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Geopolítica Global 

• Influência da futura parceria Estados Unidos 
Europa. Quais são realmente os pólos? O 
papel de Portugal: Diáspora, Fronteira externa 
da Europa, Atlântico Norte 

• O que quer que aconteça na Europa vai 
necessitar de Portugal na prespectiva da 
Língua, do modo mais lato, no hemisfério Sul. 

• Na CPLP, onde uma das vantagens é a língua, o 
competidor é a China 

 

 



Sociedade e Demografia 

• A população vai continuar a envelhecer. Os 
mais idosos deverão ser mais activos e 
produtivos 

• Vão ser introduzidas ferramentas que 
permitam a humanização das suas vidas 

• Os idosos vão criar riqueza em colaboração 
com os mais novos -> Criação de oficinas de 
competência em rede 

 



Sociedade e Demografia (cont) 

• A Economia Social vai aumentar em Portugal 
(exportável) 

• Retorno à ruralidade e potencial da produção 
biológica 

 

•   

 



Evolução das Cidades 

• Para não envelhecer têm que ser 
implementadas política de “volta ao interior” 
(uso dos vários tipos de auto-estradas) 

• Vai aumentar a tribalização dentro da cidade. 

• O Teletrabalho pode contribuir para a 
diminuição da criação de riqueza (efeito de 
isolamento). 

• Aumento da criminalidade 

 

 



Evolução das Cidades (cont) 

• Smart cities 

• Transformação do paradigma de 
funcionamento das cidades através de criação 
e gestão integrada de novos serviços aos 
cidadãos, independente da sua condição 
social 



Saúde 

• Aumento da acessibilidade à medição de 
variáveis de saúde 

• Medicina preventiva eficaz. Criação das 
condições de Telemedicina … 

• Controlo da doença crónica através da 
medicina baseada em evidências 

• Prestação de serviços médicos à escala global. 

 



Saúde (cont.) 

• Hoje o cidadão da CPLP já faz em Portugal 
“turismo” de saúde. E a tendência vai aumentar 
estendendo-se a outros mercados. 

• Inteligência artificial + Robots + Computação 
Afectiva vão criar companheiros para os mais 
idosos além de …… 

• Diplomacia não só na áreas convencionais mas 
também na área da Saúde 

• Alavancar a medicina preventiva 
• Impressoras 3D.  

 
 



Um modelo de Equilíbrio Social via 
Criação de Riqueza 

Pontos Fracos 

• Economia Paralela 26%  

• Défice do Estado 

 

Oportunidades (escala global) 

• Formação Contínua 

• Medicina Continuada 

• Transparência na governação 

 

 

 

 



Oportunidades da SI 

• Aumentar o PIB -> Diminuição do Desemprego 

• A Plataforma Continental Portuguesa (como 
conseguir criar valor?) 

• Grande oportunidade da “floresta azul”.  

 

 


