo de construção dos cenários que incluiu diversas 
fases de investigação e análise interna, bem como momentos de participação de 
stakeholders externos. O processo iniciou-se com uma investigação inicial, de 
literatura internacional e nacional de cenários, que serviu de base à preparação 
do Workshop “Cenários Globais 2050”, cujo processo co-criativo deu origem à 
identificação de um conjunto de estruturas de cenários. Seguiu-se um trabalho 
interno de descrição dos cenários globais, análise das suas implicações para 
Portugal e desenvolvimento de uma Timeline com desafios e questões para 
Portugal. Os documentos resultantes deram apoio à organização de dois Workshops 
“Cenários Portugal 2050” onde, novamente com o envolvimento de stakeholders, 
se procuraram incertezas cruciais e se construíram as estruturas dos cenários 
nacionais. Finalmente, construíram-se dois cenários designados “Bem-vindos” 
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e “Não podemos falhar”, cujas histórias e quantificação das principais variáveis 
socioeconómicas se sintetizam a seguir. O processo de trabalho desenvolvido foi 
resumido na figura.

Dois cenários para Portugal no horizonte 2050
O processo de construção dos cenários origina futuros plausíveis no espaço dos 
possíveis para a evolução da economia portuguesa, entre os quais se desenvolveram 
dois percursos diferenciados. Apesar do actual contexto de crise assumiu-se 
deliberadamente que nenhum dos Cenários  seria catastrófico, existindo em ambos 
alguma capacidade de gerir as crises mais graves que Portugal enfrenta a curto e 
médio prazo. São contudo Cenários muito diferentes, que assumem mudanças em 
algumas áreas, embora de natureza e amplitude diferentes e com diversos graus 
de exigência.  O primeiro, que se desenvolve no seio de um mundo instável com 
a Europa em crises cíclicas, onde Portugal procura aproveitar a intensificação dos 
fluxos internacionais dos serviços e ganhar eficiência nas estratégias colectivas. 
O segundo, num mundo em expansão, alicerçado este em actividades intensivas 
em conhecimento, e cooperando nas respostas a desafios globais como o combate 
às alterações climáticas, Portugal investe em mudanças estruturais profundas 
que permitem, no final do período, ganhar sustentabilidade. Nas caixas que se 
seguem são realçados os aspectos principais das “histórias” de cada cenário 
em que procuramos analisar seis áreas cruciais para alcançar os desafios de 
um crescimento sustentável, onde o capital intangível – talentos, instituições, 
governance – é determinante para aproveitar os benefícios das redes e progredir 
na valorização territorial e na sustentabilidade ambiental: i) Evolução do Perfil 
de Especialização da Economia Portuguesa; ii) Liderança estratégica, Capacitação 
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institucional e Capital Social; iii) Potencial Científico e Sistemas de Ensino e 
Formação; iv) Organização do Território e Papel das Cidades; v) Conectividade 
Física e Digital; vi) Energia e Ambiente.

Cenário nº 1 (C1) – “Bem-vindos”

Enquadramento global (EG_A)
Instabilidade, competição e escassez são três características genéricas do contexto 
global.

Mundo instável em transição conturbada, com crises frequentes e típicas de 
períodos de transição de poder, neste caso de Oeste para Este, do Mundo Atlântico 
para os Grandes Emergentes, particularmente China e Índia. Mundo reactivo, com 
tendências proteccionistas e dificuldades ao nível da regulação global, por exemplo 
nas questões ambientais e financeiras, tendo em conta a existência de modelos 
económicos e políticos bastante diferentes entre si.

Estagnação do projecto europeu depois das crises sucessivas do Euro, 
particularmente sérias no início da 2ª década do século XXI. Num contexto de 
escassez global de recursos naturais, capital humano e financeiro, o caso europeu 
ganhou fragilidades acrescidas por uma população envelhecida, ineficácia na 
criação de emprego que permitisse recuperar as perdas de milhões de postos de 
trabalho em 2008-2012 e um adiamento dos objectivos maiores em termos de 
sustentabilidade ambiental, num quadro de fortes restrições financeiras.

Principais Caracteristicas do Cenário
Num mundo em transição difícil e instável que tendeu a reforçar o carácter 
periférico de Portugal, e numa Europa a várias velocidades, o agravamento das 
assimetrias sociais e regionais num quadro em que os sectores mais dinâmicos 
procuram absorver os escassos talentos, Portugal, com um histórico défice de 
pessoas qualificadas, teve no Turismo uma actividade-âncora para crescer, 
procurando atrair novos segmentos de mercado, fora da Europa, através de uma 
oferta diversificada e catalisadora do património histórico, cultural e natural. O 
nosso país focalizou-se, com sucesso, nas suas vantagens comparativas “clássicas” 
e na capacidade de ordenar o território no seu conjunto, recuperar o edificado e 
planear as cidades. 

Os problemas económicos são vários e recorrentes mas a nossa habilidade colectiva 
em gerir o curto prazo e encontrar respostas acabou por conseguir, sucessivamente, 
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re-equilibrar as situações. A combinação dos ganhos de planeamento urbano com o 
dinamismo das indústrias culturais e criativas constituiu um contributo importante 
e complementar na lógica do “acolhimento inovador”, da mesma forma que as 
actividades associadas ao envelhecimento activo, incluindo o desenvolvimento de 
nichos de mercado ligados à saúde/ farmacêuticas.

Evolução do Perfil de Especialização da Economia Portuguesa
Modelo dualista (coexistência entre indústrias/sectores de produtos pouco 
diferenciados com margens baixas e outros de produtos de elevado valor 
acrescentado e intensidade competitiva).

Clara concentração no sector do Turismo/acolhimento e serviços e cuidados de 
proximidade, que permitiu ganhos noutros domínios estratégicos da economia 
portuguesa, como a “economia do mar”, a revitalização/reconfiguração de algumas 
cidades, ou o desenvolvimento de agricultura de especialidades e produtos 
“gourmet”. O dinamismo do turismo residencial capitalizou benefícios directos no 
sector da construção/ reabilitação e regeneração urbana das duas principais áreas 
metropolitanas do país.

Incapacidade de posicionamento face às novas vagas de investimento em áreas 
tecnológicas com excepção do sector saúde/farmacêutica que, apoiado numa 
procura exigente ao nível dos cuidados de saúde, consegue desenvolver-se e atrair 
alguns projectos internacionais relevantes.

Liderança estratégica, Capacitação institucional e Capital Social
Instabilidade financeira, económica, social e fixação no curto prazo. Incapacidade 
de tornar “partilhados” os grandes desígnios nacionais e uma visão estratégica 
agregadora para Portugal. Baixa credibilidade das instituições, desconfiança 
estrutural dos agentes, expectativas relativas a processos de mudança muito 
marcadas por uma lógica top down, - que alimentou um ciclo vicioso de “expectativa-
passividade e desconfiança”. Evoluções nos valores e cultura dominantes “impostas 
do exterior”, adaptativas e com reflexos pouco profundos em questões-chave como 
a confiança e o empreendedorismo. Emergência da ideia-chave (já clara em 2020-
2025) de Portugal como país de acolhimento e residencial por excelência.

Potencial Científico e Sistemas de Ensino e Formação
A aposta crescente em I&D conseguiu gerar quadros e projectos de investigação 
de crescente reconhecimento internacional mas teve dificuldade em ligar-se ao 
Sistema de Inovação e ao empreendedorismo conduzindo à “fuga” de quadros 
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qualificados nas áreas científicas e tecnológicas (com a excepção das ligadas à 
construção e TICs). Dificuldades de definição de prioridades em termos de áreas 
científicas e tecnológicas  e no desenvolvimento de plataformas de inovação de 
produtos e serviços. O sistema de ensino e formação evoluiu de forma reactiva 
à especialização da economia portuguesa no sector do Turismo e à visão de 
Portugal como país de acolhimento, com evolução significativa nas áreas do 
território/urbanismo, com a afirmação global das escolas de turismo, arquitectura 
e engenharia civil. 

Organização do Território e Papel das Cidades
As transformações significativas na organização do território e papel das cidades 
ocorreram de forma sustentada. Dificuldades de coordenação inter-regionais/
territoriais, tiveram como excepções o Turismo e alguma capacidade de articulação 
urbano-rural assente no fornecimento de produtos agrícolas de proximidade. 
Afirmação de cidades intermédias com especializações em serviços ligados ao 
turismo, mas num quadro dominado pela áreas metropolitanas de Lisboa e do 
Porto. Paradigma centrado na reabilitação e planeamento urbanos em substituição 
progressiva da urbanização extensiva. O reordenamento urbano das cidades mais 
vulneráveis ao risco sísmico e ao impacto das alterações climáticas, adiado numa 
primeira fase, foi retomado na 2ª metade do período, fortemente apoiado por 
fundos externos. 

Conectividade Física e Digital
Adiamento de obras importantes para a conectividade com as redes internacionais, 
como o novo aeroporto de Lisboa, enquanto o projecto do TGV foi substituído por 
um conjunto de acessos ferroviários de alta prestação. Na falta do hub para um 
operador global que seria o novo aeroporto de Lisboa, o acréscimo de visitantes 
foi parcialmente compensado pelo ciclo de crescimento de pequenas empresas no 
fornecimento de serviços de charter aéreo, potenciando e diferenciando a oferta 
no turismo de negócios.

A crescente conectividade digital permitiu conquistar ganhos de crescimento nas 
indústrias criativas e culturais. Aproveitamento das competências na área das TIC 
para avançar na oferta de serviços como a telemedicina, que permite a ligação do 
Turismo com a Saúde e Bem-Estar, para além de agilizar o modelo organizativo do 
sistema de saúde.

Energia e Ambiente
Eficiência energética como principal pilar da política de energia. Portugal continua 
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fortemente dependente dos combustíveis fósseis, não conseguindo avançar 
significativa e rapidamente na transformação para o veículo eléctrico. O investimento 
significativo nas infra-estruturas para a produção de energia eólica e fotovoltaica, 
na primeira década do século XXI, apesar de ter permitido alguns ganhos, não 
conseguiu uma redução assinalável da dependência energética do exterior por via 
das renováveis nem permitiu o crescimento substancial e sustentado de um cluster 
industrial à volta destas energias. Portugal torna-se uma referência ao nível da 
gestão dos recursos hídricos e costeiros.

Cenário nº 2 (C2)– “Não podemos falhar”

Enquadramento global (EG_B)
Mundo em expansão, com crises cíclicas mas geridas/controladas e forte 
competição. Cooperação e competição coexistem e são transversais a Estados e 
governos nacionais, sectores de actividade, territórios, empresas e ONG e outras 
comunidades. Globalização altamente competitiva e crescimento económico com 
efectiva capacidade de coordenação e acção globais. Mercados globais são um 
dado adquirido para os agentes políticos e económicos e a proximidade passou 
a referir-se não só à “geografia-território” mas também a outras “geografias” 
(profissionais, culturais, etc.).

A sustentabilidade e o ambiente, através de diferentes mecanismos, foram 
progressivamente incorporados nos processos económicos de definição de custos/
preços.

Lógicas de cooperação e governação global, mas acima de tudo, elevada competição 
e inovação a uma escala global, regional e local, exigindo uma grande capacidade 
de resiliência a flutuações e crises cíclicas e uma grande agilidade e capacidade de 
resposta no sentido dos países e regiões serem capazes de aproveitar oportunidades 
e responder favoravelmente a riscos e desafios.

Principais Caracteristicas do Cenário
Num mundo em crescimento e altamente competitivo, Portugal consegue (re)
situar-se nas novas vagas tecnológicas e de inovação que alimentam uma economia 
global integrada e muito dinâmica.

Confluem um conjunto de desenvolvimentos (de mudança) endógenos ao 
funcionamento da economia e sociedade portuguesas, os quais se cruzaram com 
algumas forças de mudança externas/globais, e cujas interacções fazem com 
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que as três décadas posteriores a 2011 tenham ficado marcadas em termos de 
dinâmica de crescimento, elevação da capacidade competitiva e reorganização 
sectorial, institucional e societal no nosso país. Neste cenário assiste-se a uma 
reindustrialização da economia portuguesa com o desenvolvimento de novas 
actividades, designadamente em áreas de alta tecnologia (bios, cognos, nanos…) 
e serviços de conhecimento intensivo. Portugal destaca-se nas energias limpas, 
mobilidade sustentável e novos materiais inteligentes.

O sucesso na utilização de recursos e competências “endógenos” e na capacidade 
de captação de IDE estratégico gerou uma dinâmica virtuosa de alteração do perfil 
produtivo de Portugal. Para tal contribuiu igualmente a estabilidade dos processos 
de reforma estrutural, cujos resultados ao nível do crescimento económico 
foram significativos e relativamente rápidos, capazes de estimular a inovação, a 
criatividade, a melhoria tecnológica e de orientar a economia para uma “subida” na 
cadeia de valor. A consciencialização de que apostas e investimentos a curto prazo 
não seriam suficientes para projectar e construir uma economia suficientemente 
competitiva e inovadora a 20 ou 30 anos de distância, mobilizou a sociedade para 
trabalhar simultaneamente o curto e o longo prazo.

Evolução do Perfil de Especialização da Economia Portuguesa
Alteração profunda do perfil de especialização da economia portuguesa e sua 
inserção na economia internacional. Forte aceleração e convergência tecnológica 
em torno das Nano, Bios, TICs e Cognos. Portugal foi capaz de se inserir em 
redes globais de conhecimento e antecipar novas necessidades globais e adequar 
recursos e funções nas (novas) cadeias de valor. Aumento do emprego nos bens 
e serviços transaccionáveis e susceptíveis de concorrer no mercado internacional. 
Ascensão nas cadeias de valor das indústrias tradicionais. O cluster aeronáutica/ 
aeroespacial sofreu desenvolvimentos, beneficiando de ligações a projectos de 
ponta inseridos em redes internacionais e, no segundo período, Portugal  afirmou-
se como exportador de veículos eléctricos. O pólo tecnológico das indústrias 
químicas, petroquímicas e refinadoras ganhou dimensão internacional, avançando 
para as nano-inovações e para a produção de hidrogénio. O Cluster/Pólo de saúde 
afirma-se a nível internacional como líder nalguns nichos de mercado altamente 
inovadores, conseguindo um elevado número de patentes. Portugal desenvolveu 
centros de investigação de ponta na área da saúde.

Liderança estratégica, Capacitação institucional e Capital Social
Resposta bem sucedida aos graves desequilíbrios financeiros. A estratégia europeia 
para superar a crise obriga Portugal a reencontrar-se, na obrigação de não poder 
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falhar uma oportunidade de voltar a crescer de uma forma sustentada. Emergência 
de uma forma “orgânica” de visão e liderança estratégicas no âmbito da qual as 
principais prioridades e apostas da economia portuguesa são relativamente claras, 
partilhadas e apropriadas por uma parte significativa da sua população.  Processo 
de regeneração institucional e capacidade endógena da sociedade portuguesa em 
gerar capital social. Reconfiguração muito significativa do chamado Estado Social, 
que permitiu transferir para o terceiro sector parte relevante das funções “sociais” 
(educação, saúde e protecção social), e uma focalização do Estado nas funções de 
justiça, segurança e defesa.

Potencial Científico e Sistemas de Ensino e Formação
Ligação mais estreita e estratégica entre o sistema de Ciência e Tecnologia 
e o sistema de Inovação e sua relação com a capacidade empreendedora. 
Internacionalização e atracção de talentos. Clara escolha e definição de prioridades 
em termos de áreas científicas e tecnológicas. Transformações ocorridas de forma 
sustentada e sistemática nos sistemas de ensino e formação, integrados numa 
intensa e acelerada globalização e mudança tecnológica e societal. Formação 
avançada/especializada e personalizada para a internacionalização de empresas 
portuguesas e para a atracção de IDE estratégico. 

Organização do Território e Papel das Cidades
Profundas transformações nos processos de ordenamento e urbanização do território 
nacional e papel importante das cidades. “Clusterização” cada vez mais densa da 
economia portuguesa, apoiada em redes de cidades habituadas a pensar e a actuar 
de forma intensa e proactiva nas vertentes de inovação, empreendedorismo e 
competitividade internacional. Reforço das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 
Paradigma centrado fundamentalmente na compactação e, na nova construção, 
num edificado mais apropriado às crescentes necessidades de eficiência energética 
e de uso e reutilização da água. 

Conectividade Física e Digital
O país partiu na linha da frente na banda larga de alta velocidade no início do período e 
manteve-se na vanguarda das inovações tecnológicas em TICs, que incorpora de forma 
transversal numa grande parte dos sectores nacionais. Realizado o investimento infra-
estrutural da construção do novo Aeroporto de Lisboa, este contribui fortemente para a 
afirmação de Portugal como plataforma logística e de integração e serviços, articulando 
cargas transportadas por via marítima e aérea. Desenvolvimento da ferrovia, associado 
ao crescimento significativo do transporte de mercadorias para o exterior, em estreita 
articulação com portos portugueses e plataformas logísticas espanholas.



Sumário Executivo     18     

Energia e Ambiente
Portugal afirmou-se como país de energias limpas e mobilidade sustentável. A 
afirmação na área energética estendeu-se à área dos edifícios, onde Portugal 
alcançou uma posição de vanguarda na microprodução através de energias 
renováveis sendo prática generalizada, em 2050, a dos edifícios auto-sustentáveis, 
incorporando novos materiais de construção. A factura energética nacional 
reduziu-se drasticamente e Portugal tende a ser autosuficiente em termos 
energéticos. Rápida expansão da produção descentralizada de electricidade a 
partir de energias renováveis, associada a redes distribuídas e inteligentes de 
electricidade. O desenvolvimento das tecnologias de pilhas de combustível a 
hidrogénio desempenhou um papel decisivo na alteração do paradigma energético 
vigente, revelando-se uma tecnologia disruptiva no sector dos transportes. Portugal 
foi capaz de gerir a água e de garantir a protecção costeira e o equilíbrio entre 
desenvolvimento e requisitos de protecção ambiental. O país conseguiu afirmar-se 
na captura de carbono, inserido em projectos de redes internacionais.

Quantificação dos cenários 
Para cada um dos cenários descritos ensaiou-se uma quantificação da evolução 
de algumas variáveis nacionais: PIB, consumo privado das famílias, população 
residente e VAB por sector de actividade, a qual é apresentada no Anexo 4.
Foram tidas em conta as tendências históricas disponíveis, os valores base (2005), 
as estimativas disponíveis para o período 2006 -2010 e, acima de tudo, o conjunto 
de evoluções qualitativas plasmadas nos dois Cenários (“Bem-vindos” e “Não 
podemos falhar”). Saliente-se que os valores apresentados não têm o carácter de 
previsões, representando apenas possíveis padrões de evolução destas variáveis.
A diferenciação do crescimento do VAB entre os vários sectores de actividade 
traduz uma quantificação possível das características dos cenários qualitativos, 
incorporando, também, os elementos pré-determinados, designadamente os 
decorrentes de investimentos já programados. 
Definiram-se também, em termos de enquadramento global para cada cenário 
nacional, quantificações possíveis (que não constituem previsões), para a evolução 
do PIB, população e PIB per capita na Europa e do PIB a nível mundial.
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(a) 2006-2010: Fonte: FMI (World Economic Outlook, Setembro 2011) e DPP. 
(b) 2006-2010 = UE27: Fonte: Comissão Europeia (Previsões económicas, 
Primavera e Outono 2011) e DPP.
(c) Avaliada através da evolução relativa do PIB per capita a preços 
constantes.

Taxas médias de variação anual em volume (tmva) (%) 

Cenário C1 – “Bem-vindos” Cenário C2 – “Não podemos 
falhar” 

Estimativa
2006-10

2011-20 2021-50 2011-50 2011-20 2021-50 2011-50 

Mundo (a) 
PIB  3,6 3,0 2,8 2,9 3,9 3,5 3,6
Europa (b) 
PIB 0,9 1,2 1,5 1,4 1,8 1,9 1,9
População 0,4 0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,1
PIB per capita 0,5 1,1 1,6 1,5 1,6 1,9 1,8
Portugal
PIB  (a preços de mercado) 
(Milhões € a preços de 2006) 0,5 0,2 1,5 1,2 1,2 2,9 2,4

VAB total (a preços base)  
(Milhões € a preços de 2006) 

0,8 0,2 1,5 1,2 1,2 2,9 2,4

Consumo Privado das famílias residentes no 
território (Milhões € a preços de 2006) 1,3 -1,1 1,4 0,7 -0,3 2,7 1,9

População Residente (média anual)  
(Milhões de hab.) 0,2 -0,1 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0

PIB per capita
(€ a preços de 2006) 0,3 0,3 1,8 1,4 1,2 2,8 2,4

Convergência real anual  com a Europa (c) -0,1 -0,8 0,2 0,0 -0,4 0,9 0,6

Cenários de PIB, População e PIB 
per capita  internacionais e de 
outras variáveis socioeconómicas 
para Portugal
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Cenários Sectoriais de VAB para 
Portugal

Taxas médias de variação anual em volume (tmva) 
(%)

Sectores Classificação 
A80

Cenário C1 – “Bem-
vindos”

Cenário C2 – “Não 
podemos falhar” 

Estimativa
2006-10

2011-20 2021-50 2011-20 2021-50 

Agricultura e pescas 1+3 0,1 0,0 1,5 0,7 2,1 
Silvicultura 2 1,2 1,0 1,5 1,2 2,0 
Hulha, lenhite e turfa 5

Petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados Parte de 6 
+ 19 

0,9 0,3 0,8 0,7 1,5 

Gás Natural (extracção e distribuição) Parte de 6 
+ 35 

5,1 0,3 1,0 0,7 1,5 

Indústrias extractivas e transformadoras tradicionais 7-16 
31-33 

-1,1 -2,0 0,5 0,5 2,2 

Pasta, papel, seus artigos e trabalhos de impressão 17-18 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

Produtos químicos, borracha e plásticos 20-22 0,4 0,8 2,0 1,1 3,0 

Outros produtos minerais não metálicos 23 -1,9 -0,3 1,6 -0,6 2,0 

Metais de base 24 5,8 0,5 1,0 1,1 3,0 

Máquinas e aparelhos 25-28 2,2 0,0 1,0 1,8 4,4 

Material de transporte 29-30 -4,9 0,8 0,5 2,0 4,4 

Electricidade (produção  e distribuição), vapor e água 
quente

Parte de 35 5,1 1,0 2,1 2,0 4,6 

Construção 41-43 -3,9 -0,4 1,7 -0,6 1,6 

Comércio, reparação e Horeca 55-56 + 45-47 0,3 0,5 2,1 1,0 2,5 

Transportes terrestres, por condutas e por água e serv. 
anexos aos transportes 

49-50 + 52 1,3 0,5 1,5 0,8 2,5 

Transportes aéreos 51 8,4 0,7 2,1 1,0 2,5 

Serviços às empresas, de comumicações, imobiliários e 
financeiros 

53 + 58-82 2,7 0,3 1,2 2,2 3,4 

Outros serviços (água, saneamento, serv.púb., 
educação, saúde, serv. recreativos e outros) 

36-40 

84-99 
0,4 0,2 1,5 0,8 2,6 
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