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AGENDA 

① GFSI – Grupo de Futuros da SI 

② INTRODUÇÃO 

③ CENÁRIO: O Aprofundamento da Era Digital 

④ CENÁRIO: No Limiar da Autodeterminação da IA ? 

  



① GFSI – Grupo Futuros da Sociedade da Informação 

Desenvolver  reflexão e pensamento estratégico 

sobre o futuro da SI 

 Escrever “Futuros” (Cenários) credíveis para a SI em 

Portugal 

 Ser um espaço de aprendizagem coletiva 

 Ajudar a APDSI a melhorar a sua capacidade de 

influenciar as políticas futuras no domínio da SI 

Dois cenários abordados: Continuidade e Disrupção 
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Porquê construir Cenários ? 

Não sabemos 
que não 
conhecemos 

Sabemos 
que não 

conhecemos 



DEFINIR 

EXPLORAR 

DESENHAR 

USAR 

Preparação dos Cenários | METODOLOGIA 



Preparação dos Cenários | DEFINIR 

SOCIEDADE 

 SOCIEDADE  
              DA INFORMAÇÃO 

               E DO CONHECIMENTO 

ECONOMIA DIGITAL 

TIC 

Quais os assuntos  com consequências importantes no 

futuro da SI ? 

Definir horizontes temporais 

Quais as big questions para a SI? 

Definir contextos e enquadramentos 

Qual o resultado final pretendido? 

Com que objetivo? 



Preparação dos Cenários | EXPLORAR 

Análise, Prospecção e Interpretação 

Driving forces das mudanças? Como irão 

evoluir ? 

 Factores mais incertos e que mais poderão 

alterar o futuro ? 

Ranking das incertezas críticas 



Preparação dos Cenários | EXPLORAR 

MUDANÇA DAS TECNOLOGIAS 

MU
DA

NÇ
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E 
CO

NT
EX

TO
 

DISRUPÇÃO 
Novos paradigmas 

Mantém-se o curso 

APROFUNDAMENTO 



Quais as tendências, que poderão afectar o 

desenvolvimento futuro da SI?  
 

 Análise PESTEL  
 

 Wild Cards 

 Pandemias 

 Desastres Naturais 

 Terrorismo 

 Catástrofe Nuclear 

 Desastres Ecológicos 

 Colapsos Financeiros 

Preparação dos Cenários | EXPLORAR 

Económicos 
[E] 

Portugal 

Societais 
[S] 

Tecnológicos 
[T] 

Ambientais 
[E] 

Legais 
[L] 

Políticos 
[P] 



Preparação dos Cenários | DESENHAR 

 Fazer a Caracterização do cenário 

Tentar dar resposta aos diferentes WW:  

Who does What ? With Whom ? When ? Where ? 

Why ? 

 

 Criar uma Narrativa do cenário 

Descrever uma história/narrativa - plausível e 

consistente com o cenário 



Preparação dos Cenários | USAR 

Quais as implicações estratégicas dos cenários para a 

nossa vida em sociedade ? 
 

Quais os desafios e as oportunidades decorrentes dos 

cenários  
 

 Como nos devemos preparar face aos cenários ?  
 

Que desafios se colocam à APDSI 
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TECNOLÓGICAS 

POLÍTICAS 

ECONÓMICAS 

AMBIENTAIS 

MACRO TENDÊNCIAS 

SOCIETAIS 



Tendências Tecnológicas 

Computação Ubíqua 

Soluções de IoT, de IA, de Big Data 

Cidades Inteligentes 

Realidade Aumentada 

Combinação entre os espaço real, virtual e 
mental 

"My body is my network” 

Vestuário “inteligente 

Proliferação de drones 

Perceção e “gestão” da Privacidade 

Aplicações de Nanotecnologia 

Combinação Tecnologia & Materiais 

Armas altamente sofisticadas com  elevada 
capacidade de destruição da vida humana na 
Terra 

 

3| POLÍTICAS 

4| ECONÓMICAS 

5| AMBIENTAIS 

MACRO TENDÊNCIAS 

2| SOCIETAIS 

TECNOLÓGICAS 



Tendências Societais 

Transformação na forma de comunicarmos e de 
nos relacionarmos 

Sociedade será mais complexa 

Fragmentação societal mais profunda  

Aumento da infoexclusão e das 
desigualdades sociais 

Aumento da esperança média de vida 

Alterações demográficas 

Fronteira mais ténue entre o trabalho e o lazer 

Pressão sobre o emprego  

Novas profissões emergentes 

Aumento do cibercrime 

Abolição de moeda física 

3| POLÍTICAS 

4| 

ECONÓMICAS 

5| 

AMBIENTAIS 

MACRO 

TENDÊNCIAS 

1| TECNOLÓGICAS 
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Tendências Políticas 

4| ECONÓMICAS 

5| AMBIENTAIS 

MACRO TENDÊNCIAS 

2| SOCIETAIS 

POLÍTICAS 

1| TECNOLÓGICAS 

 O Mundo, em termos económicos, será 
multipolar 

 Aparecimento de novos atores à escala 
global 

 Poder individual 

 Difusão do poder dos Estados 

 Mudanças demográficas 

 Novas “Nações” 

 Incerteza na EU: processo de  integração ou 
processo de desintegração? 

 Questões religiosas como foco de instabilidade 



Tendências Económicas 

3| POLÍTICAS 

5| AMBIENTAIS 

MACRO TENDÊNCIAS 

2| SOCIETAIS 

ECONÓMICAS 

1| TECNOLÓGICAS 

Disrupção dos atuais modelos de negócio 

Crescimento populacional com risco 
demográfico 

Economia mundial mais globalizada 

Desigualdades sociais acentuadas 

Interconexões financeiras ficarão mais 
profundas e complexas 

Liberalização do comércio e do investimento 

Alterações climáticas com impacto na economia 
mundial 

Instabilidade na produção agrícola 

Insegurança em relação aos alimentos e à água 



Tendências Ambientais 

3| POLÍTICAS 

4| ECONÓMICAS 

MACRO TENDÊNCIAS 

2| SOCIETAIS 

AMBIENTAIS 
1| TECNOLÓGICAS 

Mundo empresarial com papel central na 
liderança da eco-inovação 

Governos com responsabilidade por definir 
políticas ambientais 

Globalização dos problemas ambientais 

Risco de desastres naturais e de 
desequilíbrios ambientais mais frequentes 

Enfoque na proteção de ecossistemas e na 
prosperidade sustentável, inclusiva e 
transformadora 

 



DOMÍNIOS DE IMPACTO 

DOMÍNIOS 



Fragmentação Económica e Social 

 Agravamento do “fosso digital” entre cidadãos 

literatos digitais e infoexcluídos 
 

 Portugal: cada vez maior ligação on line entre o 

estado e os cidadãos/empresas, mas também maior 

fragmentação 
 

 Extinção do “job for life”       necessidades constantes  

de mudança a diversos níveis, com aumento do fosso 

digital e social 



IMPLICAÇÕES 

ESTRATÉGICAS 



Implicações Estratégicas – Iniciativas (11) 

SOCIEDADE 

 SOCIEDADE  

              DA INFORMAÇÃO 

               E DO CONHECIMENTO 

ECONOMIA DIGITAL 

TIC 

Massificação da literacia digital 

Digitalização dos serviços prestados 

pelo Estado 

Transformação digital no setor 

secundário 

Mobilidade elétrica 

Acompanhamento do desenvolvimento 

da Sociedade da Informação nacional 

Definir linhas estratégicas do eHealth em 

Portugal 

Ensino de competências digitais 

Transformação digital do sector 

primário 

Internet da energia 

Fortalecimento da governação das TIC 

e dos Sistemas de Informação do 

Estado 

Potenciar o recurso a tecnologias 

emergentes na Saúde 
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UMA HISTÓRIA DO 

QUOTIDIANO  

EM 2036 
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T 

 

 

HLAI 

[Human Level Artificial Intelligence] 

 

 

 

Inteligência Articial ao Nível humano 

 

 

 
 

 

 

Weak / Narrow AI 

 

 

 

 

Inteligência Artifical Restrita 
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Contexto do Cenário 

2030 ? 2050 



BASES DO CENÁRIO 
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 Autodeterminação da I.A. com um papel relevante na tomada 

de decisões, nomeadamente em situações críticas e fora de 

controle, em substituição dos humanos; 

  

 Integração da I.A. com a IoT e o BigData com utilização ubíqua e 

pervasiva no nosso quotidiano; 

  

 Controlo físico e mental de indivíduos e de organizações sem 

elas se aperceberem por parte de "Estados" e/ou 

organizações/entidades tecnologicamente poderosas; 

  

 Importância das neurociências, da biónica e da engenharia 

genética na extensão do tempo de vida dos humanos (não 

marginal) com uma medicina personalizada para cada pessoa; 

  

 Desenho e implementação de interfaces inteligentes H-M em 

que as máquinas começam a adquirir algum tipo de consciência. 



 Mudanças “Quantitativas” 

 Evolução sem disrupção 

 “Weak/Narrow” AI – Avanços lineares 

e unidimensionais da AI 

 Algorítmos concebidos por humanos 

 Avanços marginais do tempo de vida 

dos humanos 

 Tentativa de dar resposta e de 

cenarização de quotidianos colectivos e 

individuais 

 

 Mudanças “Qualitativas” 

 Evolução disruptiva 

 HLAI – Não existem limites* para o 

desenvolvimento das tecnociências. 

(*As assimptotas para o que é hoje 

considerado humano) 

 A “Máquina Inteligente” 

coexiste/integra o humano 

(Transhumanismo) 

Multidimensionalidade da Inteligência 

 Extensão não marginal do tempo 

de vida dos humanos 

 Coloca questões filosóficas do tipo: 

Quem sou eu ? onde é que estou ? ou 

onde é que me puseram ? 

CEN: LIMIAR AUTOD. IA ? 

CEN: APROF. ERA DIGITAL 



TENDÊNCIAS 

30 



Macro Tendências 

31 



Tendências Tecnológicas 

32 

 Human enhancement:  

     Prolongamento da vida humana 

 Chips no corpo humano 

 A autodeterminação da IA 

 Matéria programável 

 Computação quântica 

 Realidade enriquecida (...aumentada) 

 Robots com acção de/em grupo  

 A Internet de “tudo”  (IoE) 



Tendências Societais 

 Simplificação do Estado Social 

 Robots na Vida Diária 

 Cibercultura 

 Mudanças demográficas 

 O Fim da Privacidade 

 Classe média reduzida 

33 
2. TENDÊNCIAS 



         O Fim da Privacidade 

 Acesso aos Metadados de cada cidadão e grupos de cidadãos, envolvendo o acesso a todas 

as fontes e tipos de dados: escritos, visuais, orais, imagens, localização, hábitos, padrões de 

consumo, .... 

 Avaliação, relacionamento, interpretação e análise preditiva por parte de governos e 

organizações poderosas 

 Implementação de algoritmos de controlo social de indivíduos, grupos de cidadãos e 

populações 

 Sociedade rigorosamente vigiada onde toda a vida quotidiana será controlada, registada, 

conduzida e induzida por outros sem mesmo darmos conta de que tal possa estar a acontecer. 

 Assistiremos ao fim da Privacidade, como a conhecemos hoje 
34 



Tendências Políticas 

35 
2. TENDÊNCIAS 

 Novas Políticas Públicas 

o Financiamento da RBU 

o Era Pós-emprego 

o Robótica 

 Regulação ajustada 

 Controlo da atividade social dos cidadãos 

pelos Estados 

 Segurança dos Estados e das Sociedades 

inclui normalmente a Cibersegurança e a 

Biosegurança APOIO 



Tendências Ambientais 

36 
2. TENDÊNCIAS 

 O Ambiente continuará a mudar e para 

pior 

 Governos de Estados (não só de 

Estados-falhados) darão prioridade a 

questões económicas e securitárias 

 Exploração intensa e extensa de  

minérios para satisfazer as necessidades 

tecnológicas 



Tendências Económicas 

 Um Mundo equilibrado com Progresso 

Económico Sustentado 

 Nova Ordem Económica 

 RBU – Rendimento Básico Universal 

 Inclusão Financeira das Máquinas 

Inteligentes 

 Economia Cashless e Paperless 

 Energias Renováveis 
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         Nova Ordem Económica 

 A revolução Tecnológica e a evolução da Ciência possibilitarão caminhar para uma 
economia da abundância ou de pós-escassez 

 A maioria dos bens e serviços serão produzidos em abundância, com um mínimo 
de trabalho humano e disponíveis para todos os cidadãos a custo muito baixo 

 O preço dos bens de consumo cairá devido a uma produção automatizada 
assente em robots e na inteligência das máquinas 

 Declínio acentuado da pobreza devido ao rápido crescimento económico 
nomeadamente das economias hoje emergentes 

 A prosperidade virá cada vez mais de sectores que fornecem produtos 
imateriais - a economia de serviços 

 “GDP Global” a duplicar até 2050 

 Poder económico a mover-se para Sul e Este 
38 



         RBU – Rendimento Básico Universal 

 RBU - Renda concedida a todos os cidadãos individual e incondicionalmente que assegure um 
padrão de vida com um mínimo de dignidade 

 Era do Pós-Emprego - Grande parte do mercado trabalho substituído por robôs, máquinas 
inteligentes e sistemas de IA, colocando em causa a sobrevivência de grande parte da 
população, bem como as economias baseadas no consumo 

 Simplificação do Estado Social - O Estado deixará de gerir múltiplos programas sociais e 
apenas centrará a atenção na gestão do RBU 

 Fim do Medo da Escassez – Não ter o suficiente se perder o emprego ou ficar doente não 
será mais um factor a considerar 

 Novas politicas tributárias 

 Impacto RBU: 
o Aumento da actividade económica 

o Valorizar e compensar o trabalho nomeadamente os mal remunerados e os não reconhecidos socialmente 

o Aplicação de leis universais sobre impostos e rendimentos 

o Eliminação da pobreza 

o Simplificação dos sistemas de segurança social 

39 



Tendências Legais 

 Fim das Relações de Cidadania 

 O Direito e o “Algoritmo Mestre” 

 Nova Geração de Direitos 

40 
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         Nova Geração de Direitos 

 A “Dignidade Humana” continuará a ser um desígnio societal ? 

 O Estado Soberano, o Estado de Direito democrático baseado na “dignidade humana” que 
consta hoje de algumas Constituições poderá ter, em muitos casos, dificuldade de sobreviver  

 A IA avançada, a RV aumentada e a IoE criarão seres que passarão de “coisas” ou 
“objectos de direito” a sujeitos de acção (drones, robots, negociadores em rede, motores 
de busca inteligentes, ...) 

 Alteração profunda dos conceitos de responsabilidade civil, penal, administrativa ou fiscal 
hoje existentes 

 O espaço de nascimento, residência ou de trabalho será irrelevante e será dominado por 
pertença a grupos de conhecimento que não reconhecem fronteiras e estados 

 Estaremos no que se designa por Sexta Geração de Direitos,  ou seja, o direito do 
Transhumano. [Declaração Transhumanista (2009)] 

 Cidadão Ciborgue. Novas Cidadanias 
41 



CARACTERIZAÇÃO DO 

CENÁRIO 
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QUESTÕES PARA 

REFLEXÃO 

44 
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 Ainda estamos a tempo de impedir a autodeterminação da IA já em 

desenvolvimento ? 

 Se se confirmar a autodeterminação da IA e se o “Valor Acrescentado 

Artificial” for superior ao “Valor Acrescentado do Humano”, para que 

servirá o Homo Sapiens ?  

 Quais as consequências do melhoramento humano por vias 

biotecnológicas (NBIC), nomeadamente ao nível da moral induzida por 

alterações cerebrais ? 

 Se formos um misto de Humanos + Máquinas qual o sentido de 

“Dignidade Humana” ? 

 

 

 

 

 Poderá assistir-se ao colapso da autonomia do ser 

humano (da qual a natureza humana constitui o firme 

fundamento da moralidade) ? 
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 Se formos um misto de Humanos e Máquinas qual o sentido de 

“Dignidade Humana” ? 

 Decorrentes do cenário que alterações fundamentais se colocam ao 

nível da Religião, da Política e da Filosofia ? 

 O que é ser-se feliz no contexto deste cenário ?  

 Quem sou eu? Onde é que estou? Onde é que me 

puseram?            

 

 Na Era da Longevidade 

o Como garantir o direito a partir? 

o De que forma se fará o relacionamento entre gerações ? 

o Como evoluirá o conceito de Família ? E o de Afectividade ? 

o Poderemos nós escolher o nosso próprio perfil de evolução ? 

Are you Living in a Computer Simulation ?     

  Nick Bostrom – Philosophical Quartly (2003) 



PREPARADOS PARA 

ESTE CENÁRIO ? 
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UMA HISTÓRIA DO 

QUOTIDIANO 
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