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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.
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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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O presente documento resulta do trabalho desenvolvido pelo DPP no âmbito do 
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). O projecto 
teve início em 2010 e está a ser desenvolvido com a Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) e com o Instituto Superior de Economia e 
Gestão (ISEG).1

Os objectivos gerais do projecto compreendem a avaliação das implicações de Cenários 
de longo prazo de redução de carbono através do desenvolvimento e comparação 
de duas ferramentas híbridas. Com efeito, pretende-se desenvolver ferramentas de 
modelação que reduzam a incerteza e melhorem a avaliação dos impactos, para avaliar 
políticas associadas a cenários de longo prazo de mitigação de carbono. Considerando 
a economia portuguesa até 2050 como caso de estudo, estão a ser desenvolvidas 
duas ferramentas híbridas: o modelo HYBGED e a plataforma HYBTEP.

Com base em Cenários que exploram possíveis trajectos socioeconómicos de Portugal 
até 2050, incluindo o desenvolvimento tecnológico, as duas ferramentas híbridas 
serão usadas para avaliar o custo-eficácia das oportunidades de redução de gases 
com efeito de estufa (GEE) e as suas repercussões nos preços, na produção, no 
rendimento das famílias e no bem-estar económico. A investigação foca-se nas 
alterações tecnológicas e comportamentais necessárias para atingir um cenário de 
baixo carbono em Portugal, até 2050, incluindo um cenário de carbono zero, e na 
análise e na optimização de instrumentos de política necessários para o atingir. O 

Introdução Global

1 Mais informações sobre o projecto 
HybCO2 na sua página oficial: 
http://hybco2.cense.fct.unl.pt/.
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desempenho de ambas as ferramentas híbridas será comparado de modo a maximizar 
as suas mais-valias e ultrapassar as suas limitações, minimizando a incerteza das 
avaliações de políticas de energia/clima e emitindo recomendações para a redução no 
longo prazo de GEE.
O trabalho de investigação desenvolvido no âmbito do Projecto HybCO2 divide-se em 
cinco tarefas principais e uma transversal (ver Figura 1).

T1: Management, Coordination and Promotion;
T2: Development of an technological economic hybrid modelling platform – HYBTEP;
T3: Development of a hybrid general equilibrium dynamic Mixed Complementarity 
Problem model – HYBGED;
T4: Development of long term socio-economic and technological scenarios for Portugal;
T5: Modelling long term low carbon scenarios with HYBTEP and HYBGED;
T6: Comparison of long term GHG mitigation results from HYBTEP and HYBGED.

Ao DPP coube a realização da tarefa 4 (T4), relativa ao “Desenvolvimento de Cenários 
socioeconómicos e tecnológicos de longo prazo para Portugal”, nos seguintes pontos: 
      4.1 Literature review and data collection 
      4.2 Development of storylines for Portugal up to 2050
      4.3 Quantification of the socio-economic drivers

Este documento descreve o trabalho desenvolvido pelo DPP e apresenta o seu 
resultado final: dois Cenários socioeconómicos para Portugal até 2050. Na Parte 1 é 
descrito pormenorizadamente todo o processo de preparação e desenvolvimento dos 
Cenários, enquanto a Parte 2 contém as narrativas dos dois Cenários desenvolvidos, 
“Bem-vindos” e “Não podemos falhar”. Para cada um dos cenários descritos ensaiou-
se também uma quantificação da evolução de algumas variáveis nacionais (PIB, 
consumo privado das famílias, população residente e VAB por sector de actividade) 
que é apresentada no Anexo 4.

Fonte: página oficial do projecto 
HybCO2.
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PARTE 1: 

Cenários de Longo Prazo para a Economia 

Portuguesa: um Processo Iterativo

e Participativo

Introdução

De modo a sistematizar e permitir uma melhor compreensão do processo 
desenvolvido pelo DPP para a elaboração de Cenários de Longo Prazo para 
a Economia Portuguesa, propõe-se o seguinte diagrama, intitulado “Roteiro 
HybCO2” (ver Figura 2). Este representa a sequência de etapas que permitiram 
a concretização dos objectivos e que serão explicadas detalhadamente neste 
documento.

 

 

Figura 2: Cenários de Longo 
prazo para a Economia 

Portuguesa - Roteiro no âmbito 
do Projecto HybCO2

I ti ã
Workshop  Descrição 

Investigação 
Inicial

Cenários 
Globais 2050

Cenários 
Globais 2050

Implicações dos Cenários

Dois Cenários 
de Longo 

Implicações dos Cenários 
Globais 2050 para Portugal

Prazo para a 
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Portuguesa

Ti li D fi W k h W k hTimeline: Desafios 
e Questões para 

Workshop 
Cenários 

Workshop 
Cenários 

Portugal

[Passado Presente

Portugal 2050

[Procurando

Portugal 2050

[Construindo[Passado, Presente 
e Futuro]

[Procurando 
Incertezas 
C i i ]

[Construindo  
Cenários]

Cruciais]
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Investigação Inicial

Com o objectivo de preparar a dinamização do “Workshop Cenário Globais 2050” 
e oferecer contributos relevantes para a posterior construção de cenários globais, 
o DPP realizou um trabalho inicial de levantamento e análise de projectos de 
cenarização de âmbito global elaborados nos últimos 15 anos por entidades de 
referência nos domínios da Prospectiva e Planeamento Estratégico de longo prazo.
Para o levantamento destes projectos de cenarização optou-se por uma abordagem 
panorâmica e global, destinada a explorar de forma holística os vários projectos 
centrados na construção de Cenários globais. Embora não se trate de uma recolha 
exaustiva de todos os projectos de cenários publicados nos últimos anos, foi feito 
um esforço no sentido de reunir alguns dos trabalhos mais citados na literatura e 
que têm sido utilizados como referência em estudos e análises comparativas de 
cenários. 

Numa fase inicial foram analisados 42 projectos de Cenários realizados por 
um conjunto muito diversificado de instituições internacionais de reconhecida 
qualidade e credibilidade. Neste primeiro levantamento procurou-se, sempre que 
possível, autonomizar e identificar as incertezas cruciais seleccionadas, bem como 
drivers, tendências, elementos pré-determinados e o processo de base utilizado 
pelas diferentes instituições e conducente às diferentes estruturas de Cenários. A 
partir desta primeira análise de 42 projectos de cenarização foi feita, em seguida, 
uma filtragem e selecção de trabalhos, tendo sido seleccionados 23. Os critérios 
de selecção foram os seguintes: pertinência do foco estratégico, âmbito temático 
e horizonte temporal, possibilidade de identificação clara das incertezas cruciais 
utilizadas e respectiva contribuição para a construção dos cenários, bem como a 
qualidade intrínseca dos próprios Cenários.

Foi sobre este conjunto mais restrito de projectos de cenarização que se realizou 
uma análise aprofundada centrada em diversos elementos ou características 
distintivas de cada um daqueles estudos, tendo em vista os seguintes objectivos:
•	 identificação e análise comparativa do foco estratégico, âmbito e horizonte 
temporal de cada um dos projectos;
•	 identificação e análise das incertezas cruciais e respectivas configurações 
contrastadas que estiveram na base da estruturação e descrição dos Cenários;
•	 identificação de forças de mudança em cada estudo (para além das incertezas 
cruciais acima referidas) e respectivo papel no processo de construção e descrição 
dos Cenários;
•	 apresentação sintética de cada um dos cenários, permitindo a identificação de 



Parte 1     26     

temas, questões centrais e arquétipos comuns a vários dos estudos realizados, 
bem como de ideias e elementos considerados distintivos nos vários projectos.

Pretendeu-se, assim, oferecer contributos relevantes ao nível da identificação de 
forças de mudança e incertezas cruciais potenciais que pudessem servir como 
input de base para o processo subsequente de construção de Cenários globais.
Este trabalho deu origem à publicação “Colecção de Cenários Globais - Selecção e 
Análise de Projectos Internacionais de Cenários” (Carvalho, Rogado, & Rodrigues, 
2011). A estrutura deste documento é composta por duas partes:
• Na primeira é feita uma apresentação geral e panorâmica dos projectos ou 
estudos de cenarização analisados (tendo em conta os diferentes horizontes 
temporais e ainda os diferentes tipos de foco estratégico e os temas associados aos 
estudos) e, em seguida, uma apresentação sintética de cada um dos 23 projectos 
internacionais de cenarização que foram alvo de uma análise mais aprofundada. 
Esta apresentação é feita através de uma ficha descritiva individual que inclui, para 
cada projecto de cenarização, a identificação do projecto, as Incertezas Cruciais e 
respectivas configurações, a estrutura base dos Cenários, a identificação de outras 
forças de mudança utilizadas e, finalmente, uma síntese descritiva dos Cenários 
elaborados em cada um dos projectos;
• Na segunda parte procura-se oferecer, nas notas conclusivas, uma sistematização 
das principais contribuições obtidas a partir da análise dos projectos seleccionados, 
abordando-se, nomeadamente: a relação entre as Incertezas Cruciais identificadas 
e os respectivos horizontes temporais dos projectos; a agregação das Incertezas 
Cruciais em torno de grupos temáticos e correspondentes questões-chave; a ligação 
que tende a existir entre o foco estratégico e os respectivos horizontes temporais; 
o conjunto de ideias fortes ou temas emergentes de natureza transversal obtidos 
a partir de uma visão panorâmica das 58 Incertezas Cruciais e dos 85 Cenários 
apresentados; as características comuns e frequentemente partilhadas nos 
cenários mais optimistas; e as considerações sobre a (não) preferência explícita 
sobre determinado(s) Cenário(s).

Foi também publicado, na mesma data, o documento, “Projectos Internacionais de 
Cenários - Uma Compilação” (Carvalho, Rogado, & Rodrigues, 2011), que resulta 
da apresentação, sob a forma de lista, dos 42 projectos recolhidos na preparação 
do documento referido no parágrafo anterior. Estes projectos são organizados por 
Tema (Cenários Globais; Ambiente, Sustentabilidade e Energia; Economia; Sectores 
e Áreas Temáticas) e identificados de forma sucinta, identificando-se o nome do 
projecto, a(s) entidade(s) promotoras, o horizonte temporal, o foco estratégico e a 
data de publicação, disponibilizando-se a hiperligação para aceder ao original. 
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Workshop Cenários Globais 2050

A etapa seguinte do “Roteiro HybCO2” consistiu na realização do “Workshop 
Cenários Globais 2050”, que teve lugar no dia 8 de Novembro de 2010 na Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Tratou-se de um workshop participativo e co-
criativo de construção de Cenários Globais, e contou com a presença de um 
conjunto seleccionado de 18 participantes.

Tendo como ponto de partida o trabalho de investigação desenvolvido na etapa 
anterior, nomeadamente o levantamento de projectos internacionais de cenarização 
e a análise aprofundada de diversas Incertezas Cruciais, os objectivos deste 
workshop consistiram na identificação e selecção de grandes Incertezas Cruciais 
de âmbito global e que permitissem a construção de estruturas de Cenários. Este 
objectivo, por seu turno, pretendia o posterior desenvolvimento de Cenários Globais 
num horizonte de longo prazo, por parte do DPP, e que pudessem funcionar como 
enquadramento global na etapa de construção de Cenários para Portugal (uma das 
seguintes no “Roteiro HybCO2”).

A Figura 3 representa os vários momentos de trabalho que tiveram lugar no workshop.

Num primeiro momento, foram apresentadas as 15 Incertezas Cruciais previamente 
seleccionadas pelo DPP (ver Anexo 1 – Registo Visual do “Workshop Cenários Globais 

Figura 3: Estrutura do “Workshop 
Cenários Globais 2050”
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2050”), a partir do trabalho realizado anteriormente e que originou a “Colecção 
de Cenários Globais – Selecção e Análise de Projectos Internacionais de Cenários”. 
Foi proposto aos convidados que explorassem as Incertezas apresentadas e que, 
organizados em diferentes grupos, reformulassem algumas delas e/ou indicassem 
outras Incertezas Cruciais.

O resultado foi a identificação de 14 potenciais Incertezas Cruciais, definidas pelos 
diferentes grupos e abaixo representadas.

Figura 4: Catorze Potenciais 
Incertezas Cruciais Globais 

Identificadas pelos Participantes 
no “Workshop Cenários Globais 

2050”

Democracia represen-
tativa como modelo

Cultural

Mega potências em 
cooperação

“Morte”

“Homo economicus” 
Evolução incremental

Global

“Prisioneiros”

Ideias Ocidentais 

Sem impacto relevante

Tecnologia “decisiva”; 
pulsão para crescimento

Elevado impulso

“Saltos”

“Mega-nações”

Conflitos “localizados” 
e com centro

Futuro Modelo Político

Que novos territórios de domínio/controlo?

Papel de África

UE: que futuro?

           Ser Humano   
 

      Consciência Humana  
 

Rule(s) Setting (organização da sociedade)

        Mudança Climática  
  

Impacto Movimentos Religiosos

           Tecnologia    
  

Globalização

           Extremismos/     
Fundamentalismos Religiosos

“Invenção Humana”

“Superar a Gravidade”

Sistemas                                
autoritários 

Fragmentada

Novo paradigma

Impacto Elevado

“Limitadores”

Incremental

“Flat”

Agudização dos conflitos 
e sem centro

Tecnologia “insuficiente”; 
outras dimensões

“Superação”

“Fénix”

“Homo sapiens” 
Evolução disruptiva

Técnico + Económico

Mega Potências em  
confronto



29     Parte 1

A Economia Portuguesa a Longo Prazo – um Processo de Cenarização

Os grupos de trabalho continuaram a explorar e a discutir as 14 potenciais 
Incertezas Cruciais, culminando com a selecção de 4 Incertezas Cruciais com base 
não só na agregação/clarificação das anteriores como também na aplicação da 
análise do “nível de incerteza” e do “nível de impacto”. Essas 4 Incertezas Cruciais 
foram as apresentadas na Figura 5.

De seguida, cada grupo combinou 2 das 4 Incertezas Cruciais entretanto 
seleccionadas, de forma a construir e explorar estruturas base de Cenários 
Globais 2050. A Incerteza Crucial “Rule(s) Setting” tendo em conta a sua 
importância percepcionada para o foco, foi considerada e trabalhada por todos 
os grupos.

Assim, e a encerrar o “Workshop Cenários Globais 2050”, a exploração das 
combinatórios de Incertezas cruciais culminou na apresentação de 3 Matrizes 
de Cenarização (12 Cenários potenciais), representadas na Figura 6.

Figura 5: Quatro Incertezas 
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Figura 6: Três Matrizes de 
Cenarização (12 Cenários 

potenciais) Resultantes do 
Trabalho Desenvolvido pelos 
Participantes no “Workshop 

Cenários Globais 2050”
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Descrição Cenários Globais 2050 / Implicações dos Cenários Globais 
2050 para Portugal / Timeline: Desafios e Questões para Portugal

Regressando ao “Roteiro HybCO2” verifica-se que, após a concretização do 
“Workshop Cenários Globais 2050”, se seguem a respectiva descrição, as 
“Implicações para Portugal” e a “Timeline: Desafios e Questões para Portugal”.

As etapas “Descrição de Cenários Globais 2050” e “Implicações dos Cenários 
Globais 2050 para Portugal” foram realizadas internamente no DPP e serviram 
essencialmente para alimentar o objectivo fundamental deste processo: a 
construção de Cenários socioeconómicos de Longo prazo para Portugal. Assim, a 
sensibilidade aos enquadramentos internacionais é bem patente na forma como os 
Cenários para Portugal são construídos e a sua ligação ao processo de investigação 
e workshop de construção de Cenários Globais é explícita (ver, em particular: 
Parte 2: Introdução, p.27; C1 - Enquadramento Global (EG_A), p.32; e C2 - 
Enquadramento Global (EG_B), p.56).

Para a realização da etapa seguinte, a construção de uma Timeline que permitisse 
identificar e pôr à discussão grandes desafios, padrões e questões-chave para 
o futuro da economia portuguesa, começou-se por realizar um trabalho de 
levantamento e análise de um conjunto de projectos de Cenários e trabalhos de 
planeamento a longo prazo sobre Portugal, à semelhança do que sucedera no caso 
do já referido levantamento para a “Colecção de Cenários Globais – Selecção e 
Análise de Projectos Internacionais de Cenários”. O ponto de partida foi, assim, 
o levantamento e a análise de 43 projectos de construção de Cenários e Planos 
Estratégicos para Portugal, incluindo estudos sectoriais e temáticos, sendo que 
8 foram trabalhados de forma detalhada, nomeadamente no que respeita à 
identificação de Forças de Mudança, Incertezas e Cenários. Este estudo foi publicado 
com o título “Cenários, Reflexões e Planos Estratégicos de Longo Prazo em Portugal 
- Uma Compilação” (Carvalho, Escária, & Rogado, 2011). A Timeline teve várias 
versões de trabalho. Uma última versão, já beneficiando das reacções e sugestões 
dos participantes nos workshops, foi igualmente publicada sob a forma de DPP 
Insights e com o título “Timeline: A Economia Portuguesa no Contexto Global” 
(Alvarenga & Rogado, 2011). Quer a compilação quer uma primeira versão da 
Timeline tiveram um papel central na preparação e implementação dos workshops 
“Cenários para Portugal 2050” e dos conteúdos aí analisados.
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Workshops Cenários para Portugal 2050

A etapa seguinte do “Roteiro HybCO2” consistiu na realização de dois workshops 
“Cenários para Portugal 2050”, que tiveram lugar em 27 de Abril e 4 de Maio de 
2011, na Casa do Ambiente e do Cidadão, em Lisboa. 

À imagem do workshop anterior (Cenários Globais 2050), estes mantiveram o 
carácter participativo e co-criativo, tendo as duas sessões contado com a presença 
de um conjunto seleccionado de 21 participantes. Os objectivos dos workshops 
prenderam-se com a selecção de Incertezas Cruciais consideradas relevantes para 
o futuro de Portugal (primeira sessão) e posterior construção de estruturas base 
de Cenários num horizonte de longo prazo (segunda sessão).

À semelhança do workshop “Cenários Globais 2050”, é apresentada uma 
representação (ver Figura 7) dos vários momentos de trabalho naqueles workshops.

Num primeiro momento, foi apresentada aos participantes a “Timeline: A Economia 
Portuguesa no Contexto Global” já referida, com o intuito de introduzir o debate, nos 
vários grupos. As seguintes questões foram colocadas aos grupos, sendo solicitado 
que partissem da análise da Timeline: “O que pode marcar o futuro?”; “O que 
permanecerá?”; “Limitações Estruturais?”; “O que pode projectar Portugal?”.

Figura 7: Estrutura dos 
Workshops “Cenários para 

Portugal 2050”

Exploração de Incertezas Cruciais
(a partir da análise de estudos e da 
Timeline – trabalho sobre 10 IC

Exploração e Definição de 
Incertezas  Potenciais
(10 IC construídas pelosTimeline – trabalho sobre 10 IC 

seleccionadas pelo DPP)
(10 IC construídas pelos 

grupos)

Estrutura dos 
WorkshopsTimeline: A Economia 

Portuguesa no Contexto

Definição de Configurações 
para as Incertezas Cruciais

“Cenários para 
Portugal 2050”

Portuguesa no Contexto 
Global

Das Incertezas Cruciais para 
Estruturas Base de Cenários para 

Portugal 2050

Cenários para Portugal 2050: 
Uma Exploração Inicial

(8 E t t d C á i )
1º Workshop – 27/04/11

(8 Estruturas de Cenários)
2º Workshop – 04/05/11
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Após esta fase, foram apresentadas 10 Incertezas Cruciais previamente 
seleccionadas pelo DPP (ver Anexo 2 – Registo Visual do “Workshop Cenários para 
Portugal 2050”), a partir do já mencionado trabalho anterior de levantamento e 
análise de um conjunto de projectos de cenarização e trabalhos de planeamento 
a longo prazo sobre Portugal. Propôs-se aos participantes que explorassem essas 
Incertezas e que, em grupos, reformulassem algumas delas e/ou indicassem novas 
Incertezas Cruciais.

Assim, e a encerrar o primeiro workshop “Cenários para Portugal 2050”, o 
resultado foi a identificação de 10 Incertezas Cruciais, definidas e trabalhadas 
pelos diferentes grupos, a saber:
1)  Evolução do Perfil de Especialização da Economia Portuguesa

(Actividades exportadoras e internacionalização; posição nas cadeias de valor 
de bens e serviços transaccionáveis internacionalmente; inserção na divisão 
internacional do trabalho; …)

2)  Sustentabilidade Financeira da Economia Portuguesa
(Desequilíbrios externos; dívida pública + dívida privada; capacidade e rapidez 
de resolução dos desequilíbrios financeiros; …)

3)  Modelo de Sistema Político
(Evolução da democracia; atractividade de outras soluções; …)

4)   Capacitação Institucional da Economia e Sociedade Portuguesas
(Evolução e credibilidade das instituições; capital social; …)

5)  Valores Culturais e Capacidade de Gerar Capital Social
(Mudança cultural; confiança; benefício individual vs. benefício colectivo; 
capacidade de inovação e de mudança societal; …)

6)  Liderança Estratégica e Proactividade dos Agentes Económicos
(Sistema Político; Alinhamento e Mobilização dos Actores; Visão Estratégica e 
Qualidade da Governação;  )

7)   Evolução do Modelo de Coesão Social Português 
(Mecanismos redistributivos; mercado de trabalho; ensino e formação; protecção 
social; saúde;  )

8)  Tipologia e Papel das Cidades na Organização do Território 
(Coesão territorial; dinâmicas de urbanização; redes de cidades;…)

9)  Incerteza Geracional - como vai viver a próxima geração?
(Conflitos geracionais; coesão e solidariedade geracional; …)

10)  Evolução dos Sistemas de Ensino e Formação em Portugal
(Capital humano; qualidade e eficiência dos sistemas; ligação e sintonia com o 
mercado de trabalho; formação ao longo da vida;)
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O segundo workshop 
retomou o trabalho desen-
volvido no anterior, tendo si-
do proposto aos participantes 
que definissem configura-
ções para as 10 Incertezas 
Cruciais definidas e traba-
lhadas pelos grupos no 
workshop anterior. Os grupos 
podiam ainda “afinar”, embo-
ra sem desvirtuar, a defi-
nição das Incertezas Cruci-
ais. Seguem-se, na Figura 
8, as Incertezas Cruciais e 
Configurações obtidas.

Figura 8: Exemplo 
da Construção 

de Estruturas de 
Cenários, através 

da Grelha de 
Incertezas Cruciais e 

Configurações

Modelo de Sistema 
Político e Configuração 
do Estado

Democracia descentralizada, participada e aberta 
(incluindo novas formas de representatividade)

Autocrático, provavelmente centralizado e/ou 
desconcentrado

Democracia centralizada, com configuração do 
Estado tendencialmente prestador

Sustentabilidade 
Financeira de Portugal

Agravamento das contas externas e dos dese-
quilíbrios orçamentais – “O POÇO”

Melhoria da governação económica e financeira 
– “FÉNIX”

Continuidade (Business-as-Usual) – “BANHO-
MARIA”

Evolução da Estrutura 
e da Especialização da 
Economia Portuguesa

Concentração em produtos de elevado valor 
acrescentado

Concentração na indústria e em sectores de 
produtos indiferenciados com margens baixas

Modelo dualista - combinação dos dois modelos 
anteriores

Capacitação Institucional 
da Economia e Sociedade 
Portuguesas

Regeneração institucional; eficácia e eficiência 

Degradação institucional

Valores Culturais 
e Capacidade de Gerar 
Capital Social

Perpetuação dos valores culturais e capital social 
actuais (Business-as-Usual); baixa confiança ao nível 
da sociedade civil

Capacidade de inversão da situação actual com 
geração de capital social (gerada endogena-
mente); sociedade mais empreendedora

Capacidade de inversão da situação actual com 
geração de capital social, imposto pelo exterior; 
mudança com menor profundidade do que a 
configuração anterior; evolução adaptativa

Liderança Estratégica 
e Proactivdade 
dos Agentes Económicos

Ausência de visão e de qualidade na gestão da 
“coisa pública”, continuação do carácter errático 
da governação – “ALBERGUE ESPANHOL”

Qualidade técnica na gestão da “coisa pública”, 
estabilidade, constância, confiança – “A ROTA 
DO SOL”

Evolução do Modelo de 
Coesão Social Português

Evolução adaptativa, em relação ao padrão europeu

Modelo Social que pode sair reforçado

Ruptura do modelo de coesão actual; fragmen-
tação (por exemplo: trabalhar em Portugal com 
contratos de trabalho sujeitos a uma jurisdição 
de outro país)

Tipologia e Papel das 
Cidades na Organização 
do Território

Reforço da urbanização com o aumento do 
conflito dentro da cidade

Reforço da urbanização com a cidade como um 
modelo virtuoso, mas desagregado do resto do 
território

Estabilização da dimensão urbana, com parceria 
urbano-rural

Incerteza Geracional 
(como vai viver a próxima 
geração)

Coexistência - dois mundos paralelos, duas 
gerações distintas sem interacção

Conflito pelos valores, práticas e relações de 
dependência; conflito geracional

Coesão - diferenças interculturais enquanto 
fonte de novas práticas e saberes

Evolução dos Sistemas 
de Ensino e Formação 
em Portugal

Aumento da qualidade e relevância da produção 
e transmissão do conhecimento

Diminuição da qualidade e relevância da 
produção e transmissão do conhecimento
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A etapa seguinte baseou-se, em termos metodológicos, na Análise Morfológica. 
Assim, partiu das Incertezas Cruciais e respectivas configurações para a 
construção de Estruturas Base de “Cenários para Portugal 2050”. Foi distribuída 
uma grelha com as Incertezas Cruciais e Configurações definidas e, a partir dessa 
grelha, foi solicitado aos participantes, organizados em grupos de trabalho, que 
seleccionassem combinações de configurações das Incertezas Cruciais, de modo a 
obter duas Estruturas de Cenários distintas (ver exemplo na Figura 9).

O workshop foi concluído com a apresentação de oito Estruturas de Cenários, 
descritos na Figura 10, Figura 11, Figura 12 e Figura 13.
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Cruciais e Configurações
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PORTUGAL 13 VALORES – Suf+  

Concentração em produtos de 
elevado valor acrescentado  

Concentração na indústria, 
sectores de produtos 

indiferenciados com margens 
baixas  

Modelo dualista - 
combinação dos dois 
modelos anteriores  

Agravamento das contas 
externas e dos desequilíbrios 

orçamentais - O POÇO  

Melhoria da governação 
económica e financeira - 

FÉNIX  

Continuidade (Business-as-
Usual) - BANHO-MARIA  

Democracia descentralizada, 
participada e aberta 

(incluindo novas formas de 
representatividade)  

Autocrático, provavelmente 
centralizado e/ou 
desconcentrado  

Democracia centralizada, com 
configuração do Estado 

tendencialmente prestador  

Regeneração institucional, 
eficácia e eficiência  

Degradação institucional  
 

Perpetuação do Registo e 
Valores Culturais e de Capital 
Social Actual (Business-as-
Usual), baixa confiança ao 

nível da sociedade civil  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social (gerada 
endogenamente), sociedade 

mais empreendedora  

Capacidade de inversão da 
situação actual com 

geração de capital social, 
imposto pelo exterior, 
mudança com menor 

profundidade do que a 
configuração anterior; 

adaptativa  

Ausência de visão e de 
qualidade na gestão da coisa 

pública, continuação do 
carácter errático da 

governação - ALBERGUE 
ESPANHOL  

Qualidade técnica na gestão 
da coisa pública, estabilidade, 

constância, confiança - A 
ROTA DO SOL  

 

Evolução adaptativa, em 
relação ao padrão europeu  

Modelo Social que pode sair 
reforçado  

Ruptura do modelo de coesão 
actual; fragmentação (por 

exemplo: trabalhar em 
Portugal com contratos de 
trabalho sujeitos a uma 
jurisdição de outro país)  

Reforço da urbanização 
com o aumento do conflito 

dentro da cidade  

Reforço da urbanização com a 
cidade como um modelo 

virtuoso, mas desagregado do 
resto do território  

Estabilização da dimensão 
urbana, com parceria urbano-

rural  

Coexistência - dois mundos 
paralelos, duas gerações 
distintas sem interacção  

Conflito pelos valores, 
práticas e relações de 
dependência, conflito 

geracional  

Coesão - diferenças 
interculturais enquanto fonte 
de novas práticas e saberes  

Aumento da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do 
conhecimento  

Diminuição da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do conhecimento   

 

Figura 10: 
Estruturas de Cenários “Portugal 

13 Valores – SUF+” e “Portugal 
18 Valores – Muito Bom”
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PORTUGAL 18 VALORES – Muito Bom  

Concentração em produtos 
de elevado valor 

acrescentado  

Concentração na indústria, 
sectores de produtos 

indiferenciados com margens 
baixas  

Modelo dualista - combinação 
dos dois modelos anteriores  

Agravamento das contas 
externas e dos desequilíbrios 

orçamentais - O POÇO  

Melhoria da governação 
económica e financeira - 

FÉNIX  

Continuidade (Business-as-
Usual) - BANHO-MARIA  

Democracia descentralizada, 
participada e aberta 

(incluindo novas formas de 
representatividade)  

Autocrático, provavelmente 
centralizado e/ou 
desconcentrado  

Democracia centralizada, com 
configuração do Estado 

tendencialmente prestador  

Regeneração institucional, 
eficácia e eficiência  

Degradação institucional  
 

Perpetuação do Registo e 
Valores Culturais e de Capital 
Social Actual (Business-as-
Usual), baixa confiança ao 

nível da sociedade civil  

Capacidade de inversão da 
situação actual com 

geração de capital social 
(gerada endogenamente), 

sociedade mais 
empreendedora  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social, imposto pelo 
exterior, mudança com menor 

profundidade do que a 
configuração anterior; 

adaptativa  

Ausência de visão e de 
qualidade na gestão da coisa 

pública, continuação do 
carácter errático da 

governação - ALBERGUE 
ESPANHOL  

Qualidade técnica na gestão 
da coisa pública, estabilidade, 

constância, confiança - A 
ROTA DO SOL  

 

Evolução adaptativa, em 
relação ao padrão europeu  

Modelo Social que pode sair 
reforçado  

Ruptura do modelo de coesão 
actual; fragmentação (por 

exemplo: trabalhar em 
Portugal com contratos de 
trabalho sujeitos a uma 
jurisdição de outro país)  

Reforço da urbanização com o 
aumento do conflito dentro da 

cidade  

Reforço da urbanização 
com a cidade como um 
modelo virtuoso, mas 

desagregado do resto do 
território  

Estabilização da dimensão 
urbana, com parceria urbano-

rural  

Coexistência - dois mundos 
paralelos, duas gerações 
distintas sem interacção  

Conflito pelos valores, 
práticas e relações de 
dependência, conflito 

geracional  

Coesão - diferenças 
interculturais enquanto 

fonte de novas práticas e 
saberes  

Aumento da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do 
conhecimento  

Diminuição da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do conhecimento   

A Economia Portuguesa a Longo Prazo – um Processo de Cenarização

Estruturas apresentadas 

pelo grupo de trabalho 

constituído por Ângela Lobo, 

João Ferrão, Miguel Duarte 

Ferreira, Miguel St Aubyn e 

Roberto Carneiro.
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DECADÊNCIA  

Concentração em produtos de 
elevado valor acrescentado  

Concentração na indústria, 
sectores de produtos 
indiferenciados com 

margens baixas  

Modelo dualista - combinação 
dos dois modelos anteriores  

Agravamento das contas 
externas e dos desequilíbrios 

orçamentais - O POÇO  

Melhoria da governação 
económica e financeira - 

FÉNIX  

Continuidade (Business-as-
Usual) - BANHO-MARIA  

Democracia descentralizada, 
participada e aberta 

(incluindo novas formas de 
representatividade)  

Autocrático, provavelmente 
centralizado e/ou 
desconcentrado  

Democracia centralizada, 
com configuração do 

Estado tendencialmente 
prestador  

Regeneração institucional, 
eficácia e eficiência  

Degradação institucional  
 

Perpetuação do Registo e 
Valores Culturais e de 
Capital Social Actual 

(Business-as-Usual), baixa 
confiança ao nível da 

sociedade civil  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social (gerada 
endogenamente), sociedade 

mais empreendedora  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social, imposto pelo 
exterior, mudança com menor 

profundidade do que a 
configuração anterior; 

adaptativa  

Ausência de visão e de 
qualidade na gestão da coisa 

pública, continuação do 
carácter errático da 

governação - ALBERGUE 
ESPANHOL  

Qualidade técnica na gestão 
da coisa pública, estabilidade, 

constância, confiança - A 
ROTA DO SOL  

 

Evolução adaptativa, em 
relação ao padrão europeu  

Modelo Social que pode sair 
reforçado  

Ruptura do modelo de 
coesão actual; 

fragmentação (por 
exemplo: trabalhar em 

Portugal com contratos de 
trabalho sujeitos a uma 
jurisdição de outro país)  

Reforço da urbanização com o 
aumento do conflito dentro da 

cidade  

Reforço da urbanização com a 
cidade como um modelo 

virtuoso, mas desagregado do 
resto do território  

Estabilização da dimensão 
urbana, com parceria urbano-

rural  

Coexistência - dois mundos 
paralelos, duas gerações 
distintas sem interacção  

Conflito pelos valores, 
práticas e relações de 
dependência, conflito 

geracional  

Coesão - diferenças 
interculturais enquanto fonte 
de novas práticas e saberes  

Aumento da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do conhecimento  

Diminuição da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do conhecimento   

 

Figura 11: 
Estruturas de Cenários 

“Decadência” e “Afirmação”
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AFIRMAÇÃO  

Concentração em produtos de 
elevado valor acrescentado  

Concentração na indústria, 
sectores de produtos 

indiferenciados com margens 
baixas  

Modelo dualista - 
combinação dos dois 
modelos anteriores  

Agravamento das contas 
externas e dos desequilíbrios 

orçamentais - O POÇO  

Melhoria da governação 
económica e financeira - 

FÉNIX  

Continuidade (Business-as-
Usual) - BANHO-MARIA  

Democracia descentralizada, 
participada e aberta 

(incluindo novas formas de 
representatividade)  

Autocrático, provavelmente 
centralizado e/ou 
desconcentrado  

Democracia centralizada, com 
configuração do Estado 

tendencialmente prestador  

Regeneração institucional, 
eficácia e eficiência  

Degradação institucional  
 

Perpetuação do Registo e 
Valores Culturais e de Capital 
Social Actual (Business-as-
Usual), baixa confiança ao 

nível da sociedade civil  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social (gerada 
endogenamente), sociedade 

mais empreendedora  

Capacidade de inversão da 
situação actual com 

geração de capital social, 
imposto pelo exterior, 
mudança com menor 

profundidade do que a 
configuração anterior; 

adaptativa  

Ausência de visão e de 
qualidade na gestão da coisa 

pública, continuação do 
carácter errático da 

governação - ALBERGUE 
ESPANHOL  

Qualidade técnica na gestão 
da coisa pública, estabilidade, 

constância, confiança - A 
ROTA DO SOL  

 

Evolução adaptativa, em 
relação ao padrão europeu  

Modelo Social que pode sair 
reforçado  

Ruptura do modelo de coesão 
actual; fragmentação (por 

exemplo: trabalhar em 
Portugal com contratos de 
trabalho sujeitos a uma 
jurisdição de outro país)  

Reforço da urbanização com o 
aumento do conflito dentro da 

cidade  

Reforço da urbanização com a 
cidade como um modelo 

virtuoso, mas desagregado do 
resto do território  

Estabilização da dimensão 
urbana, com parceria urbano-

rural  

Coexistência - dois mundos 
paralelos, duas gerações 
distintas sem interacção  

Conflito pelos valores, 
práticas e relações de 
dependência, conflito 

geracional  

Coesão - diferenças 
interculturais enquanto fonte 
de novas práticas e saberes  

Aumento da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do 
conhecimento  

Diminuição da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do conhecimento   

 

Estruturas apresentadas pelo 

grupo de trabalho constituí-

do por José Emílio Amaral 

Gomes, Pedro Moreira, Júlia 

Seixas, J.M. Brandão de 

Brito e Maria da Luz Correia.
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PORTUGAL “CAMILO ALVES” 

Concentração em produtos de 
elevado valor acrescentado 

Concentração na indústria, 
sectores de produtos 
indiferenciados com 

margens baixas 

Modelo dualista - combinação 
dos dois modelos anteriores 

Agravamento das contas 
externas e dos desequilíbrios 

orçamentais - O POÇO 

Melhoria da governação 
económica e financeira - 

FÉNIX 

Continuidade (Business-as-
Usual) - BANHO-MARIA 

Democracia descentralizada, 
participada e aberta 

(incluindo novas formas de 
representatividade) 

Autocrático, provavelmente 
centralizado e/ou 
desconcentrado 

Democracia centralizada, com 
configuração do Estado 

tendencialmente prestador 

Regeneração institucional, 
eficácia e eficiência 

Degradação institucional 
 

Perpetuação do Registo e 
Valores Culturais e de 
Capital Social Actual 

(Business-as-Usual), baixa 
confiança ao nível da 

sociedade civil 

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social (gerada 
endogenamente), sociedade 

mais empreendedora 

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social, imposto pelo 
exterior, mudança com menor 

profundidade do que a 
configuração anterior; 

adaptativa 

Ausência de visão e de 
qualidade na gestão da 

coisa pública, continuação 
do carácter errático da 

governação - ALBERGUE 
ESPANHOL 

Qualidade técnica na gestão 
da coisa pública, estabilidade, 

constância, confiança - A 
ROTA DO SOL 

 

Evolução adaptativa, em 
relação ao padrão europeu 

Modelo Social que pode sair 
reforçado 

Ruptura do modelo de coesão 
actual; fragmentação (por 

exemplo: trabalhar em 
Portugal com contratos de 
trabalho sujeitos a uma 
jurisdição de outro país) 

Reforço da urbanização 
com o aumento do conflito 

dentro da cidade 

Reforço da urbanização com a 
cidade como um modelo 

virtuoso, mas desagregado do 
resto do território 

Estabilização da dimensão 
urbana, com parceria urbano-

rural 

Coexistência - dois mundos 
paralelos, duas gerações 
distintas sem interacção 

Conflito pelos valores, 
práticas e relações de 
dependência, conflito 

geracional 

Coesão - diferenças 
interculturais enquanto fonte 
de novas práticas e saberes 

Aumento da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do conhecimento 

Diminuição da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do 
conhecimento 

 

 

Figura 12: 
Estruturas de Cenários “Portugal 

‘Camilo Alves’ “ e “Portugal 
‘Vintage’”
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PORTUGAL “VINTAGE”  

Concentração em produtos de 
elevado valor acrescentado  

Concentração na indústria, 
sectores de produtos 

indiferenciados com margens 
baixas  

Modelo dualista - 
combinação dos dois 
modelos anteriores  

Agravamento das contas 
externas e dos desequilíbrios 

orçamentais - O POÇO  

Melhoria da governação 
económica e financeira - 

FÉNIX  

Continuidade (Business-as-
Usual) - BANHO-MARIA  

Democracia descentralizada, 
participada e aberta 

(incluindo novas formas de 
representatividade)  

Autocrático, provavelmente 
centralizado e/ou 
desconcentrado  

Democracia centralizada, com 
configuração do Estado 

tendencialmente prestador  

Regeneração institucional, 
eficácia e eficiência  

Degradação institucional  
 

Perpetuação do Registo e 
Valores Culturais e de Capital 
Social Actual (Business-as-
Usual), baixa confiança ao 

nível da sociedade civil  

Capacidade de inversão da 
situação actual com 

geração de capital social 
(gerada endogenamente), 

sociedade mais 
empreendedora  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social, imposto pelo 
exterior, mudança com menor 

profundidade do que a 
configuração anterior; 

adaptativa  

Ausência de visão e de 
qualidade na gestão da coisa 

pública, continuação do 
carácter errático da 

governação - ALBERGUE 
ESPANHOL  

Qualidade técnica na 
gestão da coisa pública, 
estabilidade, constância, 
confiança - A ROTA DO 

SOL  

 

Evolução adaptativa, em 
relação ao padrão europeu  

Modelo Social que pode sair 
reforçado  

Ruptura do modelo de coesão 
actual; fragmentação (por 

exemplo: trabalhar em 
Portugal com contratos de 
trabalho sujeitos a uma 
jurisdição de outro país)  

Reforço da urbanização com o 
aumento do conflito dentro da 

cidade  

Reforço da urbanização 
com a cidade como um 
modelo virtuoso, mas 

desagregado do resto do 
território  

Estabilização da dimensão 
urbana, com parceria urbano-

rural  

Coexistência - dois mundos 
paralelos, duas gerações 
distintas sem interacção  

Conflito pelos valores, 
práticas e relações de 
dependência, conflito 

geracional  

Coesão - diferenças 
interculturais enquanto fonte 
de novas práticas e saberes  

Aumento da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do 
conhecimento  

Diminuição da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do conhecimento   

Estruturas apresentadas 

pelo grupo de trabalho 

constituído por Guta Moura 

Guedes, Luís Nazaré, Patrícia 

Fortes, Nuno Ribeiro da Silva 

e Natalino Martins.
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RENOVAÇÃO NA CONTINUIDADE  

Concentração em produtos 
de elevado valor 

acrescentado  

Concentração na indústria, 
sectores de produtos 

indiferenciados com margens 
baixas  

Modelo dualista - combinação 
dos dois modelos anteriores  

Agravamento das contas 
externas e dos desequilíbrios 

orçamentais - O POÇO  

Melhoria da governação 
económica e financeira - 

FÉNIX  

Continuidade (Business-as-
Usual) - BANHO-MARIA  

Democracia descentralizada, 
participada e aberta 

(incluindo novas formas de 
representatividade)  

Autocrático, provavelmente 
centralizado e/ou 
desconcentrado  

Democracia centralizada, com 
configuração do Estado 

tendencialmente prestador  

Regeneração institucional, 
eficácia e eficiência  

Degradação institucional  
 

Perpetuação do Registo e 
Valores Culturais e de Capital 
Social Actual (Business-as-
Usual), baixa confiança ao 

nível da sociedade civil  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social (gerada 
endogenamente), sociedade 

mais empreendedora  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social, imposto pelo 
exterior, mudança com menor 

profundidade do que a 
configuração anterior; 

adaptativa  

Ausência de visão e de 
qualidade na gestão da 

coisa pública, continuação 
do carácter errático da 

governação - ALBERGUE 
ESPANHOL  

Qualidade técnica na gestão 
da coisa pública, estabilidade, 

constância, confiança - A 
ROTA DO SOL  

 

Evolução adaptativa, em 
relação ao padrão europeu  

Modelo Social que pode sair 
reforçado  

Ruptura do modelo de coesão 
actual; fragmentação (por 

exemplo: trabalhar em 
Portugal com contratos de 
trabalho sujeitos a uma 
jurisdição de outro país)  

Reforço da urbanização com o 
aumento do conflito dentro da 

cidade  

Reforço da urbanização 
com a cidade como um 
modelo virtuoso, mas 

desagregado do resto do 
território  

Estabilização da dimensão 
urbana, com parceria urbano-

rural  

Coexistência - dois mundos 
paralelos, duas gerações 
distintas sem interacção  

Conflito pelos valores, 
práticas e relações de 
dependência, conflito 

geracional  

Coesão - diferenças 
interculturais enquanto fonte 
de novas práticas e saberes  

Aumento da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do 
conhecimento  

Diminuição da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do conhecimento   

Figura 13: 
Estruturas de Cenários 

“Renovação na Continuidade” e 
“Portugal Global”
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PORTUGAL GLOBAL  

Concentração em produtos de 
elevado valor acrescentado  

Concentração na indústria, 
sectores de produtos 

indiferenciados com margens 
baixas  

Modelo dualista - 
combinação dos dois 
modelos anteriores  

Agravamento das contas 
externas e dos desequilíbrios 

orçamentais - O POÇO  

Melhoria da governação 
económica e financeira - 

FÉNIX  

Continuidade (Business-as-
Usual) - BANHO-MARIA  

Democracia descentralizada, 
participada e aberta 

(incluindo novas formas de 
representatividade)  

Autocrático, provavelmente 
centralizado e/ou 
desconcentrado  

Democracia centralizada, com 
configuração do Estado 

tendencialmente prestador  

Regeneração institucional, 
eficácia e eficiência  

Degradação institucional  
 

Perpetuação do Registo e 
Valores Culturais e de Capital 
Social Actual (Business-as-
Usual), baixa confiança ao 

nível da sociedade civil  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social (gerada 
endogenamente), sociedade 

mais empreendedora  

Capacidade de inversão da 
situação actual com geração 

de capital social, imposto pelo 
exterior, mudança com menor 

profundidade do que a 
configuração anterior; 

adaptativa  

Ausência de visão e de 
qualidade na gestão da coisa 

pública, continuação do 
carácter errático da 

governação - ALBERGUE 
ESPANHOL  

Qualidade técnica na 
gestão da coisa pública, 
estabilidade, constância, 
confiança - A ROTA DO 

SOL  

 

Evolução adaptativa, em 
relação ao padrão europeu  

Modelo Social que pode sair 
reforçado  

Ruptura do modelo de coesão 
actual; fragmentação (por 

exemplo: trabalhar em 
Portugal com contratos de 
trabalho sujeitos a uma 
jurisdição de outro país)  

Reforço da urbanização com o 
aumento do conflito dentro da 

cidade  

Reforço da urbanização 
com a cidade como um 
modelo virtuoso, mas 

desagregado do resto do 
território  

Estabilização da dimensão 
urbana, com parceria urbano-

rural  

Coexistência - dois mundos 
paralelos, duas gerações 
distintas sem interacção  

Conflito pelos valores, 
práticas e relações de 
dependência, conflito 

geracional  

Coesão - diferenças 
interculturais enquanto fonte 
de novas práticas e saberes  

Aumento da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do 
conhecimento  

Diminuição da qualidade e 
relevância da produção e 

transmissão do conhecimento   

Estruturas apresentadas pelo 

grupo de trabalho constituí-

do por António Manzoni, Ma-

nuel Mira Godinho, Manuela 

Proença e Jorge Marrão.
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PARTE 2: Dois Cenários de Longo 

Prazo para a Economia Portuguesa

Parte 2: Introdução

No seguimento do processo descrito apresentamos dois Cenários para a eco-
nomia portuguesa. Não se trata de previsões mas sim de futuros possíveis, 
“áreas plausíveis” no espaço dos possíveis do futuro da economia portu-
guesa. São, acima de tudo, instrumentos para a “conversação estratégica” 
e a aprendizagem. Nenhum dos Cenários é catastrófico. Ambos assumem 
alguma capacidade de gerir as crises mais graves que Portugal enfrentará a 
curto e médio prazo. Ambos assumem mudanças em algumas áreas, embora 
de natureza e amplitude diferentes. Mas são dois Cenários muito diferentes 
e, na nossa perspectiva, com graus de exigência diversos.

No seguimento da PARTE 1: Cenários de Longo Prazo para a Economia Por-
tuguesa: um Processo Iterativo e Participativo e como se tornará claro tam-
bém nesta Parte 2, estes Cenários são uma construção colectiva, não só da 
equipa de investigação mas de todos os participantes nos workshops que 
organizámos no âmbito deste processo. Ao longo da Parte 2 tornamos ex-
plícitas, de forma recorrente, as inevitaveis ligações entre estes Cenários e 
os processos de investigação e participativos descritos na Parte 1.

No Cenário nº1 (“Bem-vindos”), apesar das grandes forças estruturais limi-
tadoras da afirmação internacional da economia portuguesa continuarem a 
dominar as tentativas de transformação, Portugal consegue afirmar-se in-
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ternacionalmente como país de Turismo/acolhimento, baseando-se 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 acaba por conseguir, sucessiva-
mente, re-equilibrar as situações. A combinação dos ganhos de planeamento 
urbano com o dinamismo das indústrias culturais e criativas constitui 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/ far-
macêuticas.

No Cenário nº2 (“Não podemos falhar”)  confluem um conjunto de desen-
volvimentos (de mudança) endógenos ao funcionamento da economia e so-
ciedade portuguesas, os quais se cruzaram com algumas forças de mudança 
externas/globais, e cujas interacções fazem com que as três décadas pos-
teriores a 2011 tenham sido únicas 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, des-
ignadamente em áreas de alta tecnologia (bios, cognos, nanos…) e serviços 
de conhecimento intensivo. Portugal destaca-se nas energias limpas, mobili-
dade sustentável e novos materiais inteligentes.

Cada um dos Cenários, para além de descrever diferentes evoluções para a 
economia portuguesa, apresenta um enquadramento global. Essa escolha 
não é neutra e resulta da sensibilidade adquirida ao longo do processo de 
construção de cenários relativamente à relação entre as grandes evoluções 
do contexto (externo) global descritas seguidamente e as evoluções na eco-
nomia portuguesa apresentadas nos Cenários. 

Naturalmente, sendo o nosso foco o futuro da economia portuguesa, ten-
támos encontrar um equilíbrio entre a necessidade imperiosa de pensar e 
reflectir diferentes evoluções do contexto global na economia portuguesa, e 
a indispensabilidade de explorar, em múltiplos sectores e sub-temas carac-
terizadores da economia portuguesa, as características distintivas (e a na-
tureza) dos dois Cenários.

A Figura 14 explora a relação entre os dois Cenários desenvolvidos e o seu 
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Figura 14: Os Cenários para a 
Economia Portuguesa e a sua 

Relação/Compatibilidade com o 
Enquadramento Global (EG)

EG_A: mundo instável 
em transição conturbada; 
reactivo, com tendências 
proteccionistas e cresci-

mento das especificidades 
(políticas, económicas, 

etc.) nacionais e macro-
regionais

C1: “Bem-vindos”

C2: “Não podemos falhar”

Combinatória não explo-
rada: num mundo tenso 
e instável, com o “mundo 
ocidental” a passar por 
uma transição difícil, as 

“alavancas” externas para 
as transformações sub-
jacentes a C2 estão, em 
grande parte, ausentes.

C2: “Não podemos 
falhar”: num mundo em 
crescimento e altamente 

competitivo, Portugal 
consegue (re)situar-se nas 

novas vagas tecnológi-
cas e de inovação que 

alimentam uma economia 
global integrada e muito 

dinâmica.

Combinatória não explo-
rada: cenário possível mas 
menos ambicioso que C2 
(a nossa opção passou, 

neste caso, por “extremar”, 
para efeitos de clareza, os 
Cenários desenvolvidos)

EG_B: globalização 
altamente competitiva; 
crescimento económico 
com efectiva capacidade 
de coordenação e acção 

globais

C1: “Bem-vindos”: num 
mundo em transição difícil 
e instável que tendeu a 

reforçar o carácter periférico 
de Portugal, o nosso país 
focalizou-se, com sucesso, 
nas suas vantagens com-

parativas tradicionais: 
“amenidades”/recursos natu-
rais, mão-de-obra barata/
acesso “circunstancial” a 

mercados.

enquadramento global, explicitando as razões para as ligações entre os 
Cenários para a economia portuguesa desenvolvidos e os respectivos enqua-
dramentos globais.
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“Bem-vindos”

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
DEPARTAMENTO DE PROSPECTIVA E PLANEAMENTO
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“Bem-vindos”

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
DEPARTAMENTO DE PROSPECTIVA E PLANEAMENTO
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C1 - Sumário

“Bem-vindos” é um cenário em que as principais forças estruturais que 
limitam a afirmação internacional da Economia Portuguesa continuaram a 
preponderar, sobrepondo-se aos sinais e tentativas de transformação. No entanto, 
Portugal conseguiu afirmar-se internacionalmente como país de Turismo/
acolhimento, baseando-se nas suas vantagens comparativas “clássicas” e 
na capacidade de ordenar o território, recuperar o edificado e planear as 
cidades.

A segunda década do século XXI ficou marcada por uma agudização da crise sócio-
económica interna, com marcas profundas no país. Ao longo do período, as 
tentativas de reforma e transformação estrutural, num contexto externo 
particularmente difícil que determinou um agravamento da situação periférica de 
Portugal, não foram bem sucedidas na sua ambição, pelo que não se registou 
uma alteração significativa do padrão de actividades nem no défice estrutural de 
crescimento económico. Os problemas económicos são vários e recorrentes 
mas a nossa habilidade colectiva em gerir o curto prazo e encontrar respostas 
acabou por conseguir, sucessivamente, reequilibrar as situações.

Portugal conseguiu realizar alguns movimentos importantes para o 
funcionamento e posicionamento da sua economia (contenção do défice 
externo crónico e capacidade de ordenamento e organização do território), mas não 
conseguiu levar a cabo algumas alterações de carácter estrutural (ao nível 
dos desequilíbrios internos de natureza endémica e na forma como a sua economia se 
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integrou no processo de globalização, com a excepção virtuosa do sector do Turismo/
acolhimento).

A expectativa criada com o reequilíbrio das contas públicas foi defraudada pela 
incapacidade de Portugal, em contexto internacional adverso, se tornar 
mais atractivo e central. As reformas estruturais foram iniciadas, mas a 
sua implementação foi lenta, em contexto de grande aperto orçamental. Portugal 
revelou capacidade para trabalhar o curto prazo em situações muito difíceis, 
mas nunca conseguiu trabalhar o longo prazo com idêntica sagacidade.

A aposta económica caracterizou-se por investimentos de proximidade e de 
retorno mais rápido em actividades e sectores onde Portugal tem vantagens 
comparativas com uma mão-de-obra pouco qualificada e especializada, mas 
o país não demonstrou capacidade para atrair IDE (Investimento Directo 
Estrangeiro) capaz de alavancar uma alteração do perfil produtivo.

Houve um claro foco no sector do Turismo/acolhimento (alicerçado numa 
diversificação da oferta, apostando em dois mercados fundamentais de proximidade 
geográfica e linguístico-cultural - Espanha e Brasil), que estimulou um aumento 
sustentado do emprego nesse sector e no dos serviços e cuidados de proximidade.

Os cuidados de proximidade (saúde e não só) desenvolveram-se e permitiram 
absorver uma quantidade significativa de mão-de-obra; no caso da saúde, 
cresceu significativamente o papel dos actores privados e do terceiro sector; o 
acolhimento de população idosa do resto da Europa/Mundo, exigente em cuidados de 
saúde, possibilitou a dinamização do cluster/pólo de saúde em nichos de mercado, 
bem como a aposta no design industrial de produtos adaptados à terceira idade.

No Sistema de Ciência e Tecnologia houve uma aposta crescente em I&D, que 
conseguiu gerar quadros e projectos de investigação de crescente reconhecimento 
internacional mas teve dificuldade em ligar-se ao Sistema de Inovação e ao 
empreendedorismo (lacuna estrutural), o que deu origem a uma “fuga” de 
quadros qualificados nas áreas científicas e tecnológicas (com a excepção das 
ligadas à construção, informática e saúde/farmacêuticas).

A evolução do sector do turismo permitiu ganhos noutros domínios 
estratégicos da economia portuguesa, como a “economia do mar”, na qual o 
Turismo Náutico teve um papel fulcral, a revitalização/reconfiguração das cidades, 
Turismo de Negócios, City Breaks, etc..
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A baixa credibilidade das instituições, a estrutural desconfiança dos agentes 
e o facto de as expectativas relativas a processos de mudança terem sido 
muito marcadas por uma lógica top down, “legalista”, alimentou um ciclo 
vicioso de “expectativa-passividade” e “desconfiança”. Assim, as evoluções 
nos valores e cultura dominantes foram “impostas do exterior”, numa lógica 
adaptativa e com reflexos pouco profundos em questões-chave como a confiança 
e o empreendedorismo. Nesta realidade foi impossível tornar “partilhados” os 
grandes desígnios nacionais, uma visão estratégica agregadora para Portugal.

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: ensino superior especializado em suprir as necessidades 
do perfil produtivo português; escolas internacionais de excelência na área 
do Turismo; evolução significativa nas áreas do território/urbanismo, com a 
afirmação global das escolas de arquitectura e engenharia civil; programas de 
formação direccionados para pessoas com baixas qualificações em sectores e 
clusters tradicionais; persistência do desajustamento entre procura e oferta de 
qualificações.

A organização do território e o papel das cidades foram objecto de 
transformações muito significativas que ocorreram de forma sustentada 
em Portugal: cidades como agentes da promoção e organização do território 
para a actividade turística e residencial; reforço do processo de urbanização, em 
regra virtuoso; organização do território e melhoria da sua articulação externa 
e interna; afirmação de cidades intermédias com especializações em serviços 
ligados ao turismo; dificuldades de coordenação inter-regionais/territoriais 
(excepção para o Turismo); paradigma centrado na reabilitação e planeamento 
urbanos em substituição progressiva da urbanização extensiva. Paralelamente, o 
desenvolvimento das competências associadas às TIC e a organização virtuosa 
das cidades permitiram um desenvolvimento organizado das indústrias culturais e 
criativas, nomeadamente na organização de eventos internacionais, catalisadores 
também da emergência de um policentrismo no âmbito das cidades intermédias 
(como o conjunto de festivais musicais de Verão, focados num público-alvo jovem; 
ou festivais medievais e gastronómicos, capazes de seduzir um público urbano e 
cosmopolita).

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, enquanto se 
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verificou um adiamento de obras importantes para a conectividade com as redes 
internacionais, como o novo aeroporto na capital. Por outro lado, o projecto do 
TGV foi substituído por um conjunto de acessos ferroviários de alta prestação.

Houve um aproveitamento das competências na área das TIC para avançar na 
oferta de serviços como a telemedicina, que permitiu a ligação do Turismo 
com a Saúde e Bem-estar, para além de agilizar o modelo organizativo do 
sistema de saúde.

A eficiência energética foi assumida como o principal pilar da política de 
energia em Portugal, uma vez que o país continuou fortemente dependente 
dos combustíveis fósseis, não tendo conseguindo avançar na transição para 
o veículo eléctrico. Por outro lado, o país tornou-se uma referência ao nível 
da gestão dos recursos hídricos e costeiros. Os fortes constrangimentos 
financeiros do sector público conduziram à redução de incentivos à produção de 
energias renováveis, nomeadamente a eólica e fotovoltaica. Os investimentos 
na requalificação energética do património imobiliário público aceleraram na 
segunda metade do período. As metas estabelecidas para a reconversão do parque 
imobiliário foram retardadas, privilegiando-se o foco na eficiência “tradicional”.
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C1 - Enquadramento Global (EG_A)

Figura 15: 
Enquadramento 
Global do Cenário 
“Bem-vindos”
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Instabilidade, competição e escassez são três características genéricas do 
contexto global em que evolui a economia portuguesa.

A realidade é caracterizada por um mundo instável 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 (com 
prevalência da China).

Há uma forte competição entre potências em ambiente de instabilidade 
internacional e risco, nacionalismos ocasionais e tensões religiosas, conflitos 
regionais latentes e abertos 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.

Estamos perante um Enquadramento Global fortemente marcado por quatro grandes 
forças globais em forte interacção: (geo)economia, tecnologia, demografia e ambiente/
sustentabilidade. A competição na economia global estende-se de forma 
particularmente intensa aos recursos, à regulação/definição de regras, à 
conquista de mercados, fortemente baseada em processo de influência regional 
(por vezes proteccionistas), e aos próprios modelos de actuação e referências 
fundamentais da organização económica e social (“modelos de capitalismo”; 
democracia e representatividade; etc.).

Processos vários de integração regional mas, em regra, inter-governamentais, com 
tensões recorrentes entre blocos (e intra-blocos) no que toca, por exemplo, aos 
fluxos internacionais de comércio e investimento.

A China, particularmente, gere a sua política comercial de uma forma bastante 
agressiva, incentivando exportações em alguns sectores e restringindo-as fortemente 
noutros, levando a uma forte instabilidade em alguns mercados e a múltiplas reacções 
não só de uma enfraquecida OMC como por parte de outros países/blocos. Por 
exemplo, as fortes limitações impostas pela China às suas exportações de 
metais raros (cuja oferta global é controlada na sua quase totalidade pela China) 
põem em causa, frequentemente, as cadeias internacionais de produção de 
telemóveis e de outros produtos de alta tecnologia7.

Assistimos, assim, ao regresso periódico de práticas proteccionistas e 
diferentes abordagens, baseadas em diferentes “histórias” e culturas, aos 
processos de inovação, protecção ambiental e relações laborais, por exemplo. 

7 Ver, por exemplo, Chaffin e Hook (2011): 
“China under fire over rare earths quota”, 
Financial Times, 15/7/2011, p.1.

Este “contexto global” é uma adap-
tação/evolução das seguintes estru-
turas de Cenários desenvolvidas no 
workshop “Cenários Globais 2050”, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
8/11/10, (Anexo 1 – Registo Visual do 
“Workshop Cenários Globais 2050”):
• “Fragmentação e Instabilidade” e 
“Regionalismo Global”;
• “Huntington World” e “Tribal World”;
• «Souk “Xinês».
A sua natureza aproxima-se tam-
bém de vários dos Cenários estuda-
dos e sistematizados na “Colecção 
de Cenários Globais – Selecção e 
Análise de Projectos Internacionais de 
Cenários” (Carvalho, Rogado, & Rodri-
gues, 2011), por exemplo, o Cenário 
“Scramble” do projecto “Shell Energy 
Scenarios to 2050” (pp. 16-18).
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Dificuldades generalizadas ao nível da mobilização e coordenação global 
face aos grandes desafios económicos, sociais, tecnológicos, ambientais 
e energéticos. Esta coordenação, existindo, é essencialmente reactiva e, 
frequentemente, tardia.

A Europa comunitária é um exemplo claro de uma evolução heterogénea entre as 
economias. As “várias velocidades” foram enfatizadas com o prolongamento e as 
várias mutações da crise: um ciclo virtuoso para as economias mais competitivas, que 
lograram compensar a contracção europeia com outros mercados, em contra-ciclo 
com as economias mais vulneráveis da União.

Esta divergência estrutural conduziu a crescentes desigualdades sociais nos países 
Ocidentais, impulsionadas pela fractura entre “ganhadores” e “perdedores” 
com a “emergência” e afirmação de grandes economias, a qual implicou 
fortes processos redistributivos nos países ocidentais. Alguns exemplos de 
“ganhadores” e “perdedores”: exportadores baseados na imagem e/ou na tecnologia 
vs. exportadores baseados na escala ou na mão-de-obra barata; investidores “globais” 
vs. investidores “locais”; pessoas com “talentos” diferenciados, móveis e globais vs. 
pessoas com competências substituíveis, facilmente reproduzíveis e de reduzida 
mobilidade.

Estagnação do projecto europeu depois das crises sucessivas do Euro, 
particularmente sérias no início da 2ª década do século XXI. Incapacidade interna 
e externa da União Europeia que, ao alargar-se, se tornou cada vez mais 
rígida, dispersa e lenta, o que se foi revelando incompatível com a velocidade dos 
acontecimentos e da competição global por recursos. Para estas dificuldades europeias 
também contribuíram posicionamentos muito diversos das economias europeias face 
ao movimento redistributivo, anteriormente descrito, promovido pela “emergência” e 
afirmação de grandes economias.

A evolução do processo de globalização em torno de blocos regionais emergentes 
confirma uma tendência reforçada com a crise iniciada em 2007: a intensificação 
da concorrência pelos recursos naturais, capital humano e financeiro. Um 
contexto de escassez que, no caso europeu ganha fragilidades acrescidas por uma 
população envelhecida, uma ineficácia na criação de emprego que permita recuperar 
as perdas de milhões de postos de trabalho verificada em 2008-2012 e um adiamento 
dos objectivos maiores em termos de sustentabilidade ambiental, num contexto de 
fortes restrições financeiras.
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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, 
tem 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.
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Ao longo do horizonte temporal deste cenário, Portugal conseguiu realizar alguns 
movimentos importantes para o funcionamento e posicionamento da sua 
economia, actuando internamente por exemplo ao nível da contenção do défice externo 
crónico e da capacidade de ordenamento e organização do território. Não conseguiu, 
no entanto, alcançar algumas alterações de carácter estrutural quer ao nível dos 
desequilíbrios internos de natureza endémica quer na forma como a sua economia se 
passou a integrar no processo de globalização, com a excepção virtuosa do sector 
Turismo/acolhimento. Assim:
•	 A expectativa criada com o reequilíbrio das contas públicas/contenção dos défices 
público e externo alcançado em meados da 2ª década do século XXI, “imposto de fora”, 
acabou por ser lentamente defraudada tendo em conta a incapacidade de Portugal, em 
contexto internacional adverso, melhorar de forma significativa a sua atractividade e 
centralidade: a alguma capacidade de gerar competências “endógenas” não se 
juntou a capacidade de atrair IDE capaz de alavancar uma alteração significativa 
do perfil produtivo.

•	 As principais reformas estruturais foram iniciadas mas a sua implementação 
foi lenta em contexto de muito forte aperto orçamental.

•	 O desempenho de longo prazo da economia portuguesa, constantemente “vigiado” 
pelos mercados financeiros e com periódicas dificuldades de financiamento, revelou-se 
pobre, incapaz, em regra, de diminuir as taxas de desemprego estrutural não só 
constituído por uma forte componente de mão-de-obra pouco qualificada/especializada 
mas também, e de forma crescente, por mão-de-obra qualificada.

C1 - Introdução: 

 Movimentos Estruturais no Funcionamento  

 e Posicionamento da Economia Portuguesa
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•	 Portugal revelou, em situações muito difíceis que se repetiram ciclicamente, 
capacidade de trabalhar o curto prazo e de encontrar caminhos negociais menos 
danosos e protagonizados por entidades externas. Mas nunca conseguiu, de forma 
atempada e competitiva, trabalhar o longo prazo com a mesma sagacidade, o 
que limitou estruturalmente o seu crescimento económico. A manutenção da 
rigidez relativa do seu mercado de trabalho, de difícil reforma em contexto de apertos 
orçamentais, dificuldades de crescimento e limitação das redes sociais de segurança, 
constitui apenas um dos exemplos.

•	 Assim, a aposta foi sempre caracterizada por investimentos de proximidade e 
de retorno mais rápido em actividades e sectores onde Portugal apresentava, 
tradicionalmente, vantagens comparativas, potenciando simultaneamente o 
emprego de uma pool alargada de mão-de-obra pouco qualificada e especializada. 
Alguns exemplos: floresta, agricultura, turismo, serviços e cuidados de proximidade - 
incluindo saúde, consumíveis hospitalares e metalomecânica ligeira. Os esforços bem 
sucedidos de “clusterização” e de subida na cadeia de valor (investindo em I&DT, inovação 
design, marcas próprias e em alguns casos no domínio ou forte presença nos canais de 
distribuição) deram-se essencialmente nestes sectores, articulando-os por vezes entre 
si e com sectores e outras actividades situadas a montante e jusante dos mesmos. Um 
sector que beneficiou destas sinergias foi o da saúde/farmacêutica que se conseguiu 
desenvolver em torno de um conjunto de empresas-âncora nacionais e internacionais, 
embora com capacidade limitada ao nível da I&D mais avançada.

•	 No entanto, o sucesso em alguns sectores (com o Turismo à frente de todos 
eles) e o pragmatismo da acção a curto prazo num contexto de fortes restrições 
financeiras e económicas não foram suficientes para projectar e construir uma 
economia competitiva e bem posicionada face às vagas de desenvolvimento 
tecnológico e inovação que se foram sucedendo no período longo, por exemplo 
ao nível das vanguardas nas TIC, biotecnologias, nanotecnologias ou nas novas 
soluções energéticas. Destas vagas de inovação, desenvolvimento e investimento 
Portugal conseguiu, acima de tudo, atrair e gerar alguns projectos/iniciativas 
com base nas vantagens competitivas tradicionais da mão-de-obra barata, 
disponibilidade de recursos naturais (à qual se juntou a capacidade de os gerir), 
acesso a mercados e, ocasionalmente (quando destinos concorrentes mais “centrais” 
e ou “próximos” sofriam reveses de natureza geopolítica), de localização/segurança. 
É verdade que Portugal conseguiu capitalizar, pelo menos parcialmente, a sua história, 
cultura e integração “natural” nos espaços europeu, ibérico e de língua portuguesa mas, 
pela permanência de um défice de competitividade e de limitações estruturais, tal não 
permitiu alcançar uma verdadeira sintonização/sincronização com os pólos e regiões da 
economia mundial mais dinâmicos e inovadores e com as actividades em emergência.
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O perfil de especialização da economia portuguesa manteve as 
suas dificuldades de inserção na economia internacional e na divisão 
internacional do trabalho, caracterizando-se por um modelo dualista em 
que indústrias/sectores de produtos pouco diferenciados e com margens 
baixas sobrevivem e coexistem com uma parte da economia concentrada em 
produtos de elevado valor acrescentado e intensidade competitiva, bem 
ancorada em cadeias de valor internacionais e actuando em nichos de mercado 
com margens elevadas.

A esta “economia dual” junta-se uma clara concentração no sector do 
Turismo/acolhimento, o qual contribuiu não só para a “gestão” dos 
permanentes problemas de dívida externa do país como também para 
a contenção do desemprego. Esta contenção foi apenas parcial pois, tendo 
em conta as dificuldades ao nível da competitividade da Economia, as taxas 
de desemprego passaram a situar-se por vezes na casa dos dois dígitos, 
reproduzindo uma situação já anteriormente vivida pela vizinha Espanha.

A economia portuguesa como um todo, não se conseguiu posicionar 
face às novas vagas de investimento internacional em torno das nanos, 
bios, TICs, cognos e outras áreas science-based e organizadas com 
base em redes internacionais, não tendo tido a capacidade para atrair 
grandes projectos internacionais nesta área. No entanto, pequenas e 
médias empresas e projectos portugueses, virados para o mundo mas baseados 

C1 - Evolução do Perfil de Especialização
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em Portugal, tiveram capacidade para se inserir nestas redes, tal como já 
se vinha a assistir desde os anos 1990 (alguns exemplos: Critical Software, 
YDreams, Biotecnol, Mobbit e Multiwave; ver também Timeline: A Economia 
Portuguesa no Contexto Global” (Alvarenga & Rogado, 2011)). Uma 
excepção, apesar das dificuldades, foi o sector da saúde/farmacêutica, o qual, 
apoiado numa procura crescentemente exigente ao nível dos cuidados de saúde 
(muito por causa da crescente importância do turismo residencial), conseguiu 
desenvolver-se nacionalmente e atrair alguns projectos internacionais com 
relevância, embora com capacidade limitada ao nível da I&D mais avançada.

O Sistema de Ciência e Tecnologia português, apesar de ser uma aposta 
cada vez mais visível em termos de % do PIB investido em I&D e de 
conseguir gerar quadros e projectos de investigação de crescente 
reconhecimento internacional, teve dificuldades em ligar-se ao Sistema 
de Inovação e à capacidade empreendedora, esbarrando nessa lacuna 
estrutural e na dificuldade de definição de prioridades em termos de áreas 
científicas e tecnológicas (adequando-as às dinâmicas da economia e do 
investimento internacionais) e de desenvolvimento de plataformas de inovação 
ao nível de produtos e serviços (ver C1 - Potencial Científico e Sistemas de 
Ensino e Formação).

A evolução da economia portuguesa em termos de perfil de actividades e 
posicionamento na economia internacional caracterizou-se por um conjunto 
de forças/movimentos:

•	 Incapacidade de diversificação significativa para sectores e clusters 
mais intensivos em conhecimento, I&DT, inovação e criatividade. Estas 
actividades, apesar da existência de casos de excelência, foram incapazes de 
absorver de forma significativa mão-de-obra menos qualificada. A incapacidade 
estrutural em atrair actores internacionais com peso global dificultou o processo 
de “clusterização” da economia portuguesa em torno de um perfil renovado da 
mesma. Para esta situação também contribuiu a dificuldade de dinamização 
de redes de cidades/regiões, apesar do esforço e transformação positiva ao 
nível do planeamento e organização das cidades. O adiamento de investimentos 
em infra-estruturas importantes para reforçar a conectividade interna e 
internacional, devido aos constrangimentos financeiros, que, naturalmente 
afectaram a capacidade de financiamento das instituições locais e regionais 
foram elementos determinantes para uma renovada polarização do território 
em torno da capital, com benefícios para as cidades organizadas em rede.
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•	 O investimento no cluster do Turismo, alicerçado numa diversificação 
da oferta, na lógica do Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 
(aprovado em 2006 e renovado em 2011), acabou por contribuir para a mitigação 
do défice de coesão nalgumas regiões. Essa dinâmica foi possível graças a uma 
aposta em dois mercados fundamentais na afirmação de Portugal na nova 
ordem mundial. Espanha, parceiro fundamental numa aliança ibérica dentro de 
uma Europa fragilizada; e Brasil, parceiro essencial para cimentar a lusofonia 
e cujo forte crescimento económico favoreceu a ascensão de uma classe média 
que representa um mercado potencial alargado em termos de turismo. A 
abordagem por produtos, enfatizando o papel das TIC na vertente comercial, e 
o reforço da qualidade da oferta, através de um programa de eventos articulado 
e com visibilidade internacional, foram elementos inovadores na estratégia 
implementada.

•	 Aumento sustentado do emprego no sector do Turismo (pouco 
exigente, de uma forma geral, em qualificação tecnológica) e significativa e 
recorrente “fuga” de quadros qualificados com competências nas áreas 
das engenharias (com a excepção das ligadas à (re)construção), informática 
e outras áreas científicas e tecnológicas. Aumento do emprego em áreas 
impulsionadas pelo sucesso no sector do Turismo/acolhimento e nas melhorias 
ao nível da capacidade de organizar e planear as cidades e recuperar o 
edificado, como por exemplo nas áreas da engenharia civil, arquitectura e 
design, nas quais Portugal conseguiu, de forma sustentada, construir uma 
boa imagem internacional (ver C1 - Potencial Científico e Sistemas de Ensino 
e Formação).

•	 Os cuidados de proximidade - saúde e não só - desenvolveram-se 
e permitiram absorver uma quantidade significativa de mão-de-obra. 
No caso da saúde, num contexto de limitação orçamental do papel do Estado, 
cresceu significativamente o papel dos actores privados e do terceiro sector, 
aproveitando o encorajamento da própria estratégia europeia e a procura de 
soluções virtuosas para uma das fortes condicionantes dos países industrializados, 
o envelhecimento. O impulso da inovação social associada a um envelhecimento 
activo num quadro de contenção dos serviços de saúde acautelados pelo Estado 
gerou um redimensionamento da área social na construção de equipamentos 
vocacionados para os cuidados continuados, convalescença e lazer, com 
efeitos positivos na criação de emprego nos serviços e actividades associadas 
(serviços geriátricos, animação cultural orientada para idosos, design industrial, 
equipamento hospitalar). Este tipo de investimento permitiu não apenas 
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“libertar” os equipamentos públicos da função de “cuidados continuados e 
convalescença” como evoluir para um conceito integrado na oferta de produtos 
de saúde e lazer por parte dos operadores. Assim, foi possível não apenas 
aumentar a oferta de residências assistidas e assistência ao domicílio, como 
desenvolver serviços especializados (testes de ADN, por exemplo), para além da 
produção de consumíveis hospitalares (envolvendo sectores tradicionais como o 
têxtil ou o papel e celulose em articulação com os plásticos) e competências na 
área da telemedicina e de gestão da informação de sistemas hospitalares. Estes 
serviços desenvolveram-se muito significativamente por força da prestação 
contínua de cuidados a não residentes e a residentes sazonais.

•	 Contínua modernização e internacionalização nos serviços 
tradicionalmente mais protegidos da concorrência internacional, mas 
dificuldade em introduzir maior concorrência no mercado interno destes serviços 
que continuaram a obter rentabilidades muito significativas e a atraírem capitais.

•	 Nas indústrias tradicionais coexistiram dois fenómenos: uma 
ascensão nas cadeias de valor por parte de algumas empresas e redes 
de empresas, a qual contribuiu para um aumento da produtividade (embora 
limitado, circunscrito e não gerador de emprego líquido); e um ciclo repetido 
de “salvamento”/reestruturação e “queda”/crise de projectos baseados 
em mão-de-obra barata e/ou no acesso ao mercado europeu e/ou da 
“proximidade histórica” (Brasil e PALOP). Os sucessivos “salvamentos”/
reestruturações foram sempre baseados na acção do Estado (directa ou, 
indirectamente, através de fortes incentivos fiscais e financeiros), apoiando-se 
em financiamentos obtidos do exterior para o efeito.

Figura 16: Evolução do Turismo 
no Mercado Europeu (produtos 
estratégicos para Portugal) 
- Crescimento Médio Anual 
Previsto entre 2004 e 2014
Retirado de “Turismo:
Caracterização de Oportunidades 
de Negócio”, Espírito Santo 
Research – Research Sectorial, 
Maio 2010, 
http://www.confederacaoturismoportugues.
pt/downloads/get/id/178 [consultado em 
03.08.2011]

Nota: 
Para os Resorts Integrados e 
Turismo Residencial não existe 
informação sobre o peso no 
total das viagens na Europa, 
sabendo-se, no entanto, que 
cerca de 3 milhões de europeus 
têm propriedades de alojamento 
turístico no estrangeiro e que este 
mercado tem um crescimento 
previsto de 8-12% ano. 

Fontes: 
PENT, ES Research-Research 
Sectorial
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•	 Particularmente no que se refere ao sector da pasta e papel, os 
investimentos efectuados na primeira década do século XXI produziram efeitos 
até 2020. A partir daí, a investigação biológica de melhoria de espécies 
florestais avançou, em colaboração com o Brasil e Moçambique, obtendo-se 
grandes melhorias na produtividade das espécies o que, em articulação com 
os Portos/ sistema logístico nacional, permitiu manter a actividade do 
sector em níveis elevados.

Num cenário de continuidade estrutural com evolução estratégica, 
Portugal conseguiu optimizar os efeitos das actividades associadas ao 
turismo, nomeadamente através do reforço de investimento, na atracção de 
capitais, edificação de equipamentos e criação de emprego.

Pela sua centralidade na especialização produtiva portuguesa, a evolução do 
sector permitiu ganhos noutros domínios estratégicos da economia 
portuguesa, como a “economia do mar”, as actividades associadas 
à sustentabilidade ambiental e a revitalização/reconfiguração das 
cidades, apoiadas no “boom” de serviços de valor acrescentado (arquitectura, 
engenharia, design, TIC - nas suas vertentes comercial e de implementação/
configuração, media, organização de eventos, gestão de marcas, etc.).

O desenvolvimento de produtos como o Turismo de Negócios, City Breaks ou 
Cultural permitiu potenciar a conectividade internacional das principais áreas 
metropolitanas e agilizar uma rede internacional de cidades intermédias, 
associando especificidades regionais como o Golfe, o Turismo de Natureza, a 
Saúde e Bem-Estar ou a Gastronomia e Vinhos. 

Por sua vez, o Turismo Náutico teve um carácter fulcral no desenvolvimento do 
cluster da “economia do mar” e de actividades de suporte, nomeadamente 
nos serviços de transporte e logística, no segmento específico de 
seguros, nos serviços de formação profissional, nos serviços de apoio às 
zonas portuárias e aos terminais de cruzeiros. A capacidade de articular 
eventos diferenciados para a população que chega aos portos teve um 
efeito amplificador para os sectores do comércio, hotelaria, restauração, 
serviços de telecomunicações e tecnologias de informação - nas suas vertentes 
comercial e de implementação/configuração, serviços de entretenimento 
e organização de eventos, de gestão de informação e de marcas, além do 
desenvolvimento dos serviços de distribuição.

Ver, por exemplo, “A Importância 
Crescente do Turismo Médico_ SD07”, 
(Barbacena, 2010) e “Turista ‘Verde’_
SD66”, (Rodrigues, Queirós, & Ama-
dor, 2010)
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O “mar” e actividades associadas constituíram um pilar importante do perfil 
económico deste Portugal “Bem-vindos”, tendo a relevância da pesca e da 
aquacultura sido exploradas em articulação com as indústrias agro-
alimentares em função do seu potencial para o turismo na vertente 
gastronómica. Também com significativo impacto nesta vertente turística surge 
a questão das exigências crescentes ao nível da segurança alimentar, 
que forçam a indústria e serviços relacionados a um esforço de cumprimento e 
até mesmo superação dos elevados padrões exigidos.

O produto Turismo Náutico, ainda que de infra-estruturas de suporte com 
financiamento dificultado pela escassez de recursos, é um dos segmentos mais 
dinâmicos na Europa. Alemanha, Escandinávia e Reino Unido são os países com 
maior procura deste produto que tem nos Açores, Madeira e Algarve destinos 
competitivos.

Este produto turístico divide-se em Náutica de Recreio e Desportiva e 
Cruzeiros. Depois de elencadas as principais fragilidades competitivas, 
conseguiu-se melhorar a qualidade dos serviços prestados, atenuar a forte 
sazonalidade na utilização das marinas, portos de recreio e terminais 
de cruzeiros, aumentar a oferta de postos amarração e desenvolver o 
charter náutico.

No segmento dos cruzeiros, marcado por um crescimento significativo no 
número de passageiros no mercado europeu, Portugal conseguiu explorar o 
potencial de clientes cada vez mais novos e exigentes.

Com o desenvolvimento do turismo náutico, foi possível desencadear um ciclo de 
expansão nas actividades ligadas ao aluguer de equipamentos e embarcações 
de recreio e à formação em náutica de recreio e desportos náuticos, aos 
serviços de apoio em terra aos desportistas e turistas náuticos e aos navios 
de cruzeiros - restauração, alojamento, excursões, outras actividades turísticas, 
recreativas e culturais, lavandarias, abastecimentos, serviços de manutenção de 
embarcações e à formação em profissões ligadas ao mar.

Ver, por exemplo, “Os Desafios Cres-
centes no Âmbito da Segurança Ali-
mentar_ SD34”, (Nunes, 2010)
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Figura 17: Cenário “Bem‐Vindos” – Segmentos Turísticos e Sectores que Podem Beneficiar 
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C1 - Liderança Estratégica, 

 Capacitação Institucional e Capital Social

A referência e a narrativa associada 
à “Liderança Estratégica, Capacitação 
Institucional e Capital Social” resultam 
de uma evolução e organização de 
três incertezas cruciais e respectivas 
configurações identificadas pelos par-
ticipantes no 1º Workshop “Cenários 
para Portugal”, Casa do Ambiente e 
do Cidadão, 27/4/11, Anexo 2 – Reg-
isto Visual do “Workshop Cenários 
para Portugal 2050”: “Capacitação In-
stitucional da Economia e Sociedade 
Portuguesas”, “Valores Culturais e 
Capacidade de Gerar Capital Social” e 
“Liderança Estratégica e Proactividade 
dos Agentes Económicos”.

Portugal manteve, de uma forma geral, os ancestrais problemas de 
construção de capital social e confiança entre agentes (económicos, políticos, 
sociais) levando a crises institucionais periódicas seguidas de renovações/reformas 
que, permitindo o apaziguamento do sistema, não interromperam o carácter 
sistémico e até meta-estrutural dos problemas da confiança e da gestão da 
coisa pública na sociedade portuguesa.

A credibilidade das instituições portuguesas é, regra geral, baixa e a 
desconfiança dos agentes é estrutural, o que se tornou particularmente inibidor 
da transformação sócio-económica numa sociedade em que a criação de valor se 
baseia cada vez mais em processos informais de transmissão de informação e 
conhecimento. Apesar de alguma evolução, em Portugal as expectativas ainda são 
muito marcadas (em comparação com as economias mais dinâmicas) pela ideia de 
que os processos de mudança são orientados essencialmente numa lógica 
top-down, “legalista”, ao mesmo tempo que a confiança nas instituições 
“responsáveis” é baixa, alimentando um ciclo vicioso de “expectativa-
passividade” e “desconfiança”. Obviamente, os valores e a cultura dominante 
em Portugal não ficaram imutáveis no período mas as evoluções foram sobretudo 
“impostas do exterior”, adaptativas e com reflexos pouco profundos em 
questões-chave como a confiança e o empreendedorismo.

A instabilidade financeira, económica e social recorrente e a fixação, muitas 
vezes quase inevitável tendo em conta a urgência dos problemas, no curto prazo, 
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não contribuíram, antes pelo contrário, para a emergência dos níveis de confiança 
e optimismo que caracterizam as sociedades mais empreendedoras e com 
capacidade de renovação e mudança. No mesmo sentido, após largos períodos 
algo erráticos, caracterizados por falta de clareza e incapacidade de alinhamento 
estratégico e, sobretudo, pela incapacidade de tornar “partilhados” os grandes desígnios 
nacionais (isto é, de construção e partilha de uma visão estratégica agregadora para 
Portugal), incluindo as principais prioridades e apostas da economia portuguesa, 
acabou por emergir a ideia-chave (já clara em 2020-2025) de Portugal como 
país de acolhimento, espaço turístico e residencial por excelência, cidades limpas 
e organizadas, com uma atractividade internacional baseada fundamentalmente 
nas amenidades naturais (“o clima”; “a praia”; “o Douro”; “a luz de Lisboa”; etc.), 
construídas (museus; parques de diversões; arquitectura e monumentos vários; etc.) 
e do “imaginário colectivo” (“grandes descobertas”; “templários”; etc.).

Em termos de actores, as Entidades Regionais de Turismo tiveram um papel 
importante na qualificação do produto, dinamização da actividade turística 
das regiões e agregação dos esforços dos agentes privados na produção de 
um produto turístico integrado e multifacetado, o que favoreceu o desenvolvimento 
de Portugal como destino turístico e residencial europeu com competitividade assente 
na exploração de amenidades e recursos naturais.

O dinamismo desse turismo residencial capitalizou benefícios directos no sector 
da construção, mormente na reabilitação e regeneração urbana das duas 
áreas metropolitanas do país.
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C1 - Potencial Científico e Sistemas 

 de Ensino e Formação

A referência ao “Potencial Científico 
e Sistemas de Ensino e Formação” 
resulta de uma evolução de uma 
incerteza crucial identificada e tra-
balhada pelos participantes nos 2 
workshops de “Cenários para Portu-
gal”, Casa do Ambiente e do Cidadão, 
27/4/11 e 4/5/11, Anexo 2 – Registo 
Visual do “Workshop Cenários para 
Portugal 2050”: “Evolução dos Siste-
mas de Ensino e Formação em Por-
tugal”, atendendo particularmente às 
reflexões em torno do aumento ou 
diminuição da qualidade e relevância 
da produção e transmissão do con-
hecimento.

Portugal continuou a formar “bons quadros” em muitas áreas mas o sistema 
de ensino e formação não foi a alavanca transformadora da economia 
portuguesa. De facto, este sistema evoluiu de uma forma essencialmente 
reactiva, ligada à crescente especialização da economia portuguesa em Turismo/
amenidades e à visão de Portugal como pais de acolhimento.

O ensino superior, em crescente competição internacional, especializou-se não só 
em suprir as necessidades do perfil produtivo português mas foi capaz, igualmente, 
de fornecer regularmente ao exterior quadros com boas capacidades científicas e 
técnicas em áreas exigentes como a medicina e as várias engenharias. A “fuga” 
dos melhores talentos constituiu, não obstante, uma forte ameaça. As 
universidades portuguesas são reconhecidas como oferecendo uma boa “experiência 
de vida” aos seus estudantes, sendo das mais requisitadas para os vários programas 
de intercâmbio a nível internacional.

No entanto, a especialização do ensino superior português foi fundamentalmente 
nacional e, só de forma limitada, global, manifestando lentidão na resposta às 
rápidas transformações na procura internacional de competências. Esta capacidade 
de resposta globalmente limitada também esteve ligada às dificuldades na gestão 
dos processos de abertura e racionalização das grandes universidades portuguesas, 
coexistindo durante muito tempo a necessidade de enfrentar uma concorrência grande 
e transformações rápidas no mercado com estruturas e modelos de organização e 
gestão caracterizados por uma evolução lenta.
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O problema de rentabilidade dos vários actores do sistema de ensino/formação, 
crescentemente importante tendo em conta as dificuldades perenes de financiamento 
público, fez com que estes se ligassem essencialmente ao perfil produtivo português já 
existente, reforçando-o, e formando assim um sistema que se auto-alimentou. O foco 
foi mais no mercado interno e no Turismo. No entanto, a tradicional forte dependência 
de investimento público no financiamento da formação avançada deixou marcas num 
contexto de fortes limitações financeiras, dado que o investimento empresarial 
em I&D foi sempre inferior à média europeia. No entanto, algum dinamismo das 
TIC e sectores associados permitiu manter um certo equilíbrio na balança tecnológica.

No caso do Turismo, em particular, Portugal tem escolas de prestígio 
internacional, com grande capacidade de geração de quadros qualificados e de 
atractividade internacional. Também nas áreas do território/urbanismo a 
evolução foi muito significativa com a afirmação global não só das escolas 
de arquitectura como também, por exemplo, de engenharia civil.

Neste cenário são enfatizados os programas de formação direccionados para 
pessoas com baixas qualificações em sectores e clusters tradicionais mas 
com potencial de absorção de mão-de-obra técnica. No sector do Turismo e em 
sectores próximos (“Acolhimento”, incluindo, por exemplo, um conjunto de serviços de 
assistência/proximidade) estes programas obtiveram um sucesso muito assinalável, 
envolvendo instituições de ensino e formação, agências públicas e empresas âncora. 
Entre outras vantagens, a qualificação crescente de quadros nestes sectores permitiu 
não só melhorar a “atractividade turística e residencial” de Portugal, como também 
gerir melhor, em contexto de restrições orçamentais, o envelhecimento da população. 
Assim, a diversificação da oferta e da procura turística foram consagradas nos 
programas de ensino e formação, tal como a qualificação de quadros associados 
à “economia do mar”, por exemplo nas vertentes de náutica de recreio, pesca e 
aquacultura, passando pela especialização e reforço de competências na área da 
gestão e sustentabilidade.

Também noutros sectores ditos “tradicionais”, nos quais alguns projectos conseguiram 
subir na cadeia de valor e absorver alguma mão-de-obra técnica, foi possível qualificar 
com competências técnicas e humanas uma pool alargada de pessoas. Isto 
ocorreu, por exemplo, na evolução do têxtil, vestuário e calçado para os 
têxteis técnicos e a moda/design, nos plásticos técnicos, nos consumíveis 
hospitalares e num conjunto de outros sectores que beneficiaram com a 
centralidade e a dinâmica do turismo em Portugal (ver Figura 17: Cenário 
“Bem-Vindos” - Segmentos Turísticos e Sectores que Podem Beneficiar). No 
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Ver, por exemplo, “Que Preparação 
Para os Contextos ‘Hyper’?”_ SD47”, 
(Amaral Gomes, 2010).

entanto, por exemplo, a passagem do têxtil/vestuário/calçado para a moda/design e 
os têxteis técnicos, se foi feita com relativo sucesso por algumas empresas e regiões, 
nunca foi criadora líquida de emprego num sector em perda sustentada a 
nível internacional. De maior sucesso foi, como já referido, o desenvolvimento 
da agricultura de especialidades, de um conjunto de actividades ligadas à 
exploração dos recursos do mar (pesca e aquacultura, por exemplo) e, em 
parte, dos teleserviços. A primeira (agricultura de especialidades) beneficiando de 
uma mão-de-obra agrícola mais qualificada, da melhoria da capacidade de gestão do 
território e de uma reformulação da postura europeia face à agricultura. As segundas 
(actividades ligadas à exploração dos recursos do mar) beneficiando da centralidade 
da questão da segurança alimentar (num contexto internacional conturbado e 
com novos residentes em Portugal muito exigentes) e do sucesso do alargamento 
da plataforma continental e a terceira (teleserviços) beneficiando de um número 
crescente de diplomados com competências humanas, linguísticas e capacidade de 
aprendizagem a quem foram fornecidas, de forma rápida, competências técnicas 
específicas às funções. Estes diplomados procuram, de forma recorrente, “empregos 
de transição” e têm permitido a Portugal manter alguma capacidade de concorrência 
a nível de custo nos teleserviços.

A aposta na literacia digital, iniciada em meados da década de 2000, desde os 
primeiros níveis de ensino, associada a programas de reconversão profissional e 
reconhecimento académico, permitiram uma melhoria substancial dos indicadores 
de Portugal nos rankings internacionais. Mas o ajustamento entre procura e oferta de 
qualificações continuou a evidenciar dificuldades históricas, dada a fraca articulação 
entre os sistemas científico, tecnológico e empresarial.

De facto, o Sistema de Ciência e Tecnologia português, apesar do seu potencial, de 
ser uma aposta mais visível em termos de % do PIB investido em I&D e de conseguir 
gerar quadros e projectos de investigação de crescente reconhecimento internacional, 
teve dificuldades em ligar-se ao Sistema de Inovação e à capacidade empreendedora, 
tendo sido limitada a sua contribuição para o desenvolvimento económico português 
(ver também C1 - Evolução do Perfil de Especialização, p.37 e C1 - Liderança 
Estratégica, Capacitação Institucional e Capital Social). O impacto do aumento 
(embora marginal), em % do PIB, do investimento em I&D foi ainda limitado 
por um contexto quase permanente de fortes restrições orçamentais e crises 
de financiamento do sistema, levando a uma significativa instabilidade na 
vida quer das instituições, quer das redes de actores, quer dos próprios 
investigadores e equipas de investigação. Ao longo do período, alguns cortes 
súbitos de financiamento põem em causa investimentos de longo prazo e acabam 
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por levar, em muitos casos, à emigração de equipas e investigadores 
talentosos à procura de maior estabilidade. O contributo do sistema científico 
para o desenvolvimento económico português esbarrou, assim, não só nesta lacuna 
estrutural mas também na dificuldade de definição de prioridades em termos de áreas 
científicas e tecnológicas (adequando-as às dinâmicas da economia e do investimento 
internacionais) e de desenvolvimento de plataformas de inovação ao nível de produtos 
e serviços.

Ainda assim, foi possível avançar para um conjunto de Centros de 
Ciência e Tecnologia de excelência a nível mundial, como nas áreas das 
neurociências e oncologia (Centro de Investigação da Fundação Champalimaud) 
ou da nanotecnologia (Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia). 
Adicionalmente, também em cidades de média dimensão se instalaram projectos de 
impacto significativo, tais como um dos maiores centros de dados e computação 
da Europa, na Covilhã (Data Center da Portugal Telecom). 
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C1 - Organização do Território 

 e Papel das Cidades

A referência e a narrativa associada à 
“Organização do Território e Papel das 
Cidades” resultam de uma evolução 
da incerteza crucial “Padrão de Urban-
ização e Organização do Território” 
(identificada no âmbito da investi-
gação prévia realizada e sistematiza-
da em “Cenários, Reflexões e Planos 
Estratégicos de Longo Prazo em Por-
tugal – Uma Compilação” (Carvalho, 
Escária, & Rogado, 2011); 43 projec-
tos/documentos analisados) e da in-
certeza crucial “Tipologia e Papel das 
Cidades na Organização do Território”, 
atendendo particularmente às config-
urações “Reforço da urbanização com 
a cidade como um modelo virtuoso, 
mas desagregado do resto do ter-
ritório” e “Estabilização da dimensão 
urbana, com parceria urbano-rural” 
(evoluções de uma outra incerteza 
crucial identificada no processo de 
investigação prévia e trabalhada pe-
los participantes nos 2 workshops de 
“Cenários para Portugal” - Casa do 
Ambiente e do Cidadão, 27/4/11 e 
4/5/11, Anexo 2 – Registo Visual do 
“Workshop Cenários para Portugal 
“2050”).

Uma das transformações mais significativas que ocorreu de forma 
sustentada, em Portugal, esteve relacionada com os processos de 
ordenamento e urbanização do território nacional e o papel importante 
desempenhado pelas cidades, particularmente como impulsionadoras da 
promoção e organização do território para a atractividade turística e residencial 
e âncoras do crescimento sustentado de actividades ligadas ao território e à 
urbanização (por exemplo, a reabilitação urbana).

A evolução do processo de urbanização pode ser considerada como tendo 
sido, em regra, virtuosa, embora com resultados insuficientes em segmentos 
relevantes do território nacional. A meio do período assistiu-se mesmo a uma 
estabilização da dimensão urbana e das grandes áreas metropolitanas 
de Lisboa e do Porto, e, mais tarde, a uma capacidade pontual de renovar 
as articulações entre o urbano-rural, não só como complementaridade ao 
nível da oferta de turismo/espaço residencial (a principal), mas também de 
forma a articular o fornecimento e a valorização de recursos alimentares e da 
agricultura de especialidades. 

Neste contexto, não foi pelas cidades e outras amenidades territoriais que não 
conseguimos ser atractivos e situarmo-nos de forma consistente nas 
novas vagas tecnológicas que foram surgindo. Foi, aliás, a capacidade 
de gerir “a terra”, de um “saber-fazer” ao nível do território, que, ao longo do 
tempo, permitiu ao país reafirmar a sua vocação de país de acolhimento, 
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Ver, por exemplo, “Sismo de Grande 
Intensidade Atinge Portugal_SD11”, 
(Lopes & Silva, 2010) .

competitivo ao nível das amenidades naturais e construídas (as quais 
soubemos valorizar).

O território organizou-se e as diversas regiões e cidades melhoraram a 
sua articulação externa e, sobretudo, a articulação interna entre os principais 
stakeholders da região e/ou da cidade. A divisão administrativa, apesar de 
funcionar e de permitir uma satisfatória divisão de competências e autonomia, 
não conseguiu potenciar totalmente as redes entre regiões e cidades, salvo 
em algumas macro-regiões que, à volta da identidade turística, se destacaram 
pelo dinamismo e capacidade de projecção internacional. Assim, neste 
processo, foi possível afirmar cidades intermédias com especializações 
em segmentos de serviços associados ao turismo (eventos, património, 
natureza, saúde e bem estar, etc.) mas num quadro nacional dominado pela 
Área Metropolitana de Lisboa, onde a aposta estratégica na reabilitação 
e regeneração urbana procurou satisfazer objectivos de eficiência energética 
e mobilidade sustentável e em que o turismo de negócios, cultural e náutico 
reforçou o capital simbólico. Adicionalmente, regra geral, os esforços de 
cooperação inter-regionais esbarraram em dificuldades de coordenação 
e governança política dos processos (ver C1 - Liderança Estratégica, 
Capacitação Institucional e Capital Social, p.43).

O turismo e alguma capacidade limitada de articulação urbano-rural assente 
no fornecimento de produtos agrícolas de proximidade, tal como referido, 
foram excepções às dificuldades de coordenação inter-regionais/territoriais. Em 
termos turísticos o território foi-se estruturando numa oferta complementar 
entre si e na afirmação de algumas marcas internacionais.

O fenómeno da urbanização extensiva é neste cenário substituído 
de forma progressiva por um paradigma centrado na reabilitação e 
planeamento urbanos, através de uma gestão cuidada dos principais planos 
dedicados ao ordenamento do território e à sustentabilidade. Os “centros 
urbanos” mais antigos e com maior potencial histórico-monumental foram 
renovados e aproveitados para equipamentos públicos e privados assentes na 
âncora do turismo.

Já o reordenamento urbano das cidades mais vulneráveis ao risco sísmico 
e ao impacto das alterações climáticas, concentrando populações e 
actividades cruciais em zonas mais seguras, e o forte investimento em 
medidas de protecção costeira e das zonas estuarinas mais densamente 
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povoadas e de reforço da componente estratégica do abastecimento de 
água a nível nacional foram adiados, em virtude dos constrangimentos 
financeiros, mas, mais tarde no período, revelaram-se prioritários para 
a estratégia nacional. Assim, a assumpção do posicionamento de massas 
urbanas em zonas de risco sísmico significativo e de particular exposição às 
alterações climáticas levou, particularmente a partir da 2ª metade do período, a 
um investimento significativo, apoiado designadamente em fundos externos, não só 
de preparação das infra-estruturas, como também de incentivos à concentração da 
população e actividades críticas em zonas de menor risco, através da sensibilização 
e da utilização dos vários planos com impacto ao nível do planeamento urbano e 
utilização do solo.
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C1 - Conectividade Física e Digital

Ver, por exemplo, “Conectividade 
Global_ SD37”, (Nunes, 2010).

Ver, por exemplo, “A Importância 
Crescente do Turismo Médico_ SD07”, 
(Barbacena, 2010). 

Num contexto global pautado pela instabilidade, a severa escassez de recursos públicos 
determinou o congelamento financiamentos associados a obras importantes 
em termos de conectividade com as redes internacionais, nomeadamente o 
novo aeroporto na capital, enquanto o TGV foi substituído por um conjunto de acessos 
ferroviários de alta prestação. Este cenário, alicerçado no cluster do turismo, procura, 
por isso, optimizar as vantagens custo-benefício dos serviços associados às 
TIC na vertente comercial das actividades conexas à diversificada oferta 
turística, bem como, aproveitando uma mão-de-obra mais polivalente e qualificada, 
aproveitar as vantagens competitivas no mercado do business processing outsourcing 
para atrair actores globais.

Longe de concretizar um processo de reindustrialização assente em actividades de 
elevado conteúdo tecnológico e com um franco dinamismo de crescimento, este cenário 
aproveita, contudo, as competências na área das TIC para avançar na oferta de 
serviços como a telemedicina, o que permitiu aprofundar a âncora “Turismo” 
à saúde e bem-estar, bem como, no âmbito do mercado doméstico, agilizar 
o modelo organizativo do sistema de saúde.

Num contexto de fortes e recorrentes dificuldades orçamentais, o novo aeroporto 
planeado para Lisboa foi sendo sucessivamente adiado. Se é verdade que teria 
permitido um estatuto de “hub” para um operador global ou avançar para funções de 
trânsito Leste-Oeste, além das “naturais” Norte-Sul, o acréscimo de visitantes foi, em 
certa medida, compensado pelo ciclo de crescimento de pequenas empresas no 
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fornecimento de serviços de charter aéreo, potenciando e diferenciando a 
oferta no turismo de negócios.

As limitações em termos de conectividade física foram igualmente compensadas, no 
território nacional, com melhorias claras no ordenamento das cidades, mas, acima de 
tudo, por uma crescente conectividade digital, que permitiu conquistar ganhos 
de crescimento nas indústrias criativas e culturais. Serviços especializados, 
como a arquitectura e engenharia, devidamente articulados com empresas 
de construção e imobiliário mais orientadas para o mercado internacional 
(principalmente em contextos de crise económica) granjearam elevado prestígio 
internacional e conseguiram aproveitar o amplo potencial de crescimento 
em mercados emergentes estratégicos, desde o Norte de África, PALOP e Médio 
Oriente; a diversidade e riqueza histórica e patrimonial foram mote para uma rede de 
eventos a nível nacional que permitiu a internacionalização de empresas da área dos 
media e espectáculos.

No que toca aos transportes e à mobilidade interna, o desenvolvimento 
das TIC, sobretudo a generalização da banda larga e a adequação das aplicações, 
e a melhoria significativa da capacidade de gestão do território urbano, 
particularmente dos fluxos pendulares, permitiram uma redução relativa da 
pressão sobre a mobilidade urbana, mas tal não incluiu uma ruptura com as formas 
tradicionais de mobilidade, pois o enquadramento financeiro não permitiu aproveitar 
na sua versão mais ambiciosa a oportunidade anunciada de forte implantação do 
veículo eléctrico. Esse processo passaria por um conjunto de significativos incentivos 
financeiros, que não puderam ser levados por diante, e o veículo eléctrico não 
vingou, pelo menos até 2030.

O clima de forte contenção financeira associado a um aumento do preço dos 
combustíveis conjugaram-se para uma maior procura do transporte público, 
tendo sido dados passos decisivos na reorganização das redes de transporte 
nas grandes áreas metropolitanas, com apoio de sistemas inteligentes de 
conectividade.

Os outros projectos mais ambiciosos para o complexo portuário/aeroportuário/logístico 
do Sul de Portugal (novo aeroporto de Lisboa; expansão do terminal de contentores de 
Sines; plataforma logística do Poceirão) foram adiados. Neste contexto, o complexo 
de Sines não concretizou na totalidade os seus planos de se tornar um fornecedor 
industrial e energético de referência de regiões espanholas ou mesmo do resto da 
Europa.



Parte 2 - C1     80     

A eficiência energética é o principal pilar da política de energia, dado que os 
investimentos associados à mudança de paradigma são proibitivos no quadro deste 
cenário.

Portugal continua a ser fortemente dependente dos combustíveis fósseis, 
até porque os transportes são a fatia-mor da factura energética e não se 
conseguiu avançar significativa e rapidamente na transformação rumo ao 
veículo eléctrico, apesar de se ter assistido, tal como já referido, a alguma 
transferência do transporte privado individual para o transporte público 
colectivo.

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 (particularmente relevantes em termos de 
capacidade eólica instalada e na ligação entre as eólicas e as hídricas, alavancada 
pelo Plano Nacional de Barragens), 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. A expansão do sistema electroprodutor nacional sofreu fortes 
adiamentos no início do período, por um lado fruto da retracção económica que 
limitou a procura de electricidade e, por outro, pela incapacidade de resolução dos 
problemas remanescentes ao nível das ligações eléctricas transeuropeias, entre a 
Península Ibérica e o resto da Europa, limitando a possibilidade de exportação de 

C1 - Energia e Ambiente

Ver, por exemplo, “Crescente Inves-
timento em Energias Renováveis_ 
SD10”, (Escária, Alvarenga, Barba-
cena, & Cabeçana, 2010)
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energia eléctrica. Todavia, a aposta na prospecção de gás natural na bacia do 
Algarve produziu alguns resultados visíveis após 2020, contribuindo para a 
redução da dependência energética.

Os investimentos efectuados na primeira década do século XXI, ao nível do aparelho 
refinador nacional, reflectiram-se no aumento significativo da capacidade exportadora 
de gasóleo.

Assim, o esforço assentou, em grande parte, na alteração de hábitos e 
comportamentos da população, quer pela progressiva (mas lenta) utilização 
de equipamento doméstico menos poluente, quer pela utilização mais 
intensiva dos transportes colectivos e de meios suaves de transporte 
individual.

Na indústria e serviços, a prioridade à redução dos custos energéticos foi desigual, por 
ter dependido da capacidade financeira e da pressão da procura para a concretizar. 
Com efeito, a liberalização dos mercados de electricidade e de gás natural prosseguiu 
com o fim das tarifas reguladas para todos os consumidores, desde 2013, com as 
empresas com maior capacidade negocial a conseguirem melhores condições do que 
o pequeno consumidor.

No seguimento de uma melhoria na capacidade de organizar e planear o território 
(ver C1 - Organização do Território e Papel das Cidades Portugal tornou-se numa 
referência internacional ao nível da gestão da água (fornecimento e eficiência; 
disponibilidade e qualidade), recurso cada vez mais escasso e dos recursos hídricos 
e costeiros, tendo sido capaz de proteger com sucesso as suas costas e zonas 
estuarinas, e encontrando formas de equilibrar essa protecção com a exploração 
económica (exploração para o turismo, principalmente, mas também de recursos 
naturais).
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“Não podemos falhar”

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
DEPARTAMENTO DE PROSPECTIVA E PLANEAMENTO
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“Não podemos falhar”

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
DEPARTAMENTO DE PROSPECTIVA E PLANEAMENTO
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Cenário onde 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 que as três décadas posteriores a 2011 tenham 
ficado marcadas pela dinâmica de crescimento, elevação da capacidade 
competitiva e reorganização sectorial, institucional e societal no nosso 
país.

Portugal realizou um conjunto de alterações estruturais no funcionamento 
e posicionamento da sua economia, tendo implementado políticas 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.

O país demonstrou capacidade para utilizar recursos e competências 
“endógenos”, ascendendo nas cadeias de valor das indústrias tradicionais, 
e para captar IDE estratégico, iniciando e desenvolvendo um conjunto de 
projectos com o fim de atrair para Portugal actividades de elevado valor 
acrescentado, intensivas em conhecimento. Este duplo sucesso gerou uma 

C2 - Sumário
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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.
Portugal conseguiu melhorar significativamente o seu desempenho económico. 

De facto, não só as taxas de crescimento do produto apresentaram melhorias 
significativas, como a diversificação para sectores e clusters mais 
intensivos em conhecimento, I&DT, inovação e criatividade, permitiu 
absorver em número significativo mão-de-obra crescentemente qualificada. 
As transformações ocorridas de forma sustentada e sistemática nos 
sistemas de ensino e formação, integradas numa intensa e acelerada 
globalização e mudança tecnológica e societal, permitiram que o país se 
integrasse em redes globais de conhecimento e que tivesse apostado na 
internacionalização e atracção de talentos.

Desenvolveu-se uma ligação mais estreita e estratégica entre o sistema 
de Ciência e Tecnologia e o sistema de Inovação e sua relação com 
a capacidade empreendedora, associada a um processo de regeneração 
institucional e da capacidade endógena da sociedade portuguesa em 
gerar capital social, aumentando o nível de credibilidade e confiança nas 
instituições e fazendo emergir uma forma “orgânica” de visão e liderança 
estratégicas no âmbito da qual as principais prioridades e apostas 
da economia portuguesa eram relativamente claras, partilhadas e 
apropriadas por uma parte significativa da sua população.

Tiveram lugar profundas transformações nos processos de ordenamento 
e urbanização do território nacional e no papel das cidades, centradas 
fundamentalmente na compactação e em padrões de construção mais apropriados 
às crescentes necessidades de eficiência energética e de uso e reutilização 
da água. A “clusterização” cada vez mais densa da economia portuguesa, 
apoiou-se em redes de cidades habituadas a pensar e a actuar de forma 
intensa e proactiva nas vertentes de inovação, empreendedorismo e 
competitividade internacional.

Um conjunto de investimentos infra-estruturais (novo aeroporto de Lisboa, 
desenvolvimento da ferrovia, gestão integrada dos transportes ao nível das áreas 
metropolitanas) e alguns desenvolvimentos e investimentos em tecnologia 
(utilização de veículos não/pouco poluentes baseados e implementação de 
redes de abastecimento de veículos eléctricos e, numa fase posterior, de 
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veículos movidos a hidrogénio) transformaram igualmente a realidade dos 
transportes e de mobilidade. Também as alterações ao nível dos hábitos e 
comportamentos da população, contribuíram muito significativamente para 
a mudança sustentada do perfil de consumo energético da economia portuguesa 
e tiveram, ao longo do tempo impactos significativos no perfil energético 
da economia portuguesa e nos índices de poluição das cidades. Portugal 
foi capaz de gerir a água e de garantir a protecção costeira e o equilíbrio 
entre desenvolvimento e requisitos de protecção ambiental.

Portugal soube construir uma economia competitiva e ágil, tendo sido capaz 
de se posicionar face às vagas de desenvolvimento tecnológico, inovação e 
IDE que se foram sucedendo no período, ultrapassando as limitações das suas 
vantagens competitivas tradicionais. Assim, a “pequena e frágil economia 
aberta” que a globalização da economia ameaçou nas primeiras décadas do 
século XXI transformou-se na “pequena e ágil economia aberta” que este 
cenário descreve.
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Mundo em expansão, com crises cíclicas mas geridas/controladas e forte 
competição (não apenas cooperação), com o centro da economia global a 
deslocar-se para Este mas com uma evolução relativamente positiva por 
parte dos países e regiões ocidentais. Cooperação e competição coexistem e 

C2 - Enquadramento Global (EG_B)
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são transversais a Estados e governos nacionais, sectores de actividade, territórios, 
empresas e ONG e outras comunidades. A globalização e os 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.). As desigualdades sociais estão longe de ter 
desaparecido mas nunca na história tantas pessoas a nível global se situam 
no que é considerado a “classe média”.

Trata-se de um contexto fortemente marcado por quatro grandes forças 
globais em forte interacção: geoeconomia, tecnologia, demografia e ambiente/
sustentabilidade. A sustentabilidade e o ambiente, através de diferentes 
mecanismos, foram progressivamente incorporados nos processos 
económicos de definição de custos/preços.

A competição na economia global estende-se de forma muito intensa aos 
recursos, aos talentos e às poupanças.

Este contexto exterior, se por um lado tem características aparentemente positivas 
ou benignas derivadas da capacidade da economia global em crescer, prosperar 
e regular-se, por outro coloca grandes exigências pelo facto da mesma ser 
fortemente marcada não somente por lógicas de cooperação e governação global, 
mas acima de tudo por uma 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.

Este “contexto global” inclui algumas 
das “ideias frequentemente partilha-
das” pelos 23 projectos de Cenari-
zação analisados de forma mais apro-
fundada em “Colecção de Cenários 
Globais – Selecção e Análise de Pro-
jectos Internacionais de Cenários” 
(Carvalho, Rogado, & Rodrigues, 
2011), p.109.

Ver, por exemplo, “Sustentabilidade_ 
SD28”, (Escária, 2010).
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Ver Entrevista ao Professor Vítor Ben-
to, (Tomás, 2011)

Ao longo do horizonte temporal deste cenário Portugal foi capaz de fazer um 
conjunto de movimentos/alterações estruturais no funcionamento e 
posicionamento da sua economia, actuando ao nível dos desequilíbrios internos 
de natureza endémica e ainda na forma como a sua economia se passou a integrar 
no processo de globalização.

•	 Reequilibrou as contas públicas e realizou um conjunto de reformas 
estruturais, aproveitando o acordo celebrado com o FMI, a CE e o BCE 
no início do período e os subsequentes ajustamentos como trigger ou 
alavanca para estes processos. Aproveitando a resposta à crise da dívida 
pública, Portugal foi capaz de desenvolver uma política macroeconómica e 
microeconómica simultaneamente capaz de estimular a inovação, a criatividade e 
a melhoria tecnológica para orientar a economia para uma “subida” na cadeia de 
valor e conter os custos salariais para as empresas de forma a que, particularmente 
no que se refere às actividades menos qualificadas, se conseguissem manter os 
postos de trabalho necessários para absorver uma mão-de-obra pouco qualificada/
especializada ainda abundante.

•	 Teve a capacidade de trabalhar dois motores de transformação da economia 
portuguesa: recursos e competências “endógenos” e a capacidade de atrair 
IDE estratégico.

•	 Demonstrou a capacidade de trabalhar simultaneamente o curto prazo 

C2 - Introdução: 

 Movimentos Estruturais no Funcionamento  

 e Posicionamento da Economia Portuguesa
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e o longo prazo. Nesse sentido, e no que respeita ao curto prazo, Portugal 
apostou no início do período em investimentos de proximidade e de retorno mais 
rápido em actividades e sectores onde Portugal apresentava desde logo fortes 
vantagens comparativas potenciando simultaneamente o emprego de uma pool 
alargada de mão de obra pouco qualificada e especializada (Floresta, Agricultura, 
Turismo, Metalomecânica ligeira,  ). Importa sublinhar que mais tarde o país 
foi capaz de elevar o seu posicionamento nas cadeias de valor de alguns 
destes sectores (investindo em I&DT, inovação, design, marcas próprias e em 
alguns casos no domínio ou forte presença nos canais de distribuição) e iniciar 
um processo de “clusterização”, articulando-os com sectores e outras actividades 
situadas a montante e jusante dos mesmos.

•	 Ao pragmatismo de ser capaz de agir sobre o curto prazo num contexto de 
fortes restrições financeiras e económicas, esteve associado um movimento de 
consciencialização e mobilização em torno da ideia de que aquele tipo de 
apostas e investimentos não seriam suficientes para projectar e construir 
uma economia suficientemente competitiva e inovadora a 20 ou 30 anos 
de distância. Neste sentido, a partir de meados da segunda década do século 
XXI, Portugal foi capaz de iniciar e desenvolver um conjunto de projectos 
e iniciativas que visaram desenvolver e atrair para Portugal actividades 
de elevado valor acrescentado, intensivas em conhecimento e factores 
intangíveis de competitividade, passíveis de estruturar clusters e pólos de 
competitividade com um elevado potencial de crescimento.

•	 Foi capaz de se sintonizar e sincronizar com os pólos e regiões da 
economia mundial mais dinâmicos e inovadores, não só na Europa, mas 
também nos EUA e na Ásia. Importa sublinhar aqui o carácter proactivo e 
selectivo como Portugal, sem esquecer a sua história, cultura e natural 
integração no espaço europeu, ibérico e de língua portuguesa, se relacionou 
e se projectou com estas diferentes regiões e actores.
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Procedeu-se a uma alteração profunda do perfil de especialização da 
economia portuguesa e da sua inserção na economia internacional e na 
divisão internacional do trabalho. Isto numa economia mundial que manteve 
uma forte dinâmica de crescimento e expansão em grande parte do período 
em consideração, com as grandes economias emergentes a manterem um 
crescimento económico sustentado, tornando visível a deslocação do poder 
da economia internacional para Este, mas onde as economias ocidentais 
foram capazes de responder de forma positiva a alguns dos desafios e 
estrangulamentos que eram já visíveis no início do período.

Aproveitamento por parte de Portugal da forte aceleração e convergência 
tecnológica em torno das Nano, Bios, TICs e Cognos, as quais estiveram 
na base de um conjunto de novas actividades e clusters. Portugal foi capaz 
de se inserir em redes globais de conhecimento tendo sido capaz de atrair 
e integrar, no seu tecido empresarial e territorial, um conjunto de grandes 
actores internacionais nesta nova economia da inovação.

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 por parte do tecido empresarial 
português. Esta evolução foi complementada com uma mais clara escolha e 
definição de prioridades em termos de áreas científicas e tecnológicas e 
respectivas plataformas de inovação ao nível de produtos e serviços.

C2 - Evolução do Perfil de Especialização

Ver, por exemplo, “Emergência de 
Grandes Economias_ SD36”, (Nunes, 
2010)
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Este processo de transformação da economia portuguesa em termos de perfil 
de actividades e posicionamento na economia internacional ficou alicerçado 
num conjunto de alterações e movimentos estruturantes:

•	 Diversificação para sectores e clusters mais intensivos em 
conhecimento, I&DT, inovação e criatividade, tendo estas actividades 
sido capazes de absorver de forma significativa mão-de-obra menos 
qualificada, situação que, em parte, se ficou a dever à “clusterização” da 
economia portuguesa, sendo de destacar ainda o papel das cidades e regiões 
portuguesas naquele processo.

•	 Aumento do emprego nos bens e serviços transaccionáveis e 
susceptíveis de concorrer no mercado internacional (não apenas os 
menos exigentes em qualificações tecnológicas, mas também nos que se 
baseiam em elevadas competências nas áreas das engenharias ou da gestão 
ou ainda exigindo uma elevada criatividade artística ou competências de 
design).

•	 Introdução de mais concorrência/competição nos serviços 
tradicionalmente mais protegidos da concorrência internacional, 
permitindo obter maior eficiência na prestação e também reduzir em termos 
relativos a formação bruta de capital fixo (FBCF) exigida, libertando capital 
para investimentos nos bens e serviços transaccionáveis internacionalmente.

•	 Ascensão nas cadeias de valor das indústrias tradicionais (tendo 
consciência que esse processo, permitindo aumentar a produtividade, não é 
gerador de emprego líquido).

•	 O país partiu na linha da frente na banda larga de alta velocidade 
no início do período e mantém-se na vanguarda das inovações 
tecnológicas. Um conjunto significativo de empresas nacionais projectaram-
se internacionalmente em áreas de vanguarda de inovação e os seus produtos 
foram incorporados de forma transversal numa grande parte dos sectores 
nacionais, incluindo os mais tradicionais, que alcançaram sucesso nalguns 
nichos de mercado interessantes (ex: têxteis e outros materiais inteligentes; 
papel inteligente ).

•	 Portugal afirmou-se como país de energias limpas e mobilidade sustentável. 
O país adquiriu fortes competências na produção de energias renováveis, 
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particularmente em nichos de mercado, na energia solar (fotovoltaica) e 
na energia das ondas, incluindo na produção de novos revestimentos 
inovadores e na aquisição de competências em tecnologias de nova geração 
à base de grafeno, em substituição do silício. Portugal é reconhecido 
internacionalmente como tendo um dos centros de energias ligadas ao mar 
- ondas, eólicas off-shore, micro-algas - mais avançados do mundo.

•	 A afirmação na área energética estendeu-se aos edifícios, onde Portugal 
alcançou uma posição de vanguarda na microprodução através de 
energias renováveis sendo prática generalizada, em 2050, a dos edifícios 
auto-sustentáveis. Tal inclui soluções altamente inovadoras na área de 
novos materiais de construção de elevada eficiência térmica e/ou de 
produção de energia.

•	 A vanguarda de Portugal na área das TIC em associação com os usos das 
famílias permitiu uma forte penetração dos equipamento domésticos 
inteligentes que comunicam entre si e à distância (ex: a “Connected 
Home - Internet das coisas dentro de casa” foi uma realidade que se expandiu 
rapidamente)8.

•	 O sucesso das renováveis, nas suas componentes de produção de energia, 
prestação de serviços associados (e integrados com serviços de saneamento, 
comunicações e mobilidade) e produção de equipamento deveu-se em grande 
parte à forte ligação e competências nas áreas avançadas das TIC, em 
associação ao desenvolvimento das redes inteligentes e do veículo 
automóvel. 

•	 A partir de 2020 Portugal afirmou-se como produtor de veículos eléctricos.

•	 O cluster aeronáutica/ aeroespacial sofreu desenvolvimentos, 
beneficiando de fortes interacções com a diáspora portuguesa com 
ligações a projectos de ponta inseridos em redes internacionais.

•	 O pólo tecnológico das indústrias químicas, petroquímicas e 
refinadoras, constituído no início do período, conseguiu alcançar 
gradualmente os seus objectivos de articulação entre os pólos 
de Matosinhos, Estarreja, Setúbal e Sines e ganhou dimensão 
internacional, avançando para as nano-inovações e para a produção 
de hidrogénio. Portugal conseguiu igualmente afirmar-se na captura 

8 Vide Opiniões sobre Inovação do painel 
de líderes da COTEC, Junho 2011 - http://
www.barometro.cotecportugal.pt/website/
opinion/member (António Murta)
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de carbono, inserido em redes internacionais (ex: através de projectos 
de captura pelas algas e da produção de uma nova geração de plásticos de 
origem vegetal com possibilidade de captura de carbono).

•	 O cluster/pólo da saúde em Portugal afirmou-se a nível internacional 
como líder nalguns nichos de mercado altamente inovadores, 
conseguindo um elevado número de patentes. A Medicina Contínua, 
baseada na monitorização contínua da população, com fortes reduções 
de custos para o sistema de saúde, constituiu um exemplo de 
vanguarda de Portugal em áreas inovadoras. Portugal desenvolveu centros 
de investigação de ponta na área da saúde (ex: Centro de Investigação da 
Fundação Champalimaud no campo das neurociências e oncologia e Laboratório 
Ibérico Internacional de Nanotecnologia no campo da nanomedicina).

•	 O know-how nacional tradicional na pasta e papel evoluiu para 
produtos mais inteligentes ligados às TIC e às nano tecnologias (papel 
inteligente).
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O final da segunda década do século XXI revelou-se um momento importante para 
a evolução bem sucedida da economia portuguesa na medida em que neste período 
foi visível e a economia beneficiou claramente do processo de regeneração 
institucional e da capacidade endógena da sociedade portuguesa em gerar 
capital social permitindo esbater o modelo dualista que vinha caracterizando a 
economia portuguesa através de um conjunto de actividades com forte potencial 
de criação emprego (apesar de não contribuírem significativamente para o 
aumento da produtividade) e um conjunto de actividades com elevado potencial 
de produtividade (mas não decisivas para a criação de emprego).

As soluções utilizadas para consolidar as finanças públicas traduziram-se numa 
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 nas 
funções de justiça, segurança e defesa.

A estratégia europeia para superar a crise obrigou Portugal a reencontrar-se, 
na obrigação de não poder falhar uma oportunidade de voltar a crescer de 
uma forma sustentada, apostando definitivamente em actividades inovadoras, 
com forte conteúdo tecnológico e conhecimento para ganhar vantagens 
competitivas, articuladas e complementadas por actividades mais tradicionais 
com forte vocação exportadora e que tiveram a capacidade de se modernizar 
(pessoas e processos) e integrar nas redes internacionais.

C2 - Liderança Estratégica, Capacitação 

 Institucional e Capital Social

A referência e a narrativa associada 
à “Liderança Estratégica, Capacitação 
Institucional e Capital Social” resultam 
de uma evolução e organização de 
três incertezas cruciais e respectivas 
configurações identificadas pelos par-
ticipantes no 1º Workshop “Cenários 
para Portugal”, Casa do Ambiente e 
do Cidadão, 27/4/11, Anexo 2 – Reg-
isto Visual do “Workshop Cenários 
para Portugal 2050”: “Capacitação 
Institucional da Economia e Socie-
dade Portuguesas”, “Valores Culturais 
e Capacidade de Gerar Capital Social” 
e “Liderança Estratégica e Proactivi-
dade dos Agentes Económicos”. Rela-
tivamente ao Cenário “Bem-Vindos”, 
este “Não podemos  falhar” apoia-se 
em diferentes configurações destas in-
certezas.
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A evolução positiva da economia portuguesa a partir do final da segunda 
década do século XXI, a resposta bem sucedida aos graves desequilíbrios 
financeiros, e a capacidade demonstrada ao nível da credibilidade e 
confiança das instituições e da geração de capital social, permitindo elevar 
a confiança, foram alguns dos alicerces que possibilitaram a emergência de 
uma forma “orgânica” (não centralizada ou mecânica/imposta de cima para 
baixo) de visão e liderança estratégicas (pelo menos em termos económicos), 
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. Em 2020-2025 existia uma percepção 
relativamente clara daquilo que o país queria ser e podia ambicionar nos 10 a 20 
anos seguintes.
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A evolução da economia no que respeita à sua capacidade competitiva 
internacional e profunda alteração do seu perfil de especialização, ficou 
igualmente a dever-se em grande medida às transformações ocorridas de 
forma sustentada e sistemática nos sistemas de ensino e formação, que 
tiveram capacidade de resposta para um tecido produtivo ávido de orientação 
para o exterior, internacionalizado e inserido em cadeias de valor fragmentadas 
e globais, e fortemente integrado numa intensa e acelerada globalização 
e mudança tecnológica e societal. As empresas que conseguiram integrar 
redes internacionais e que se posicionaram a uma escala global foram as que 
absorveram os mais qualificados, da mesma forma que as instituições de ensino 
superior que investiram na formação de pessoas para um mercado de trabalho de 
âmbito global, contribuíram para uma lenta mas progressiva sintonização entre a 
oferta e a procura. 

Em termos de formação, é de realçar, mais especificamente, a importância:
•	 Da formação avançada/especializada e personalizada para a 
internacionalização de empresas portuguesas e para a atracção de IDE 
estratégico, tendo havido um trabalho centrado em determinados sectores/
clusters e regiões/territórios.

•	 Da formação executiva e pós graduada fortemente internacionalizada 
assente em parcerias com instituições de economias emergentes, para a 
qual foi importante a abertura das universidades portuguesas e a transformação 

C2 - Potencial Científico e Sistemas 

 de Ensino e Formação
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significativa que ocorreu na sua estrutura e modelos de organização e gestão.

•	 Dos programas de formação direccionados para pessoas com baixas 
qualificações em sectores e clusters tradicionais mas com potencial de 
absorção de mão-de-obra técnica. Estes programas envolveram instituições de 
ensino e formação, agências públicas, empresas âncora e determinados sectores 
de actividade.

Ao nível do potencial científico, deve salientar-se:
•	 A implementação de uma política inequívoca de apoio à criação de conhecimento 
científico e tecnológico resultou na progressiva afirmação internacional da 
investigação científica portuguesa bem como na sua integração nas redes 
de conhecimento transnacionais. Esta política incluiu medidas concretas para 
a atracção de investigadores de renome internacional que se vieram a revelar 
instrumentais na criação de uma cultura de rigor e excelência.

•	 A criação de condições para o encontro entre os centros de ensino 
e investigação e as necessidades de talento do tecido empresarial, 
especialmente ao nível das empresas inovadoras dedicadas ao desenvolvimento 
de produtos de elevado valor acrescentado, permite que seja alcançado 
reconhecimento internacional em algumas áreas tecnológicas.
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Uma parte significativa da evolução da economia portuguesa ficou a dever-se às 
profundas transformações ocorridas nos processos de ordenamento e 
urbanização do território nacional e ao papel importante desempenhado 
pelas cidades na promoção e organização do território ao nível das actividades 
económicas. Numa lógica de maior relevo à territorialização das políticas, as 
cidades portuguesas revelaram-se centrais no nosso posicionamento competitivo 
e na capacidade de inovação do país a uma escala regional e global.

Neste ponto importa referir a tendência para uma “clusterização” cada vez 
mais densa da economia portuguesa apoiada em redes de cidades que 
passaram a pensar e a actuar de forma intensa e proactiva nas vertentes 
de inovação, empreendedorismo e competitividade internacional. Isto 
foi particularmente evidente no reforço de determinados clusters e pólos de 
competitividade, os quais se organizaram em redes de cidades e em regiões 
específicas do território nacional:
•	 Afirmação de cidades intermédias com especializações específicas em 
determinadas funções e sectores, inseridas em redes globais de cidades 
e regiões de dimensão intermédia, altamente inovadoras e com crescimento 
acelerado.

•	 Reforço das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, organizadas e 
projectadas de forma estratégica, proactiva e sistemática no espaço ibérico, 
europeu e mundial. Lisboa e Porto apostaram no desenvolvimento de factores 

C2 - Organização do Território 

 e Papel das Cidades
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de atracção, diferenciação e competitividade o que, em simultâneo com uma 
assumida capacidade de pensamento estratégico, lhes permitiu afirmarem-se 
como pontos-chave da rede global de cidades e regiões.

O fenómeno da urbanização extensiva foi, neste cenário, substituído, de 
forma progressiva, por um 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. Este fenómeno foi complementado pela renovação dos centros 
históricos nas cidades em perda sustentada de população, reaproveitando-
os para outros fins, não só habitacionais mas também para a localização de 
empresas inovadoras de serviços.
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A transformação da economia portuguesa no sentido da sua crescente 
internacionalização e capacidade competitiva a uma escala cada vez mais global, 
complementada por uma progressiva elevação do posicionamento de muitas 
das suas actividades nas redes e cadeia de valor globais em termos de valor 
acrescentado, conhecimento e inovação, teve uma forte correspondência ao nível 
da sua posição geoeconómica e tipo de conectividade não apenas física mas 
também digital.

A simultânea terciarização e reindustrialização da economia portuguesa 
foram complementadas por um conjunto de investimentos infra-
estruturais, os quais tendo sido diferidos no tempo, permitiriam uma maior 
diferenciação de funções geoeconómicas de Portugal no contexto da Península 
Ibérica e da Europa.

O novo Aeroporto de Lisboa, entretanto construído, constituiu-se como um 
hub capaz de desempenhar funções de trânsito Leste-Oeste e Norte-Sul. A sua 
grande capacidade de movimentação de carga aérea contribuiu fortemente 
para a afirmação de Portugal como plataforma logística e de integração e 
serviços, articulando cargas transportadas por via marítima e aérea. Para 
tal também contribuiu uma melhor coordenação com as plataformas logísticas 
próximas de portos de águas profundas. Os portos essencialmente dedicados 
aos contentores assistiram a uma forte expansão da movimentação de carga 
contentorizada, quer em serviço do hinterland espanhol, quer com funções de 

C2 - Conectividade Física e Digital
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transhipment para América Latina, África e Mediterrâneo. O desenvolvimento 
da ferrovia, por seu lado, esteve associado ao crescimento significativo 
do transporte de mercadoria para o exterior, em estreita articulação com 
portos portugueses e plataformas logísticas espanholas.

O desenvolvimento tecnológico foi fundamental para a mobilidade interna. 
Não só as comunicações e o desenvolvimento da “virtualidade” (por exemplo, 
da telepresença) contribuíram para reduzir necessidades de mobilidade urbana como 
o impacto das TIC nos transportes (designadamente, através da multiplicação de 
Sistemas de Transportes Inteligentes, incluindo Sistemas de Transporte Flexíveis) 
permitiu evoluções constantes ao nível da gestão da mobilidade. Uma melhor 
organização do transporte rodoviário metropolitano permitiu a gestão integrada 
dos transportes ao nível das áreas metropolitanas, com impactos positivos 
ao nível da qualidade das frotas e do serviço, preço, energia e ambiente. 
Para uma melhoria da posição portuguesa no que toca à dependência energética 
e aos índices de poluição contribuiu ainda a multiplicação crescentemente rápida, 
associada à reconhecida capacidade de afirmação internacional de Portugal no 
sector (ver C2 - Evolução do Perfil de Especialização, p.60), da utilização de 
veículos não/pouco poluentes baseados, por exemplo, em motorizações 
eléctricas ou híbridas. Ainda no que respeita às soluções de mobilidade, o 
carácter pioneiro das maiores cidades do País (Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro e 
Braga) na difusão e implementação de redes de abastecimento de veículos 
eléctricos e, numa fase posterior, de veículos movidos a hidrogénio, foram 
medidas decisivas para uma mudança significativa do paradigma de mobilidade 
urbana e suburbana, complementada por alterações importantes ao nível 
dos hábitos e comportamentos da população em termos de utilização de 
transportes públicos e meios “suaves” de transporte individual.
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Sustentabilidade, Competitividade e Segurança no abastecimento 
são os três pilares da estratégia europeia para a energia e ambiente. 
Se para promover a sustentabilidade, o desenvolvimento das energias 
renováveis é essencial, a abertura dos mercados energéticos europeus 
e a prossecução dos avanços tecnológicos é determinante para ganhar 
competitividade, da mesma forma que a diversificação do mix e das infra-
estuturas contribuem para a segurança do abastecimento.

Neste quadro, Portugal é um dos países europeus que melhores 
resultados apresentou ao nível das soluções energéticas nos sectores 
residencial, de serviços e de transportes, destacando-se a melhoria da 
eficiência de utilização do gás natural e ainda a utilização complementar de 
energias renováveis. No que respeita às soluções de mobilidade, a difusão e 
implementação de redes de abastecimento de veículos eléctricos e de hidrogénio 
(ver C2 - Conectividade Física e Digital, p.66), associadas a alterações 
importantes ao nível dos hábitos e comportamentos da população, 
contribuíram muito significativamente para a mudança sustentada do 
perfil de consumo energético da economia portuguesa. Também a já 
referida capacidade de renovação das frotas associadas à mobilidade urbana 
no sentido das motorizações menos poluentes e a expansão rápida de veículos 
menos ou não poluentes, incluindo os eléctricos e os híbridos (ver C2 - 
Conectividade Física e Digital, p.66) teve, ao longo do tempo, impactos 
crescentemente significativos não só no perfil energético da economia 

C2 - Energia e Ambiente
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portuguesa como também nos índices de poluição das cidades.

O desenvolvimento das tecnologias de pilhas de combustível a 
hidrogénio desempenhou um papel decisivo na alteração do paradigma 
energético vigente, dado o potencial sinergético entre a produção de energia 
através de fontes renováveis e a eficiência energética. O hidrogénio foi uma 
tecnologia disruptiva para viabilizar o recurso às energias renováveis 
em larga escala e soluções inovadoras no sector dos transportes. O 
projecto do Porto de Sines, enquanto interface Atlântico, teve um papel 
decisivo no abastecimento energético da Península Ibérica e facilitou a 
exportação do veículo eléctrico. Essa dimensão internacional foi potenciada 
pela dinamização e articulação dos vários pólos de inovação, incluindo os das 
indústrias química e petroquímica localizadas no Alentejo, com uma política 
bem sucedida de conectividade externa.

A experiência piloto em S. Pedro de Moel para a instalação de projectos 
de demonstração no segmento da energia das ondas foi uma alavanca 
na promoção de um cluster industrial ligado às actividades do mar. A 
aquisição de fortes competências na produção de energias a partir das ondas 
traduziu-se no reconhecimento internacional do país como um dos centros de 
excelência mundial das energias dos oceanos (ondas, eólica off-shore, micro-
algas). 

Este estatuto de player mundial na “biotecnologia azul”, associado ao 
desenvolvimento de competências de vanguarda nas TIC, ciências da vida, 
redes inteligentes e tecnologia do automóvel híbrido/eléctrico, impulsionou 
a transformação de Portugal num exportador de energia “verde”, 
ultrapassados os impasses do início do período relativos às redes 
eléctricas europeias e à ligação da Península Ibérica ao resto da Europa.

A evolução do sector de transformação energética caracterizou-se por 
um aumento da concorrência entre fornecedores de gás e electricidade 
descentralizada e produtores centralizados. Este aumento de concorrência 
assentou nas evoluções tecnológicas ao nível das plataformas, com uma 
rápida expansão não só da cogeração de electricidade/calor, mas também na 
capacidade de produção descentralizada de electricidade a partir de 
energias renováveis, associada a redes distribuídas e inteligentes de 
electricidade. Também as transformações ao nível do urbanismo, como as 
que se referem à implantação de edifícios, bem como as transformações ao 
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nível da concepção arquitectónica dos edifícios e dos processos e técnicas 
construtivas para albergar as inovações tecnológicas ao nível das energias 
renováveis, (ver C2 - Organização do Território e Papel das Cidades, p.65) 
permitiram a difusão em larga escala da energia solar térmica e fotovoltaica 
nos edifícios. As actividades ligadas à gestão energética desenvolveram-
se muito rapidamente.

Os investimentos efectuados na primeira década do século XXI, ao nível 
do aparelho refinador nacional, reflectiram-se no aumento significativo da 
capacidade exportadora de gasóleo, que se manifesta sobretudo até 2020.

No âmbito mais estritamente ambiental, Portugal foi capaz de gerir, 
internalizando custos, a água, um recurso progressivamente mais escasso 
a nível global, e de garantir a protecção costeira e o equilíbrio entre 
desenvolvimento e requisitos de protecção ambiental, por exemplo, dos 
estuários, reservas naturais e costa.

Portugal consegue igualmente afirmar-se na captura de carbono, inserido 
em projectos internacionais (Ex: através de projectos de captura pelas 
algas e da produção de uma nova geração de plásticos de origem vegetal com 
possibilidade de captura de carbono).

A factura energética nacional reduz-se drasticamente e Portugal tende 
a ser autosuficiente em termos energéticos.
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Os Cenários que esboçámos, como já foi referido, não são previsões. São narrativas 
de futuros possíveis, instrumentos para a discussão e a reflexão integrada 
sobre evoluções possíveis, a longo prazo, da economia portuguesa.

Nenhum deles é catastrófico e implica uma perda efectiva de nível de vida dos 
portugueses. O que não significa que tal não seja possível. A nossa opção foi 
diferente: contribuir para clarificar a ideia de que, mesmo dentro do rol 
dos futuros possíveis e desejáveis há múltiplas soluções, com diferentes 
vencedores e vencidos, níveis de exigência, escolhas estratégicas (públicas 
e privadas) e resultados (económicos, sociais, ambientais, territoriais, etc).

Em ambos há mudanças qualitativas, ainda que graduais e mais rápidas numas 
áreas do que noutras. São Cenários que partilham uma parte dessas mudanças 
mas que se distinguem não só pela profundidade das transformações mas também 
pelas variáveis estruturais que determinaram os novos contornos da economia 
portuguesa.

Este trabalho é, inevitavelmente, um processo inacabado. Evidencia a 
capacidade de “pensar o futuro” colectivamente, necessária à capacidade, 
igualmente importante, de agir sobre esse futuro.

Esperamos que estimule a reflexão e a tomada de decisão colectiva.

Notas Finais
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A Figura 19 evidencia este ciclo inacabado e em permanente evolução, o 
aparecimento de novas questões, novos focos de análise, novos desafios, logo, 
remetendo para novos pontos de partida de investigação e aprendizagem 
partilhadas.
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Anexo 1 – Registo Visual 
do “Workshop Cenários 
Globais 2050”

(“Disponível no sítio da internet: www.cenariosportugal.com”)
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(“Disponível no sítio da internet: www.cenariosportugal.com”)

Anexo 2 – Registo Visual 
do “Workshop Cenários 
para Portugal 2050”
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- Portugal consegue realizar alguns movimentos 
importantes para o funcionamento e 
posicionamento da sua economia (contenção do 
défice externo crónico e capacidade de 
ordenamento e organização do território). 

- Portugal não consegue alcançar algumas alterações 
de carácter estrutural (ao nível dos desequilíbrios 
internos de natureza endémica e na forma como a 
sua economia se integrou no processo de 
globalização, com a excepção virtuosa do sector do 
Turismo/acolhimento). 

- Expectativa criada com o reequilíbrio das contas 
públicas defraudada pela incapacidade de Portugal, 
em contexto internacional adverso, se tornar mais 
atractivo e central. 

- Alguma capacidade para gerar competências 
“endógenas”. 

- Incapacidade para atrair IDE capaz de alavancar uma 
alteração do perfil produtivo; 

- Reformas estruturais iniciadas, mas de 
implementação lenta, em contexto de grande 
aperto orçamental. 

- Vigilância constante dos mercados financeiros; 
- Portugal revela capacidade de trabalhar o curto 
prazo em situações muito difíceis, mas nunca 
consegue trabalhar o longo prazo com idêntica 
sagacidade. 

- Aposta económica caracterizada por investimentos 
de proximidade e de retorno mais rápido em 
actividades e sectores onde Portugal tem vantagens 
comparativas com uma mão‐de‐obra pouco 
qualificada e especializada. 

- Excepção relativa à dinamização do cluster/pólo de 
saúde em nichos de mercado, puxada pelo turismo 
de acolhimento de população idosa de países 
desenvolvidos, mais exigente em cuidados de saúde. 

- Portugal realiza um conjunto de alterações 
estruturais no funcionamento e posicionamento da 
sua economia. 

- Política macroeconómica e microeconómica capaz 
simultaneamente de estimular a inovação, a 
criatividade, a melhoria tecnológica para orientar a 
economia para uma “subida” na cadeia de valor.  

- Contenção dos custos salariais para as empresas de 
forma a que, particularmente no que se refere às 
actividades menos qualificadas, se conseguissem 
manter os empregos necessários para absorver uma 
mão‐de‐obra pouco qualificada/especializada ainda 
abundante. 

- Capacidade de utilizar recursos e competências 
“endógenos” e capacidade atrair IDE estratégico. 

- Capacidade de trabalhar simultaneamente o curto 
prazo e o longo prazo. 

- 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. 

- Capacidade de iniciar e desenvolver um conjunto de 
projectos com o fim de atrair para Portugal 
actividades de elevado valor acrescentado, 
intensivas em conhecimento. 

- Capacidade de se sintonizar e sincronizar com os 
pólos e regiões da economia mundial mais 
dinâmicos e inovadores.  

- Importa sublinhar o carácter proactivo e selectivo 
como Portugal, sem esquecer a sua história, cultura 
e natural integração no espaço europeu, ibérico e 
de língua portuguesa, se relacionou e se projectou 
com estas diferentes regiões e actores. 

A Economia Portuguesa a Longo Prazo – um Processo de Cenarização

115     Anexos

 

76/91 
 

Anexo 3 ‐ Quadro Comparativo 

 

Quadro 1: Quadro Comparativo dos Dois Cenários de Longo Prazo para a Economia 

Portuguesa 
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- Mundo instável, com crises frequentes e deslocação 
do poder de Oeste para Este. 

- Forte competição entre potências em ambiente de 
instabilidade internacional e risco, com 
nacionalismos e proteccionismos ocasionais, 
tensões religiosas, conflitos regionais e dificuldades 
ao nível da regulação. 

- Competição por recursos, regulação/definição de 
regras, conquista de mercados. 

- Processos de integração regional, em regra 
intergovernamentais. 

- China: política comercial agressiva. 
- Diferentes abordagens a processos de inovação, 
protecção ambiental e relações laborais. 

- Dificuldades na mobilização e coordenação global 
face aos grandes desafios. 

- Crescentes desigualdades sociais nos países 
ocidentais em consequência da emergência de 
grandes economias que originam fortes processos 
redistributivos. 

- Estagnação do projecto europeu, com crises 
sucessivas do Euro e incapacidade interna e externa 
da União Europeia. 

- Intensificação da concorrência pelos recursos 
naturais, capital humano e financeiro. 

- Contexto de escassez com dificuldades acrescidas no 
caso europeu, por população envelhecida, ineficácia 
na criação de emprego e adiamento dos objectivos 
maiores em termos de sustentabilidade ambiental. 

- Ancoragem do crescimento nacional no turismo, 
com atracção de novos segmentos de mercado fora 
da Europa (em contexto de Europa a várias 
velocidades, a saída da crise é impulsionada pelos 
serviços, com agravamento de assimetrias sociais e 
regionais e competição pelos escassos talentos 
disponíveis por manutenção do histórico défice de 
pessoas qualificadas em Portugal). 

- Mundo em expansão, com crises cíclicas mas 
geridas/controladas e forte competição. 

- Competição e cooperação coexistentes e 
transversais a Estados e governos nacionais, 
sectores de actividade, territórios, empresas, ONG e 
outras comunidades. 

- Deslocação do centro da economia global para Este, 
mas sem hegemonias, conferindo uma natureza 
multipolar que garantiu recuperação das economias 
mais avançadas (e mais penalizadas pela crise 
financeira).  

- Consolidação da globalização e mercados globais, 
alteração da noção de proximidade (tempo e 
espaço). 

- Não obstante a existência de desigualdades sociais, 
nunca histórica e globalmente tantas pessoas se 
situaram na “classe média”, fruto do crescimento 
exponencial entre os países emergentes; 

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

- Contexto exterior com características 
positivas/benignas derivadas da capacidade da 
economia global em crescer, prosperar e regular‐se, 
mas também muito exigente pelo facto de ser um 
mundo marcado por competição, governação e 
inovação a nível global, regional e local, que exige 
resiliência a flutuações e crises cíclicas e uma grande 
agilidade e capacidade de resposta. 

Quadro 1: Quadro Comparativo 
dos Dois Cenários de Longo Prazo 
para a Economia Portuguesa

Anexo 3 - 
Quadro Comparativo
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- Perfil de especialização da economia portuguesa 
caracterizado por um 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 (alicerçado numa 
diversificação da oferta, apostando em dois 
mercados fundamentais ‐ Espanha e Brasil). 

- Aumento sustentado do emprego no sector do 
Turismo e dos serviços e cuidados de proximidade; 

- Incapacidade de posicionamento face às novas 
vagas de investimento em áreas tecnológicas e por 
incapacidade de atracção de grandes projectos 
internacionais nestas áreas.  

- O sector saúde/farmacêutica torna‐se numa 
excepção, apoiado numa procura exigente ao nível 
dos cuidados de saúde, conseguindo desenvolver‐se 
e atrair alguns projectos internacionais relevantes. 

- Os cuidados de proximidade (saúde e não só), 
desenvolveram‐se e permitiram absorver uma 
quantidade significativa de mão‐de‐obra; no caso da 
saúde, cresceu significativamente o papel dos 
actores privados e do terceiro sector. 

- Sistema de Ciência e Tecnologia: aposta crescente 
em I&D, que consegue gerar quadros e projectos de 
investigação de crescente reconhecimento 
internacional mas tem dificuldade em ligar‐se ao 
Sistema de Inovação e ao empreendedorismo 
(lacuna estrutural). 

- “Fuga” de quadros 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 (adequando‐as às 
dinâmicas da economia e do investimento 
internacionais) e no desenvolvimento de 
plataformas de inovação de produtos e serviços. 

- A evolução do sector do turismo permite ganhos 
noutros domínios estratégicos da economia 
portuguesa, como a “economia do mar”, na qual o 
Turismo Náutico terá um papel fulcral, a 
revitalização/reconfiguração das cidades, Turismo 
de Negócios, City Breaks, etc.. 

- Desenvolvimento de agricultura de especialidades e 
produtos “gourmet”, arrastados pelo turismo. 

- Nas indústrias tradicionais coexistem dois 
fenómenos: uma ascensão nas cadeias de valor dee 
algumas empresas e um ciclo repetido de 
reestruturação e crise de projectos baseados em 
mão‐de‐obra barata e/ou no acesso ao mercado 
europeu e/ou da "proximidade histórica" (Brasil e 
PALOP). As sucessivas reestruturações são sempre 
baseadas na acção do Estado. 

- No sector da pasta e papel, a partir de 2020, a 
investigação biológica de melhoria de espécies 
florestais avança, obtendo‐se grandes melhorias na 
produtividade das espécies o que, em articulação 
com o sistema logístico nacional permite manter a 
actividade do sector em níveis elevados. 

- 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 é capaz de se inserir em redes globais de 
conhecimento e antecipar novas necessidades 
globais e adequar recursos e funções nas (novas) 
cadeias de valor. 

- 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. 

- Diversificação para sectores e clusters mais 
intensivos em conhecimento, I&DT, inovação e 
criatividade, tendo estas actividades sido capazes de 
absorver um número significativo de mão‐de‐obra 
menos qualificada. 

- Aumento do emprego nos bens e serviços 
transaccionáveis e susceptíveis de concorrer no 
mercado internacional. 

- Introdução de mais concorrência/competição nos 
serviços tradicionalmente mais protegidos da 
concorrência internacional. 

- Ascensão nas cadeias de valor das indústrias 
tradicionais, fruto da qualificação dos recursos 
humanos, eficiência de processos e inserção nas 
redes internacionais. 

- O país parte na linha da frente na banda larga de 
alta velocidade no início do período e mantém‐se na 
vanguarda das inovações tecnológicas em TICs, que 
incorpora de forma transversal numa grande parte 
dos sectores nacionais. 

- Portugal afirma‐se como país de energias limpas e e 
mobilidade sustentável.  

- A afirmação na área energética estende‐se à área 
dos edifícios, onde Portugal alcança uma posição de 
vanguarda na microprodução através de energias 
renováveis sendo pratica generalizada, em 2050, a 
dos edifícios auto‐sustentáveis, incorporando novos 
materiais de construção.  

- No segundo período, Portugal passa a produzir 
veículos eléctricos ligeiros; o cluster aeronáutica/ 
aeroespacial sofre desenvolvimentos, beneficiando 
de ligações a projectos de ponta inseridos em redes 
internacionais. 

- O pólo tecnológico das indústrias químicas, 
petroquímicas e refinadoras ganha 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 desenvolve centros 
de investigação de ponta na área da saúde.  

- O know‐how nacional na pasta do papel evolui para 
produtos relacionados com as TIC, tal como o papel 
inteligente. 
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- A desconfiança dos agentes é estrutural (inibidor da 
transformação numa sociedade em que a criação de 
valor se baseia em processos informais de 
transmissão de informação e conhecimento). 

- Baixa credibilidade das instituições. 
- Expectativas relativas a processos de mudança 
muito marcadas por uma lógica top down, 
“legalista” o que alimenta um ciclo vicioso de 
“expectativa‐passividade” e “desconfiança”, quando 
conjugado com um baixo nível de confiança nas 
instituições. 

- Evoluções nos valores e cultura dominantes 
“impostas do exterior”, adaptativas e com reflexos 
pouco profundos em questões‐chave como a 
confiança e o empreendedorismo. 

- Instabilidade financeira, económica, social e a 
fixação no curto prazo. 

- Incapacidade de tornar “partilhados” os grandes 
desígnios nacionais, uma visão estratégica 
agregadora para Portugal. 

- Emergência da ideia‐chave (já clara em 2020‐2025) 
de Portugal como país de acolhimento e residencial 
por excelência. 

- Processo de regeneração institucional e capacidade 
endógena da sociedade portuguesa em gerar capital 
social. 

- Resposta  bem  sucedida  aos  graves  desequilíbrios 
financeiros. 

- Reconfiguração  muito  significativa  do  chamado 
Estado Social, que permite transferir para o terceiro 
sector  parte  relevante  das  funções  “sociais” 
(educação,  saúde  e  protecção  social),  e  uma 
focalização  nas  funções  de  justiça,  segurança  e 
defesa. 

- A estratégia europeia para superar a crise obriga 
Portugal a reencontrar‐se, na obrigação de não 
poder falhar uma oportunidade de voltar a crescer 
de uma forma sustentada. 

- Capacidade demonstrada ao nível da credibilidade e 
confiança das instituições e da geração de capital 
social. 

- 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. 
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O sistema de ensino e formação evolui de forma 
reactiva à especialização da economia portuguesa 
no sector do Turismo e à visão de Portugal como 
país de acolhimento. Assim temos: 

- Ensino superior especializado em suprir as 
necessidades do perfil produtivo português e muito 
lento na resposta às rápidas transformações na 
procura internacional de competências; 

- Fuga de talentos como forte ameaça; 
- No caso do Turismo, Portugal tem das mais célebres 
escolas internacionais da área, com grande 
capacidade de geração de quadros qualificados e de 
atractividade internacional; 

- Evolução significativa nas áreas do 
território/urbanismo, com a afirmação global das 
escolas de arquitectura e engenharia civil; 

- Programas de formação direccionados para pessoas 
com baixas qualificações em sectores e clusters 
tradicionais, mas com potencial de absorção de 
mão‐de‐obra técnica; 

- Êxito de programas no sector do Turismo e em 
sectores próximos com o envolvimento de 
instituições de ensino e formação, agências públicas 
e empresas âncora; 

- Literacia digital presente desde os primeiros níveis 
de ensino, associada a programas de reconversão 
profissional e reconhecimento académico; 

- Persistência do desajustamento entre procura e 
oferta de qualificações, em virtude da fraca 
articulação entre os sistemas científico, tecnológico 
e empresarial; 

- Sistema de Ciência e Tecnologia com contribuição 
limitada para o desenvolvimento económico 
português, apesar de gerar quadros e projectos de 
I&D com crescente reconhecimento internacional, 
porque não consegue ligar‐se ao sistema de 
Inovação e à capacidade empreendedora. 

- O contexto de restrições orçamentais desestabiliza a 
vida das instituições e das redes de actores, bem 
como a dos próprios investigadores e equipas de 
investigação, colocando em causa investimentos de 
longo prazo e levando à emigração de 
investigadores talentosos. 

- 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. 

- Formação executiva e pós graduada fortemente 
internacionalizadas assentes em parcerias com 
instituições de economias emergentes. 

- Programas de formação direccionados para pessoas 
com baixas qualificações em sectores e clusters 
tradicionais mas com potencial de absorção de mão‐
de‐obra técnica. 

- Afirmação internacional da investigação científica 
Portuguesa e sua integração nas redes de 
conhecimento transnacionais, incluindo políticas de 
atracção de investigadores de renome internacional 
que se revelam instrumentais para a criação de uma 
cultura de rigor e excelência. 

- Articulação entre o Sistema Científico e Tecnológico 
e o Sistema de Inovação e a Capacidade 
Empreendedora com forte contribuição para o 
desenvolvimento económico português, em parte 
resultante da criação de condições para o encontro 
entre os centros de ensino e investigação e as 
necessidades de talento do tecido empresarial. 
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A organização do território e o papel das cidades 
foram transformações muito significativas que 
ocorreram de forma sustentada em Portugal: 
- Cidades como agentes da promoção e organização 
do território para a actividade turística e residencial; 

- Reforço do processo de urbanização, em regra 
virtuoso, mas desagregado do resto do território; 

- A organização do território permitiu a diversas 
regiões e cidades a melhoria da sua articulação 
externa e, sobretudo a articulação interna entre os 
principais stakeholders da região e/ou da cidade; 

- Afirmação de cidades intermédias com 
especializações em serviços ligados ao turismo, mas 
num quadro dominado pela área metropolitana de 
Lisboa; 

- 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; 

- Estruturação turística do território numa oferta 
complementar entre si e na afirmação de algumas 
marcas internacionais; 

- Paradigma centrado na reabilitação e planeamento 
urbanos em substituição progressiva da urbanização 
extensiva; 

- As cidades com maior potencial histórico‐
monumental, foram renovadas e aproveitadas para 
infra‐estruturas públicas e privadas assentes no 
Turismo; 

- O reordenamento urbano das cidades mais 
vulneráveis ao risco sísmico e ao impacto das 
alterações climáticas, adiado numa primeira fase, é 
retomado na 2ª metade do período, fortemente 
apoiado por fundos externos. 

- 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, em particular de 
Lisboa e Porto. 

- Paradigma centrado fundamentalmente na 
compactação e na nova construção, com um 
edificado mais apropriado às crescentes 
necessidades de eficiência energética e de uso e 
reutilização da água. 

- Renovação dos centros históricos. 
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- Adiamento de obras importantes para a 
conectividade com as redes internacionais 
(transporte ferroviário de alta velocidade e novo 
aeroporto na capital); 

- 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; 

- Na falta do hub para um operador global que seria o 
novo aeroporto de Lisboa, o acréscimo de visitantes 
é  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. 

- Crescente  conectividade  digital  que  permite 
conquistar  ganhos  de  crescimento  nas  indústrias 
criativas e culturais.  

- Serviços  especializados,  como  a  arquitectura  e 
engenharia, devidamente articulados com empresas 
de  construção e  imobiliário mais orientadas para o 
mercado  internacional  granjeam  elevado  prestígio 
internacional  e  conseguem  aproveitar  o  amplo 
potencial de crescimento em mercados emergentes 
estratégicos. 

- No que toca aos transportes e à mobilidade interna, 
o  desenvolvimento  das  TIC,  sobretudo  a 
generalização  da  banda  larga  e  a  adequação  das 
aplicações, e a melhoria significativa da capacidade 
de gestão do território urbano, particularmente dos 
fluxos  pendulares,  permitem  uma  redução  relativa 
da pressão sobre a mobilidade urbana, mas tal não 
inclui  uma  ruptura  com  as  formas  tradicionais  de 
mobilidade,  pois  o  enquadramento  financeiro  não 
permite  aproveitar  a oportunidade de  implantação 
do veículo eléctrico, que não vinga, pelo menos até 
2030.  

- Conjunto de investimentos infra‐estruturais: novo 
Aeroporto de Lisboa, que contribui fortemente para 
a afirmação de Portugal como plataforma logística e 
de integração e serviços, articulando cargas 
transportadas por via marítima e aérea. 

- O desenvolvimento da ferrovia, associado ao 
crescimento significativo do transporte de 
mercadorias para o exterior, em estreita articulação 
com portos portugueses e plataformas logísticas 
espanholas. 

- O desenvolvimento tecnológico é fundamental para 
a mobilidade interna, não só a nível de 
comunicações, mas no desenvolvimento da 
“virtualidade”. 

- Gestão integrada dos transportes ao nível das áreas 
metropolitanas, com impactos positivos ao nível da 
qualidade das frotas e do serviço, preço, energia e 
ambiente. 

- Utilização de veículos não/pouco poluentes 
baseados, por exemplo, em motorizações eléctricas 
ou híbridas e difusão e implementação de redes de 
abastecimento de veículos eléctricos e, numa fase 
posterior, de veículos movidos a hidrogénio. 

- Alterações importantes ao nível dos hábitos e 
comportamentos da população em termos de 
utilização de transportes públicos e meios “suaves” 
de transporte individual. 
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  C1: “Bem‐vindos”  C2: “Não podemos falhar” 
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- Eficiência energética como principal pilar da política 
de energia; 

- Portugal  continua  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.  

- A expansão do sistema electroprodutor nacional 
sofreu fortes adiamentos no início do período, fruto 
da retracção económica que limitou a procura de 
electricidade e da incapacidade de resolução dos 
problemas que afectam as ligações transeuropeias, 
entre a Península Ibérica e o resto da Europa, 
limitando a possibilidade de exportação de energia 
eléctrica.  

- Todavia a aposta na prospecção de gás natural na 
bacia do Algarve produz alguns resultados visíveis 
após 2020, contribuindo para a redução da 
dependência energética. 

- Os investimentos efectuados na primeira década do 
século XXI, ao nível do aparelho refinador nacional, 
reflectem‐se no aumento significativo da capacidade 
exportadora de gasóleo. 

- Foco na alteração de hábitos e comportamentos da 
população, que ocorre de forma progressiva, mas 
lenta; 

- Portugal torna‐se uma referência ao nível da gestão 
dos recursos hídricos e costeiros. 

- Portugal é um dos países europeus que melhores 
resultados apresenta ao nível das soluções 
energéticas no sector residencial e de serviços. 

- Alterações ao nível dos hábitos e comportamentos 
da população, contribuem muito significativamente 
para a mudança sustentada do perfil de consumo 
energético da economia portuguesa, e tiveram, ao 
longo do tempo, impactos significativos no seu perfil 
energético e nos índices de poluição das cidades. 

- Aumento da concorrência entre fornecedores de gás 
e electricidade descentralizada e produtores 
centralizados, assente nas evoluções tecnológicas ao 
nível das plataformas, com uma rápida expansão 
não só da cogeração de electricidade/calor quer da 
capacidade de produção descentralizada de 
electricidade a partir de energias renováveis, 
associada a redes distribuídas e inteligentes de 
electricidade.  

- A factura energética nacional reduz‐se 
drasticamente e Portugal tende a ser autosuficiente 
em termos energéticos. 

- O desenvolvimento das tecnologias de pilhas de 
combustível a hidrogénio desempenha um papel 
decisivo na alteração do paradigma energético 
vigente, revelando‐se uma tecnologia disruptiva no 
sector dos transportes. 

- As actividades ligadas à gestão energética 
desenvolvem‐se muito rapidamente. 

- Transformações ao nível do urbanismo permitiram a 
difusão em larga escala da energia solar térmica e 
fotovoltaica nos edifícios.  

- Portugal é capaz de gerir a água e de garantir a 
protecção costeira e o equilíbrio entre 
desenvolvimento e requisitos de protecção 
ambiental. 

- O projecto do Porto de Sines tem um papel decisivo 
no abastecimento energético da Península Ibérica e 
facilita a exportação do veículo eléctrico. 

- O país consegue afirmar‐se na captura de carbono, 
inserido em projectos de redes internacionais.  
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1. Cenários Internacionais

No quadro A apresentam-se cenários para a evolução do PIB, população e PIB per 
capita na Europa e do PIB a nível mundial, que constituem quantificações possíveis 
do enquadramento global dos cenários desenvolvidos para Portugal. 

Trata-se, evidentemente, de evoluções possíveis e não de previsões. Na definição 
destes cenários tiveram-se em conta os cenários e projecções de longo-prazo 
elaborados por diversas instituições internacionais, designadamente pela Comissão 
Europeia (2011b) e OCDE (2011). 

Admitiu-se que o cenário internacional de enquadramento do cenário nacional C2 
(“Não podemos Falhar”) era globalmente mais favorável do que o considerado para 
o cenário C1 (“Bem-vindos”). 

2. Cenários para Portugal

O quadro B que apresentamos abaixo apresenta uma avaliação de um conjunto 
de evoluções de variáveis de âmbito nacional (PIB, consumo privado das famílias 
e população residente) e do VAB de um amplo conjunto de sectores da economia 
portuguesa.

Tendo em conta as tendências históricas disponíveis, os valores base (2005), as 
estimativas já 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”) ensaia-se um exercício de compatibilidade entre esses Cenários 
e um conjunto de expectativas de evolução das variáveis referidas.

Saliente-se que os valores apresentados não têm o carácter de previsões, 
representando apenas possíveis padrões de evolução destas variáveis.

O período de cenarização/antecipação foi dividido em dois períodos com 
características distintas:

•	 2011-2020, um horizonte temporal mais próximo em que, apesar do grau 
de incerteza ser muito elevado, as tendências históricas ainda têm um peso 
considerável, sendo possível, ainda, uma reflexão com algum pormenor sobre 
as evoluções sectoriais.

Anexo 4 – 
Quantificação dos 
Cenários
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•	 2021-2050, um período “bem mais longínquo”, em que a antecipação 
da evolução das variáveis tem a ver, sobretudo, com a perceção da 
“sensibilidade” das mesmas às grandes evoluções e “marcas estruturantes” 
dos dois Cenários.

2.1. Metodologia seguida para a quantificação dos cenários nacionais

Foram quantificadas as seguintes variáveis, no horizonte 2005-2050:

•	 População residente;

•	 Produto Interno Bruto a preços de mercado;

•	 Consumo Privado das famílias, sobre o território;

•	 Valor Acrescentado Bruto a preços de base, por sectores da atividade, 
utilizando uma desagregação sectorial definida especificamente para o 
projeto HybCO2.

2.1.1.Cenários para a população residente em Portugal

Para os anos até 2010 utilizaram-se as estimativas da População Residente em 
Portugal em 31 de Dezembro, elaboradas pelo INE (INE, 2011b). A população 
residente (média anual) para cada ano t foi obtida através da média aritmética 
dos valores calculados para a população residente em 31 de Dezembro nos anos 
t-1 e t.

Os valores para os anos de 2011 em diante foram obtidos a partir de hipóteses 
anuais para o saldo migratório e para a taxa de crescimento natural da população, 
sendo estas últimas baseadas nos cenários “central” e “elevado” elaborados pelo 
INE em 2009 (INE, 2009).

Relativamente a 2011 e 2012 admitiu-se que a evolução da população era idêntica 
nos dois cenários (“Bem-vindos” e “Não Podemos Falhar”), com um saldo migratório 
nulo em 2011 e negativo (-5000) em 2012, atendendo às perspetivas de quebra 
da atividade económica nesses dois anos, associadas às políticas de austeridade 
decorrentes do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), assinado 
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com a União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional. 
Quanto às taxas de crescimento natural da população, admitiram-se, para cada 
um destes anos valores intermédios entre os implícitos nos cenários “central” e 
“elevado” do INE para aqueles anos.

No que respeita ao período de 2013 em diante, admitiu-se que no cenário “Não 
Podemos Falhar”, por se traduzir numa evolução económica globalmente mais 
favorável relativamente ao cenário “Bem-vindos”, se verificaria um crescimento 
populacional ligeiramente superior, quer devido a uma maior atração de fluxos 
migratórios quer pela criação de condições para uma taxa de crescimento natural 
da população um pouco mais elevado.

O cenário “Bem-vindos” baseou-se nas seguintes hipóteses:

•	 saldo migratório nulo em 2013 e depois (2014-2050) saldo anual = 5000 
pessoas;

•	 taxa de crescimento natural da população igual à do cenário central do 
INE.

O cenário “Não Podemos Falhar” baseou-se nas seguintes hipóteses:

•	 saldo migratório anual crescente entre 2013 e 2018, estabilizando depois 
em 30000 a partir de 2019;

•	 taxa de crescimento natural da população igual à do cenário elevado do 
INE.

2.1.2. Cenários para o PIB e o Consumo Privado das famílias

Até 2010 utilizaram-se, para estas duas variáveis, os valores anuais obtidos das 
Contas Nacionais Trimestrais publicadas pelo INE em Setembro de 2011 (INE, 
2011c).

Para 2011 admitiu-se que os valores para estas variáveis eram idênticos nos dois 
cenários considerados, tendo-se utilizado as previsões do Banco de Portugal para 
as respectivas taxas de variação, divulgadas no Boletim Económico de Outono 
2011 desta instituição (Banco de Portugal, 2011).
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No período 2012 a 2050 foram consideradas evoluções diferentes para estas 
variáveis, consoante o cenário.

No que respeita ao cenário “Não Podemos Falhar” admitiu-se uma evolução 
negativa destas variáveis em 2012 e depois uma recuperação progressiva a partir 
de 2013 até se atingir um crescimento do PIB e (mais tarde) do consumo privado 
de 2,9% ao ano.

Quanto ao cenário “Bem-vindos” admitiu-se uma evolução negativa do PIB e 
do consumo privado em 2012 e 2013 (com taxas de variação mais desfavoráveis 
do que as admitidas para o cenário C2), iniciando-se depois uma recuperação em 
2014 até se atingir um crescimento do PIB e (mais tarde) do consumo privado de 
1,5% ao ano.

Até 2028 (horizonte temporal previsto para a conclusão da amortização da dívida 
pública contraída no âmbito do PAEF), admite-se, em ambos os cenários, que o 
crescimento do Consumo privado será inferior ao do PIB (embora com um desnível 
progressivamente reduzido relativamente a este), em resultado de medidas de 
política com vista à redução/contenção do défice público que se traduzirão num 
crescimento do rendimento disponível real das famílias abaixo do crescimento do 
PIB. A partir de 2029, admite-se que o consumo privado crescerá à mesma taxa 
que o PIB (1,5% ao ano no cenário “Bem-vindos” e 2,9% no cenário “Não Podemos 
Falhar”).

2.1.3. Cenários para os VAB sectoriais

A desagregação sectorial utilizada seguiu uma lógica de compromisso entre sectores 
de actividade com características de desenvolvimento económico semelhantes e 
consumos de energia e emissões de gases de efeito de estufa (GEE) também 
da mesma ordem de grandeza (desagregação das actividades consumidoras 
intensivas de energia e emissoras de GEE). Utilizou-se a nomenclatura de ramos 
das Contas Nacionais (base 2006) a 80 ramos (A80), tendo-se chegado a uma 
agregação de 19 Sectores (Quadro 4). 

Para os anos de 2005 a 2008 utilizaram-se os valores das Contas Nacionais 
definitivas, base 2006 (INE, 2011a). Atendendo a que, para 2005, o INE só 
disponibilizou, na base 2006, valores para o VAB desagregados a 38 ramos (A38), 
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foi necessário efectuar algumas aproximações para esse ano, tendo em conta, 
designadamente, os dados das Contas Nacionais (base 2000) para 2005 (INE, 
2008), que apresentam uma maior desagregação sectorial, embora baseada numa 
nomenclatura diferente da adoptada na base 2006.

Para 2009 e 2010 recorreu-se ao quadro das Contas Nacionais Anuais Preliminares, 
base 2006, que apresenta valores de VAB sectoriais provisórios/estimativas 
baseadas nas Contas Nacionais Trimestrais (INE, 2011c). 

No horizonte de cenarização (2011-2050) admitiu-se que a taxa de crescimento 
do VAB total a preços de base era (a preços constantes) idêntica à do PIB a preços 
de mercado.

A diferenciação do crescimento do VAB entre os vários sectores de atividade 
traduz uma quantificação possível das características dos cenários qualitativos, 
incorporando, também, os elementos pré-determinados, designadamente os 
decorrentes de investimentos já programados. Na última coluna do quadro C 
apresentam-se breves notas justificativas relativas à quantificação adoptada para 
cada sector e cenário (C1: “Bem-vindos” e C2: “Não podemos falhar”). 
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Quadro 2: Quantificação dos Cenários Internacionais 

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

Estimativa
 
2006‐10 

Cenário C1
“Bem Vindos” 

Cenário C2
“Não Podemos Falhar” 

2011‐20  2021‐50  2011‐50  2011‐20  2021‐50  2011‐50 

 
Europa (a) 
 

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 

Mundo (b)  PIB   3,6  3,0  2,8  2,9  3,9  3,5  3,6 
(a) 2006‐2010 = UE27: Fonte: Comissão Europeia (Previsões económicas, Primavera e Outono 2011) e DPP.  
(b)  2006‐2010: Fonte: FMI (World Economic Outlook, Setembro 2011) e DPP. 

 

 

Quadro 3: Quantificação dos Cenários para Portugal 

Valor em 
2005 

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

Estimativa
 
2006‐10 

Cenário C1
“Bem Vindos” 

Cenário C2
“Não Podemos Falhar” 

2011‐20  2021‐50  2011‐50  2011‐20  2021‐50  2011‐50

PIB  (a preços de mercado) 
(Milhões € a preços de 2006) 

157 999  0,5  0,2  1,5  1,2  1,2  2,9  2,4 

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

135 511  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) 

99 867  1,3  ‐1,1  1,4  0,7  ‐0,3  2,7  1,9 

População Residente (média anual)  
(Milhões de hab.) 

10,5  0,2  ‐0,1  ‐0,3  ‐0,3  0,0  0,0  0,0 

PIB per capita  
(€ a preços de 2006) 

14 977  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 

                           (c) Avaliada através da evolução relativa do PIB per capita a preços constantes. 
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  Milhões  € 
a preços de 

2006 
Taxas médias de variação anual em volume (tmva) (%) 

Ligação aos cenários / Breve nota justificativa 
Sectores  A80 Ano Base 

 
2005 

Estimativa
 

2006‐10 

Cenário
“Bem Vindos” 

Cenário
“Não Podemos Falhar” 

2011‐20 2021‐50 2011‐20 2021‐50

7 
Pasta, papel, seus 
artigos e trabalhos de 
impressão 

17   

18  1 367  0,4  1,5  1,5  1,5  1,5 

No  primeiro  período,  os  fortes  investimentos  efectuados  pelo 
sector  no  quinquénio  2006‐2010,  produzem  efeitos  nos  dois 
cenários;  No  segundo  período:  C1  ‐  Articulação  com  clusteres 
dinâmicos, como as indústrias culturais e criativas permite manter 
desempenhos positivos e intensificar as relações intra‐industriais, 
em conjugação com o  desenvolvimento da silvicultura nacional e 
aperfeiçoamento de parcerias  com o Brasil e  com Moçambique; 
C2 – Forte concorrencia de produtos substitutos do papel mas o 
know‐how  nacional  tradicional  na  pasta  e  papel  evolui  para 
produtos  mais  inteligenes  ligados  às  TIC  e  às  nanotecnologias 
(papel inteligente). 

8 
Produtos químicos, 
borracha e plásticos 

20    

21    

22 
1 885  0,4  0,8  2,0  1,1  3,0 

C1 ‐ Dinamismo da indústria farmacêutica, arrastada pelo turismo 
de  saúde.  C2  ‐  Num  cenário  de  transformação,  a  inovação 
emanada de materiais plásticos  inteligentes é um  impulso para o 
VAB  sectorial;  o  cluster/  pólo  de  saúde  afirma‐se  a  nível 
internacional,  como  líder  nalguns nichos  de mercado  altamente 
inovadores.   

9 
Outros produtos 
minerais não metálicos 

23  1 680  ‐1,9  ‐0,3  1,6  ‐0,6  2,0 

C1 – A evolução do sector acompanha de perto a da construção; 
C2 – No primeiro período a evolução do sector acompanha a da 
construção;  no  segundo  período,  desenvolvimento  de materiais 
mais  inteligentes  (ex: novos materiais de  construção de elevada 
eficiência térmica e/ou de produção de energia, designadamente 
revestimentos que captam a energia solar). 

10  Metais de base  24  451  5,8  0,5  1,0  1,1  3,0  C2 – Maior crescimento arrastado pelos sectores de máquinas e 
aparelhos e material de transporte. 

11  Máquinas e aparelhos 

25 

26 

27 

28 

3 700  2,2  0,0  1,0  1,8  4,4  C2  –  Dinamismo  associado  a  equipamento  diverso, 
designadamente para produção de energias renováveis. 

12  Material de transporte 
29 

30 
1 259  ‐4,9  0,8  0,5  2,0  4,4 

C2  ‐ A  reconfiguração do paradigma automóvel e das  indústrias 
associadas,  em  torno  da  inovação  de  materiais,  eficiência  e 
sustentabilidade  (baterias  fuel  cells,  plásticos,  dispositivos) 
confere um forte impulso ao sector; no segundo período Portugal 
passa a produzir veículos eléctricos ligeiros; o cluster aeronáutica/ 
aeroespacial  sofre desenvolvimentos, beneficiando de  ligações a 
projectos de ponta inseridos em redes internacionais. 

Quadro 4: Cenários Sectoriais de 
VAB para Portugal
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  Milhões  € 
a preços de 

2006 
Taxas médias de variação anual em volume (tmva) (%) 

Ligação aos cenários / Breve nota justificativa 
Sectores  A80 Ano Base 

 
2005 

Estimativa
 

2006‐10 

Cenário
“Bem Vindos” 

Cenário
“Não Podemos Falhar” 

2011‐20 2021‐50 2011‐20 2021‐50

7 
Pasta, papel, seus 
artigos e trabalhos de 
impressão 

17   

18  1 367  0,4  1,5  1,5  1,5  1,5 

No  primeiro  período,  os  fortes  investimentos  efectuados  pelo 
sector  no  quinquénio  2006‐2010,  produzem  efeitos  nos  dois 
cenários;  No  segundo  período:  C1  ‐  Articulação  com  clusteres 
dinâmicos, como as indústrias culturais e criativas permite manter 
desempenhos positivos e intensificar as relações intra‐industriais, 
em conjugação com o  desenvolvimento da silvicultura nacional e 
aperfeiçoamento de parcerias  com o Brasil e  com Moçambique; 
C2 – Forte concorrencia de produtos substitutos do papel mas o 
know‐how  nacional  tradicional  na  pasta  e  papel  evolui  para 
produtos  mais  inteligenes  ligados  às  TIC  e  às  nanotecnologias 
(papel inteligente). 

8 
Produtos químicos, 
borracha e plásticos 

20    

21    

22 
1 885  0,4  0,8  2,0  1,1  3,0 

C1 ‐ Dinamismo da indústria farmacêutica, arrastada pelo turismo 
de  saúde.  C2  ‐  Num  cenário  de  transformação,  a  inovação 
emanada de materiais plásticos  inteligentes é um  impulso para o 
VAB  sectorial;  o  cluster/  pólo  de  saúde  afirma‐se  a  nível 
internacional,  como  líder  nalguns nichos  de mercado  altamente 
inovadores.   

9 
Outros produtos 
minerais não metálicos 

23  1 680  ‐1,9  ‐0,3  1,6  ‐0,6  2,0 

C1 – A evolução do sector acompanha de perto a da construção; 
C2 – No primeiro período a evolução do sector acompanha a da 
construção;  no  segundo  período,  desenvolvimento  de materiais 
mais  inteligentes  (ex: novos materiais de  construção de elevada 
eficiência térmica e/ou de produção de energia, designadamente 
revestimentos que captam a energia solar). 

10  Metais de base  24  451  5,8  0,5  1,0  1,1  3,0  C2 – Maior crescimento arrastado pelos sectores de máquinas e 
aparelhos e material de transporte. 

11  Máquinas e aparelhos 

25 

26 

27 

28 

3 700  2,2  0,0  1,0  1,8  4,4  C2  –  Dinamismo  associado  a  equipamento  diverso, 
designadamente para produção de energias renováveis. 

12  Material de transporte 
29 

30 
1 259  ‐4,9  0,8  0,5  2,0  4,4 

C2  ‐ A  reconfiguração do paradigma automóvel e das  indústrias 
associadas,  em  torno  da  inovação  de  materiais,  eficiência  e 
sustentabilidade  (baterias  fuel  cells,  plásticos,  dispositivos) 
confere um forte impulso ao sector; no segundo período Portugal 
passa a produzir veículos eléctricos ligeiros; o cluster aeronáutica/ 
aeroespacial  sofre desenvolvimentos, beneficiando de  ligações a 
projectos de ponta inseridos em redes internacionais. 

Quadro 4: Cenários Sectoriais de 
VAB para Portugal (conclusão)
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Quadro 4: Cenários Sectoriais de VAB para Portugal (conclusão) 

  Milhões  € 
a preços de 

2006 
Taxas médias de variação anual em volume (tmva) (%) 

Ligação aos cenários / Breve nota justificativa 
Sectores  A80 Ano Base 

 
2005 

Estimativa
 

2006‐10 

Cenário
“Bem Vindos” 

Cenário
“Não Podemos Falhar” 

2011‐20 2021‐50 2011‐20 2021‐50

13 
Electricidade (produção  
e distribuição), vapor e 
água quente 

Parte 

de 35 
2 518  5,1  1,0  2,1  2,0  4,6 

C1  ‐  A  expansão  do  sistema  electroprodutor  nacional  sofre  fortes 
adiamentos  no  início  do  período,  fruto  da  retracção  económica  e  de 
constrangimentos  à  exportação  de  energia  eléctrica;  forte  aposta  na 
eficiência  energética;  C2  ‐  Diferencia‐se  pela  forte  aposta  na  mobilidade 
eléctrica,  redes  inteligentes, microprodução e serviços associados de maior 
valor acrescentado. 

14  Construção 

41

42

43 

10 304  ‐3,9  ‐0,4  1,7  ‐0,6  1,6 

Sendo  dos  sectores  mais  penalizados  pela  crise,  só  consegue  superar  as 
dificuldades numa  lógica de mudança do perfil de especialização, orientado 
para a  sustentabilidade e utilização de materiais  inteligentes,  catalisadores 
do  valor de mercado; C1 – Revitalização/  reconfiguração das  cidades,  com 
recuperação  do  edificado;  C2  –  Mais  penalizado  pela  crise  no  primeiro 
período;  concretização  de  algumas  infra‐estruturas  que  entretanto  tinham 
sido adiadas, no segundo período. 

15  Comércio, reparação e 
Horeca 

55   

56  

45‐47 

25 212  0,3  0,5  2,1  1,0  2,5 

C1 – Dinamismo  impulsionado pelo turismo/ acolhimento; C2  ‐ Associado a 
maior  dinâmica  interna  e  a  um  papel  central  na  exportação  de  serviços, 
potenciado  pelo  desenvolvimento  de  novos  produtos  e  diversificação  de 
mercados.  

16 

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

49 

50 

52 

4 373  1,3  0,5  1,5  0,8  2,5 

C1  –  Transportes  associados  ao  turismo,  com  maior  dinamismo  dos 
transportes  por  água  (cruzeiros);  transferência  modal  progressiva  para 
modos  mais  suaves;  C2  –  Transportes  mais  associados  às  mercadorias, 
privilegiando  o  escoamento  de  produtos  por  via  marítima  e  ferroviária; 
dinamismo do transporte individual através de veículo eléctrico, no segundo 
período. 

17  Transportes aéreos  51  667  8,4  0,7  2,1  1,0  2,5  C1  – Mais  associado  a  passageiros;  C2  – Mais  associado  a  negócios  e  a 
mercadorias leves de elevado valor acrescentado. 

18 

Serviços às empresas, 
de comumicações, 
imobiliários e 
financeiros 

53   

58‐82 
33 437  2,7  0,3  1,2  2,2  3,4 

C1  ‐ Evolução das TIC e das  telecomunicações, a que acresce o dinamismo 
das  indústrias  culturais  e  criativas,  arrastadas  pelo  Turismo;  C2  ‐    A 
consolidação de uma nova vaga de globalização no pós‐crise é alicerçada na 
evolução dos serviços às empresas, TIC, e serviços financeiros; incorporação 
de TICs nos vários sectores associadas às telecomunicações. 

19 

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

36‐40 

84‐99 
34 680  0,4  0,2  1,5  0,8  2,6 

C1 – Dinamismo dos serviços  recreativos e saúde, arrastados pelo  turismo; 
C2  ‐  A  reorganização  do  Estado  e  o  papel  ascendente  do  terceiro  sector 
favorecem um crescimento mais acentuado no segundo período analisado. 
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