
 

 

ALERTA #1 

“É Necessário Mudar o Rumo do Futuro, 

Pensando Futuro”  

 

Grupo de Missão “Futuros da Sociedade da Informação” 

04 de junho de 2020 

 

Um dos grandes problemas emergentes da situação que o Mundo enfrenta, face à 

pandemia do SARS-CoV-2, é o facto de a crise instalada estar a abalar os fundamentos 

económicos e sociais, tais como os conhecemos hoje. 

Como é natural, os critérios, mecanismos e modalidades de acesso aos recursos 

disponibilizados pelos Estados, para combater a crise atual, merecem uma séria e 

profunda reflexão, até para garantir que não se registam atrasos, obviamente nefastos 

e aprofundando-a ainda mais. 

Por outro lado, o recurso sistemático a medidas de crédito para a resolução de crises 

tem-se, ao longo do tempo, revelado incapaz de ajudar de quem delas mais necessitam 



beneficiando os sectores económicos mais fortes e sobretudo o próprio sector 

financeiro, agravando ainda mais as desigualdades económicas e sociais. 

É neste contexto que as recentes notícias de Bruxelas apontam para um novo tipo de 

Plano Marshall com a possibilidade de Portugal vir a ter acesso a curto prazo (2 anos) a 

um programa de recuperação e transformação na ordem dos 26 000 milhões de Euros. 

Este instrumento financeiro pode trazer a Portugal a oportunidade, talvez única, de 

mudar o seu paradigma económico e societal de uma forma verdadeiramente profunda, 

fazendo diferente, e colocando um ponto final num pensamento e numa atuação muito 

do tipo "business as usual". Não podemos perder esta oportunidade de preparar o 

Futuro com olhos futuristas. O Futuro que agora se prepara não pode ser seguramente 

uma extrapolação do passado nem desenhado com base em modelos já vistos. 

Recuperar e transformar a Economia na Europa e em Portugal terá de ter em 

consideração uma visão Futurista assente, nomeadamente em quatro aspetos 

considerados estruturantes e por isso fundamentais: 

• A Inclusão e o Combate às Desigualdades 

• Transição Digital 

• Tecnologias Verdes 

• "Soberania da Europa" (em sectores estratégicos) face ao resto do mundo. 

Portugal tem de se preparar imediatamente, e apresentar propostas coerentes para a 

sua recuperação e transformação económica e social, que tenham em consideração os 

aspetos referidos anteriormente.  

 

 

SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 

reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  



Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados 

por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os 

Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação 

das TIC, a Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as 

Competências digitais.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  
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