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Introdução 

A plataforma “Portugal Agora” é um projecto que, desde 2014, pretende promover 
uma visão para o nosso País assente em 4 dimensões (Portugal Atractivo, Portugal do 
Conhecimento, Portugal Empreendedor e Portugal Resiliente), com o intuito de facilitar a 
passagem da estratégia à acção – gerando propostas concretas para políticas públicas ou 
iniciativas da sociedade civil.  

Por “Portugal Atractivo”, pretendemos o desenvolvimento de uma visão que reforce 
os factores de atractividade de Portugal, enquanto destino único no panorama dos países 
mais desenvolvidos – com vista à atracção de residentes, profissionais, estudantes, 
reformados, à fixação de empresas e captação de investimentos. Temos a visão de um país 
aberto, cosmopolita, que seja um pólo de atracção e conexão de gentes e mundos diferentes. 
Deverá basear-se nas fortes vantagens competitivas intrínsecas à nossa geografia (física e 
humana) e na criação de um contexto normativo favorável e competitivo no quadro europeu.  

Por “Portugal do Conhecimento”, entendemos o desenvolvimento de uma visão que 
aposte na capacitação de cada indivíduo e nas “organizações do conhecimento” - as nossas 
escolas, universidades, centros de investigação e inovação - e as coloque numa interacção 
mais eficaz. Deverá ser um eixo “catalisador” ao nível social (formação ao longo da vida 
através de processos de educação e capacitação de conhecimento e competências) e 
económico (aplicação à inovação na vida empresarial e forte capacidade de exportar bens e 
serviços de maior valor acrescentado).  

Com “Portugal Empreendedor”, pretendemos o desenvolvimento da aposta na 
criatividade, inovação, competências, estruturas e redes promotoras de inovação – quer 
empresarial, quer social. Deverá assentar na valorização social do conceito e na criação de 
condições culturais, legislativas e fiscais para o florescimento do empreendedorismo em larga 
escala – sempre que possível, com projectos empresariais de dimensão e orientados para a 
economia global e com fomento do cada vez mais importante empreendedorismo social. 

Com “Portugal Resiliente”, pretendemos garantir as condições essenciais à vida da 
nossa sociedade. Falamos de questões basilares como saúde, segurança, liberdade, 
mobilidade e acesso aos bens e serviços necessários à nossa subsistência e prosperidade. Tal 
deve assentar numa boa gestão de risco, prevenindo, detectando, gerindo e mitigando os 
eventos que possam afectar negativamente a vida dos cidadãos. E, acima de tudo, 
assegurando a resiliência, suportando os choques e adquirirmos uma rápida capacidade de 
restabelecimento 

Como é evidente, estas 4 dimensões reforçam-se mutuamente e representam um 
aproveitamento das vantagens competitivas de Portugal, no contexto do mundo globalizado 
em que vivemos. 

Com vista dar o seu contributo ao debate estratégico, no que concerne ao próximo 
ciclo governativo, nesta desafiante fase pós-pandemia, a plataforma “Portugal Agora” 
apresenta aqui a sua agenda Criar Valor 2022-2026. Esta agenda, que, como é óbvio, não 
pretende ser um programa completo e exaustivo de governo, aponta prioridades e iniciativas, 
numa óptica de criação de valor para o país. É fruto da reflexão interna da plataforma nos 
últimos anos, das ideias abordadas e debatidas em mais de três dezenas de eventos por nós 
organizados e do contributo do nosso conselho consultivo. Como já fizemos no passado, é 
nossa intenção promover esta visão junto de entidades relevantes e do público em geral, com 
vista a facilitar consensos e gerar os recursos e condições para a sua concretização. 
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1. Portugal Atrativo 
 

 
 

UM DOS MELHORES “PRODUTOS” DO MUNDO: PORTUGAL 

Quando se planeia, a nível empresarial, é essencial definir o posicionamento e 
os atributos da nossa “marca”, assegurando tanto a capacidade de o produto apelar 
aos consumidores, como a capacidade de ser economicamente viável. É esta a 
abordagem que temos de assumir perante um dos melhores “produtos” do mundo: 
Portugal. 

Os últimos 10 anos têm sido positivos nesta dimensão mas, como é evidente 
para todos, muito ainda há a fazer – em especial, nesta fase de transição pós-
pandemia com mudanças estruturais nas dimensões mobilidade / trabalho / lazer. 
Para além do turismo (talvez o exemplo de atracção mais evidente), não podemos 
esquecer outros, tão diferentes como importantes: a atracção de investimentos em 
áreas tão diversas da nossa economia (agricultura/ agroalimentar, indústria, 
imobiliário, energia ou tecnologias de informação); a atracção de pessoas no sentido 
mais lato do termo, seja com fins meramente residenciais, para aproveitar a nossa 
qualidade de vida, seja para fins profissionais ou de formação e desenvolvimento de 
competências, como resposta à forte redução demográfica com que o país se 
confronta. Temos de identificar os nossos pontos fortes e investir neles. Focar a nossa 
“oferta” para os nichos de mercado em que poderemos fazer valer as nossas 
competências únicas e distintivas. Devemos fazê-lo de forma integrada, orientados 
para a qualidade. Qualquer que seja o caminho escolhido o padrão terá que ser 
sempre o da excelência, da vanguarda e da criação de valor.  
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Propostas: 

1. Projecto integrado para a marca Portugal 

A marca Portugal é um activo. Segundo estudos recentes,  vale cerca de 160 mil milhões 
de euros, o que a coloca na 48.ª posição no ranking mundial. Um activo desta dimensão 
não pode ser menosprezado e deixado ao acaso. Depende de nós, do nosso foco, na 
nossa energia e investimento. Mas há que ir mais além e a marca tem de ser congruente 
e consistente no tempo.  
De forma estruturada, há que posicionar Portugal como país aprazível e acolhedor, 
conciliando um imenso património e uma forte identidade cultural com modernas infra-
estruturas e condições de vida. Na encruzilhada das rotas de 3 continentes, um País 
aberto ao mundo, cada vez mais conectado e atractivo. Em suma, “Portugal, futuro com 
tradição”. 
Há que desenvolver um esforço de marketing estruturada, que posicione a marca, 
clarifique os seus segmentos-alvo, desenvolva sua estratégia de comunicação, nome 
(marca e sub-marcas), logo, claim, design e estratégias de conteúdo. E, claro, iniciativas 
que “ativem” a marca para cada segmento. 
Uma projecto em que governo, entidades públicas, autarquias, empresas ou 
universidades comuniquem de forma sinérgica. E se comprometam a corrigir algumas 
falhas do nosso “contexto de acolhimento”. 
Esta deve ser uma missão orientada resultados e de impactos. O estabelecimento 
sequencial de objetivos/ métricas/ metas será a garantia que monitorizaremos em 
tempo real o desempenho nas várias dimensões da marca e que existirá um saudável 
escrutínio público sobre este tema. 
 

2. Reengenharia e simplificação de processos de investimento/ inovação/ 
empreendedorismo  

As modernas decisões empresariais requerem simplicidade processual e 
rapidez. E a interacção com a administração pública é, neste contexto, um momento-
chave, seja nos processos de autorização de operação, licenciamentos, acesso a 
capital e tratamento de assuntos fiscais. 

É essencial a construção de uma iniciativa que reveja o conjunto de passos que 
qualquer entidade portuguesa ou estrangeira tenha de percorrer quando quer investir 
em Portugal. Assente numa unidade de missão ou numa estrutura que detenha 
mandato específico e prioritário, deverá ser implementado um novo quadro holístico 
de processos simplificados, visando todos os “touchpoints” entre empresas e estado. 

Seja em investimentos físicos/ infra-estruturas, inovação ou fixação de 
projectos empreendedores, há que escrutinar os momentos-chave com quatro 
princípios essenciais: 1) foco nos resultados (outputs de cada sub-processo), 
eliminando ou simplificando processos ou etapas não geradoras de valor; 2)  
processos automáticos por default, “na hora”, ou self-service de simples execução 
com apoio em tempo real, com suporte nas tecnologias digitais mais avançadas ao 
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dispor; 3) transparência e acompanhamento constante do investidor (lógica de 
“balcão único”); 4) compromisso e níveis de serviço estabelecidos (com limites de 
tempo estabelecidos para decisões e regras de deferimento tácito aquando da sua 
ultrapassagem). 

Como condição essencial, é necessário ter uma Administração Pública forte e 
capacitada, que adote progressivamente uma cultura de tomada de decisão e que veja 
cada utente/ requerente como um cliente a quem é preciso dar resposta com 
qualidade; os incentivos para quem, na esfera pública, lida com estes processos, 
devem estar alinhados com estes princípios de eficácia e orientação a resultados. Será 
igualmente mandatório que o Estado (autarquias, estado central, direcções regionais, 
institutos, empresas públicas) tenha bases de dados digitais cruzadas entre si – 
obstando a que a obtenção de um documento entre instituições do estado, seja feita 
a custas do cidadão/ investidor (parte substancial do tempo de licenciamentos são 
entre organismos públicos em “teias” de documentação). 

 

3. Infra-estruturas para posicionar Portugal como Hub da Europa 

A possibilidade de Portugal se assumir com um hub na circulação de pessoas e 
bens entre Europa, América, África e Ásia é uma oportunidade estratégica que não 
pode ser desperdiçada. Como tal, o desenvolvimento de infra-estruturas e soluções 
de mobilidade, transportes e logística deverá estar na agenda de prioridades de todos 
os decisores políticos e empresariais.  

Não obstante alguns investimentos efectuados ao longo do tempo, Portugal 
permitiu que, na última década, parte das suas infra-estruturas se tornasse sub-
dimensionada para as exigências (ex. aeroportuário) ou altamente degradada (ex. 
ferrovia). 

Como tal, neste contexto de turbulência global pós pandemia, em que a 
melhoria da eficiência e eficácia das cadeias logísticas e de transporte, o reforço da 
intermodalidade, a integração nas redes de transportes internacionais e a introdução 
de tecnologias inovadoras (como o blockchain), vão mudar todo este sector, devemos 
definir intervenções concretas maximizem este potencial nacional. 

Com base nas estimativas globais de crescimento e prevalência dos vários 
meios, e em articulação com a Rede Transeuropeia de Transportes, o investimento 
nacional em infraestruturas 1) portuárias 2) aeroportuárias e 3) ferroviárias (hoje 
deficitárias e limitativas de um crescimento sustentável do País) deve ser uma 
prioridade nacional. Dados os valores envolvidos, será aqui imperativo um consenso 
interpartidário alargado, para um mínimo de 10 anos, com vista a assegurar os 
recursos e vontade política para os investimentos em causa. 
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4. Campanha Global “Study in Portugal” - internacionalização do nosso 
Ensino Superior  

 A indústria do conhecimento e desenvolvimento e competências é cada vez 
mais relevante nas sociedades actuais, quer nas mais desenvolvidas que nas 
emergentes – e as ofertas estruturadas (cursos e experiências inerentes) são cada vez 
mais procuradas e escrutinadas. Dadas nossas vantagens (geografia, características 
culturais, tolerância, segurança, qualidade de vida) internacionalizar o nosso Ensino 
Superior é uma oportunidade fantástica. Contando com todos os players (públicos e 
privados) que queiram apostar neste posicionamento, há que criar uma marca e 
campanha de comunicação global com a mensagem “Study in Portugal”, com o 
respectivo plano de captação de estudantes internacionais (e intercâmbio de 
estudantes portugueses para programas internacionais, visando melhorar as suas 
competências e mundividência). 

Internamente, há que flexibilizar e promover a proporção máxima de alunos 
internacionais, capacitando as nossas instituições em termos humanos e materiais, 
preparando ofertas formativas de excelência, em língua inglesa, formando 
professores nacionais e facilitando também a contratação de professores 
estrangeiros. E, não menos importante, agilizar a autorização de vistos para 
estudantes estrangeiros e criar interfaces de informação que facilitem os respectivos 
processos de decisão.  

Teremos um forte impacto na melhoria na economia portuguesa e no 
posicionamento e melhoria da imagem de Portugal no mundo, como país-chave nesta 
sociedade global do conhecimento. 

 

5. Definir uma nova Estratégia nacional para as Migrações 

A crise demográfica que enfrentamos vai requerer um rejuvenescimento 
populacional, em boa parte trazido pela imigração. Precisam-se políticas públicas 
integradas (com a participação de outros stakeholders institucionais além do Estado), 
que possam construir os melhores processos de atracção, acolhimento, integração 
retenção dos vários segmentos que nos procuram.  
 
Há que definir uma estratégia (3 a 5 anos) que enderece dimensões -chave para o 
sucesso desta ambição. A saber: a marca e reputação de Portugal (na comunicação a 
nível global, que promova a sua proposta de valor como país de destino - a nossa rede 
diplomática será essencial neste esforço); simplificar e agilizar processos 
administrativos que assegurem uma mobilidade ordeira, segura e informada; reforçar 
legalidade e segurança (assegurar um combate eficaz a todos tipos de tráfico, 
exploração e desinformação (com fins laborais ou outros); previsão e gestão do 
conhecimento (estabelecer uma efectiva gestão do conhecimento entre vários 



WWW.PORTUGALAGORA.COM 

7	
	

stakeholders nacionais, baseados em dados actuais e prospectivos, sobre 
necessidades e possibilidades do País; planeamento da resposta social (capacitar o 
nosso “Estado Social”, para assegurar os direitos mais básicos (saúde, educação e 
habitação) e uma rápida integração cultural e profissional aos recém-chegados); e, 
não menos importante, planeamento da sociedade de acolhimento (estratégias de 
sensibilização e capacitação) com vista a preparar os diversos contextos anfitriões 
para o acolhimento de comunidades migrantes. 
 

6. Atracção de talento internacional 

Vivemos hoje num mundo globalizado, no qual as migrações e a mobilidade de 
cariz profissional estão em franco crescimento. O contexto pós-pandémico vai 
incrementar o paradigma de trabalho “anytime-anywhere”, favorecendo geografias 
com qualidade de vida – caso de Portugal. O desafio será, pois, construir uma 
estratégia global de atracção de talento, promovendo Portugal como um destino de 
excelência para trabalhar. Tal deve ser feito com uma campanha global, desdobrada 
por clusters que espelhem necessidades/ oportunidades na nossa economia – ex. 
tecnologias, engenharias industriais, turismo, empreendedores, indústrias criativas, 
entre outras. 

Uma unidade de missão ou agência, com natureza interministerial, deverá 
identificar entropias (ex. fiscais, administrativas, culturais) e estabelecer os devidos 
objectivos e acções para a concretização desta visão. Em concreto, estabelecer os 
procedimentos administrativos necessários para que a emissão de vistos para fins 
profissionais e de estudo para estrangeiros possa ser de muito fácil acesso e célere (e 
competitivo face a outros destinos), independentemente do país de origem (iniciativa 
que integre as entidades envolvidas no ciclo de vida da obtenção das autorizações, 
designadamente rede consular, serviço de segurança respetivo, finanças e segurança 
social). Numa óptica de discriminação positiva, dar-se-ia particular ênfase e prioridade 
a trabalho/ residencia em territórios do interior, de baixa densidade. 

Podemos esperar, como impacto, o reforço do capital humano de Portugal 
(compensando o actual défice demográfico e de competências), com as suas mais-
valias em termos de experiências, conhecimento, rede de contactos e inovação 

 

7. Potenciar o impacto da Diáspora Portuguesa  

A diáspora é um dos principais activos de Portugal – pela rede de contactos 
global e por materializar atributos (positivos) do povo português, um pouco por todo 
o mundo.  

Para mobilizar as energias de Portugueses e Luso-Descendentes e potenciar 
um maior impacto das suas acções, propõe-se a realização de um evento, com o 
objetivo de mobilizar parte da nossa diáspora para retornar a Portugal, participando 
em encontros e eventos locais, especialmente organizados durante o período de 
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alguns meses. Deverá incluir iniciativas de entidades governamentais, empresas, 
associações e universidades (iniciativa similar à que a Irlanda fez com o “The 
Gathering”, em 2013), com vista a reunir aqui centenas de milhares de portugueses 
ou luso-descendentes. 

Podemos esperar um grande impacto nacional em termos de partilha de 
conhecimento e rede de contactos globais (potenciando um relacionamento mais 
próximo e estratégico em níveis como internacionalização de empresas, investigação 
e inovação), incremento do turismo, revitalização das nossas culturas regionais e 
maior vínculo emocional das novas gerações da nossa diáspora com as suas raízes 
nacionais. 
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2. Portugal do Conhecimento 

 

 
  
UMA CULTURA DE DESCOBERTA, APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 

Uma cultura de Conhecimento - no sentido de descoberta, partilha e 
aprendizagem constante, é essencial para a nossa identidade cultural, 
desenvolvimento de competências e consequentes processos de inovação no País. 
Portugal do conhecimento tem que significar uma interacção e um círculo virtuoso de 
educação - aprendizagem contínua - inovação que permita aumentar os focos 
institucionais de conhecimento e transformá-los em redes ubíquas, disponíveis para 
todos, e capazes de continuadamente servirem a sustentação e a promoção das 
nossas estruturas económicas e sociais. 

 Terá de significar, igualmente, um elevado grau de preparação dos 
Portugueses para os novos desafios do mundo do trabalho, com a necessária 
aquisição e reciclagem constante de novas competências. 
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Propostas: 

1. Uma Educação reinventada (competências sociais, metodologias 
experienciais)  

As competências-chave de hoje envolvem não apenas a dimensão cognitiva, 
mas cada vez mais as dimensões socias e emocionais (soft skills), onde se destacam o 
pensamento crítico, a resolução de problemas, a comunicação, a colaboração e a 
aprendizagem em rede, a criatividade e a inovação. Estas são competências centrais 
para a elevação da nossa capacidade de aprender e de adaptação contínua, centrais 
ao nosso propósito diferenciador que, hoje e ainda mais no futuro, nos distinguirão 
da digitalização/ robotização e do desempenho das máquinas, fortemente 
incrementado pelos rápidos avanços no domínio da inteligência artificial. 

Neste contexto transformador, acelerado pela pandemia, urge mudar em 
Portugal o paradigma informacional de ensino, como plataforma de distribuição 
massiva de informação e conhecimentos estáticos, para um paradigma dinâmico e 
relacional, em que o processo de aprendizagem é fortemente interpretativo, dedutivo 
e coletivo, promovendo a descoberta, a autonomia e percursos mais personalizados 
de aprendizagem, com objetivos claros de desenvolvimento de competências sociais 
e emocionais.  

Com uma visão global de reforma, sponsorizada pelo Ministério da Educação 
e alavancada por projectos-piloto, com avanços sólidos e graduais, pretende-se 
formular modelos para passar da estratégia à ação, com base nas nossas escolas que, 
cada vez mais, se devem afirmar como fontes de inovação social em Portugal - 
elencando iniciativas que podem acelerar esta transformação, alocando tempo, 
investimento e desenvolvendo metodologias pedagógicas experienciais em torno das 
novas competências (nomeadamente colaboração e comunicação, pensamento 
crítico, criatividade, orientação a objetivos e foco, auto-reflexão). 

A crescente autonomia das escolas no desenho dos seus projectos e roteiros 
formativos e uma sólida formação dos docentes para o papel de facilitadores serão 
linhas de acção essenciais para este objectivo.  

 

2. Reconversão profissional para a economia digital 

A crescente digitalização de todos os sectores da economia está a provocar a 
rápida obsolescência das competências de várias gerações de profissionais. 

Como tal, conjugando esforços públicos (administração pública, 
universidades) e privados (empresas de formação e empregadores), há que 
desenvolver já nestes próximos 2 a 3 anos, programas em grande escala de 
requalificação profissional (upskilling e reskilling) assentes em conteúdos revelantes 
para a economia e sociedade digital. Esta aposta numa maior literacia deverá conjugar 
formação com oportunidade de empregabilidade, nem que seja a tempo parcial. 
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O foco deverão ser competências pertinentes para o trabalho colaborativo, 
cada vez mais de cariz digital (teletrabalho, equipas virtuais, open innovation, 
plataformas colaborativas); as bases da computação, bases de dados e algoritmos; e 
ênfase na formação dos Líderes, garantindo a sua capacitação para lidarem com a 
transformação digital e com os novos modelos de trabalho inerentes. 

Em termos operacionais, propõe-se a actualização do Catálogo Nacional de 
Qualificações, a introdução de um sistema de créditos aos profissionais, com 
incentivos fiscais, potenciando a escolha e frequência de formações credenciadas ao 
longo da sua carreira – relevantes para os processos de trabalho digitais. Optando pelo 
modelo cheque-formação (ex. cheque digital), será permitido complementar as 
aprendizagens por meios próprios e garante-se a liberdade de escolha de instituição/ 
curso/ formação, que melhor permita, na avaliação individual, a reconversão da 
respectiva carreira. Uma discriminação positiva aos profissionais mais séniores (acima 
de 45 anos) será pertinente numa óptica de prioridades na alocação de recursos. 

Uma maior solidez da legislação específica para o ensino online será 
mandatória para esta importante dimensão formativa. 

Por último, a adaptação de legislação do trabalho para incluir termos de 
referência para trabalho remoto e para trabalho a tempo parcial será, neste contexto, 
um factor essencial para aderência a uma realidade cada vez mais presente – 
potenciando a sua competitividade na captação de talento 

 

3. Autonomia e Financiamentos Plurianuais no ensino superior 

Para que as universidades portuguesas desenvolvam os seus projectos 
institucionais e o seu foco estratégico (e afirmação e competitividade, num contexto 
europeu e mesmo global), necessitam de crescente autonomia organizacional, 
financeira, académica e de gestão do seu capital humano. 

 Como tal, importa garantir a estabilização do financiamento público dedicado 
ao ensino superior, com a definição dos montantes a atribuir em quadros 
estratégicos/ plurianuais de 3 anos, baseados numa fórmula que envolva um 
montante de financiamento-base e um montante de financiamento contratualizado 
por objetivos. 

A definição de pacotes orçamentais com carácter plurianual permitirá, pois, 
que as instituições desenvolvam o seu planeamento estratégico com independência 
face às variações anuais da política orçamental. Tal facilitará a definição e superação 
de objetivos a médio-longo prazo, seja na especialização e na definição de prioridades 
no ensino e na investigação. 

Por último, importa que esta autonomia se alargue à captação de mais alunos 
e respectivas condições de acesso; propõe-se a redução de limitação à entrada para 
maior aproveitamento da capacidade instalada (com a respectiva abolição dos exames 
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nacionais do Ministério da Educação como instrumento obrigatório). Este eixo de 
actuação permitirá também segmentar e desenvolver esforços mais específicos (ex. a 
captação de mais mulheres para os cursos STEM - Science, Technology, Engineering 
and Mathematics). 

 

4. Refocalização do sistema científico e tecnológico 

Um sistema científico e tecnológico orientado à inovação e impacto social não 
pode ser simplesmente um sistema massificado e global, sem foco ou prioridades. 

Deve, tendo em conta as especificidades nacionais, vantagens competitivas e 
papel de Portugal no mundo, focar-se em áreas que, num consenso nacional alargado 
(Estado, Instituições de Ensino Superior, Centros de Investigação e comunidade 
científica) considerem prioritárias e que possam beneficiar da necessária massa 
crítica. Áreas como gestão do território, ambiente e alterações climáticas, agro-
alimentar, energia, aeroespacial e oceanos devem ser debatidas e equacionadas como 
prioritárias. São áreas nas quais dispomos de track-record em termos de projectos, 
capital humano e com elevado grau de criticidade para o nosso futuro 
desenvolvimento sustentável.  

 

5. Ensino global das bases da Inteligência Artificial   

 A Inteligência Artificial (AI) irá redefinir todas as áreas da nossa economia e da 
nossa vida em sociedade no prazo de uma a duas décadas. Os países que mais 
rapidamente desenvolverem literacia e competências neste domínio terão, pois, uma 
grande vantagem competitiva. 

 Importará, pois, nos vários estádios dos ensinos básico e secundário, 
proporcionar aos estudantes portugueses uma visão geral da AI, como ela pode ser 
usada para criar apps eficazes para a nossa vida e como a designada aprendizagem 
automática (machine learning), aproveitando os dados do mundo real, pode criar 
modelos preditivos e algoritmos pertinentes para os nossos processos de tomada de 
decisão. 

 Este desenvolvimento do designado “pensamento computacional”, desde 
cedo, proporcionará aos mais jovens melhores níveis superiores de raciocínio 
estratégico e conceptual, capacidade acrescida de resolução de problemas, e 
consciência dos princípios e funcionamento que são hoje e serão no futuro a base de 
funcionamento de praticamente tudo o que nos rodeia (plataformas digitais, redes 
sociais, etc.). 
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6. Centro de desenvolvimento de competências/ excelência no turismo de 
reputação global 

 
Aproveitando o elevado conhecimento sectorial que já detemos nas áreas de 

turismo/ hotelaria, Portugal deveria assumir uma aposta ambiciosa; desenvolver um 
centro de competências de topo, com relevância internacional – atraindo 
profissionais/ formandos, como também professores e investigadores internacionais 
nas áreas do turismo. 
 

Este centro de competências, assente em uma ou mais instituições de Ensino 
superior e escolas profissionais, deverá conferir especial atenção aos conhecimentos 
e competências inerentes ao Turismo Digital e suas tecnologias de suporte actuais 
(web, social media, multimedia, plataformas) e futuras (realidade aumentada e 
realidade virtual). 
 

Tal permitirá a valorização social das muitas profissões do sector bem como a 
melhoria da qualificação das áreas da hospitalidade – com vista a um padrão superior 
que nos permita almejar segmentos que valorizem a qualidade da experiência. 
 

Nesta fase pós-pandémica, em que o turismo se estará a reinventar, a 
“exportação de ensino” permitirá enriquecer o nosso próprio conhecimento nestas 
áreas e a maior sofisticação da oferta formativa, através de benchmarks e da atracção 
de capital humano de cariz global. 
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3. Portugal Empreendedor 

 

 
 
NOVOS PRODUTOS, NOVAS TECNOLOGIAS, NOVOS PROCESSOS DE 
GESTÃO 

 “Empreendedorismo” não é apenas o trajecto de alguém a criar o seu próprio 
negócio. É toda uma atitude orientada para ousar e inovar. É olhar e ver soluções onde 
outros veem apenas ameaças ou problemas, descortinando antes dos outros uma 
oportunidade no mercado e concebendo formas criativas de a aproveitar – com novos 
produtos, novos processos, novas tecnologias ou novos modelos de gestão. E garantir 
que os projectos empreendedores serão sustentáveis, reduzindo os níveis gerais de 
mortalidade. Depois, olhar para o financiamento das boas ideias, que necessita de 
instrumentos orientados às várias fases dos projecto, como a pesquisa, análise de 
mercado, desenvolvimento do “produto”. Não menos importante, procurar caminhos 
que eliminem barreiras burocráticas ao investimento e reorganizem a interacção dos 
empreendedores com estado, para que se crie um ambiente que impulsione o 
investimento. E, por último, facilitar o trajecto de pequenos projectos para que 
possam ganhar escala, nacional e internacional.  

Portugal ganhou, nos últimos anos, uma imagem de destaque no mapa global 
do empreendedorismo (empresarial e social), fruto dos projectos aqui nascidos, de 
eventos de referência internacional e da capacidade de atracção de Lisboa e Porto. Há 
que tornar este “ecossistema” mais sólido e sustentável e criador de clusters de 
inovação de relevância global. 
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Propostas: 

1. Novo enquadramento legislativo do Trabalho para competitividade 
pós—pandemia 

A pandemia está provocar a disrupção dos modelos de trabalho – em que o 
paradigma de flexibilidade (anytime-anywhere) vai, progressivamente, prevalecendo. 
É expectável ver nos próximos anos uma força de trabalho com mindset global, a 
escolher projectos, organizações e geografias em função de critérios de atractividade 
que vão para além dos critérios restritos de compensação ou função desempenhada. 

O enquadramento legislativo do trabalho, deve acompanhar esta 
transformação. Importa desenvolver novas abordagens que sejam ativos 
diferenciadores do país - criando tipologias diversificadas, adequadas às novas 
dinâmicas, multi-gerações, que não são somente nacionais mas cada vez mais globais, 
e a um contexto de trabalho cada vez mais suportado nas tecnologias digitais.  

Este enquadramento legislativo e regulamentar deverá criar um contexto 
atrativo de oportunidades para Residentes, Imigrantes, Nómadas Digitais – e 
competitivo em termos de simplicidade e fiscalidade. Deve incluir, simultaneamente, 
percursos mais protegidos e percursos mais livres, salvaguardando direitos e 
segurança, ao mesmo tempo que promove as dinâmicas de novos modelos de 
trabalho (presencial, remoto, híbrido, tempo inteiro, tempo parcial, freelancer, entre 
outros) – com flexibilidade para sistemas de, por exemplo, 4 dias ou 4 dias e meio de 
trabalho por semana. Um enquadramento que promova a criação de valor e que 
beneficie progressivamente resultados, e que seja um instrumento de 
competitividade quer para profissionais quer para organizações empregadoras. 

2. Novo quadro nacional de elevado impacto para o Empreendedorismo 

Empreendedorismo é hoje uma palavra-chave do léxico português, agora que 
somos reconhecidos como uma nação com um rácio extraordinário de startups e 
“unicórnios”, quando comparados com a maior parte dos países da UE. 

Há que ir mais além e afirmar um quadro nacional de cultura empreendedora, 
de grande alcance, com objetivos ambiciosos e mais democratizado (para todos), que 
leve à emergência de uma estrutura económica nacional com mais valor 
acrescentado. Este quadro deve ser atuante nas diversas dimensões críticas. Entre as 
quais: (1) empreendedorismo e experimentação nos currículos escolares; (2) 
simplificação dos mecanismos públicos de apoio ao empreendedorismo, com 
linguagem simples e perceptível por todos e com processos “à prova” de 
complexidade; (3) promoção e regulação da opção e atividade empreendedora por 
“empregados” por conta de outrem (empreendedores com outros empregos); (4) 
plano competitivo internacionalmente para empreendedores, com política fiscal 
muito atrativa, promoção de mecanismos de apoio mentoring e espaços de co-
working; (5) Criação de um enquadramento para médias/grandes empresas que 
suportam ou contratam start-ups, ou scale-up’s. 
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3. Novo enquadramento legal e fiscal para startups 

Para aumentar o capital disponível no ecossistema empreendedor, e 
incrementar a sua maturidade, há que actuar em dois momentos fundamentais da 
vida das startups: os projectos em fase de pre-seed (negócios ainda na fase de ideia, 
sem MVP - Minimum Viable Product concretizado), e nas fases de crescimento 
(projectos com vendas, em fase de consolidação e/ou internacionalização).  

Para os projectos em fase de investimento pre-seed, a profissionalização é 
crítica, pelo que um enquadramento legal mais favorável, com vantagens fiscais 
claras, serão incentivos objetivos para que potenciais business angels possam intervir 
com mais poder nesta fase (um bom exemplo a seguir nesta matéria é o Reino Unido).  

Relativamente às startups em fases mais avançadas de crescimento, a opção 
da maioria dos unicórnios portugueses tem sido a saída de Portugal – por razões de 
mercado (maior escala) mas também legais. É imperativo que se mude o 
enquadramento legal de forma a criar as condições para que os empreendedores 
possam beneficiar de uma maior flexibilidade na sua remuneração, realizando 
operações de levantamento de capital mais favoráveis, à semelhança do que acontece 
nas jurisdições mais competitivas. 

 

4. Plataformas de inovação para a economia circular 

A economia circular é um modelo que pretende abandonar a lógica linear da 
economia de produção de bens e serviços.  Com efeito, preconiza a eficiência e 
redesign de processos produtivos, novos produtos, modelos de negócio inovadores e 
uma lógica de reaproveitamento e circularidade de recursos 

Num tempo em que que muitos clusters da economia nacional se estão a 
reinventar, propõe-se a criação de plataformas digitais de matching e de capacitação 
para incentivar clusters da economia nacional a abandonar a lógica linear (extração 
de recursos, fabrico de produtos, consumo, produção e deposição de resíduos), 
maximizando alguns casos de sucesso e usando-os como benchmarking na chamada 
economia circular.  

Tais plataformas seriam a base de modelos de colaboração, ligando 
empreendedores e startups com grandes empresas/ associações empresariais ou 
centros de investigação, alavancando criatividade e soluções inovadoras, que 
permitam cumprir com eficiência os vários estádios do ciclo (por ex. na logística 
inversa, que assegure retorno de materiais, componentes e produtos ao fabricante 
para novos ciclos de produção).  

De forma complementar, a criação de um compromisso para aquisições 
públicas com base no seu nível de circularidade (presente nas respectivas plataformas 
de compras) será um passo relevante e impactante neste domínio. 

 



WWW.PORTUGALAGORA.COM 

17	
	

5. Programas nacionais de Envelhecimento ativo e Empreendedorismo 
Sénior  

A maior longevidade que, felizmente, registamos nas sociedades atuais, vem 
trazer novos e importantes desafios. Desde logo, necessidade de garantir um 
envelhecimento mais saudável e ativo - com a otimização as condições de saúde (física 
e mental), a manutenção ou incremento da respetiva qualidade de vida ou o reforço 
da autonomia e dinâmicas de participação social. O empreendedorismo (social ou 
empresarial) e o desporto poderão trazer uma contribuição social mais ativa e maior 
interdependência e a solidariedade entre gerações - acrescentando valor com 
estratégias que conduzam a um envelhecimento mais ativo, feliz e realizado. 

Um programa nacional deverá, numa óptica pluridisciplinar, endereçar: 1) 
programas concretos para prática desportiva e estilos de vida saudáveis, facilitadores 
da mobilidade e coordenação motora, através de projetos-piloto e boas práticas 
nacionais e internacionais de sucesso; 2) apostar na requalificação de Centros de Dia 
em “Espaços Inter-geracionais”, abertos à comunidade, capacitando os diferentes 
profissionais com base em práticas nacionais e internacionais de sucesso, onde estes 
espaços incorporam atividades para crianças idosos, serviços abertos à comunidade, 
entre outros. Tal pressupõe a criação de espaços vivos, de aprendizagem e partilha e 
um conjunto de actividades, juntando diferentes gerações, com valor acrescentado 
para toda a comunidade. Permitirá troca de conhecimentos e aprendizagens com 
utilidade para qualidade de vida e novas realizações pessoais (ex. incremento da 
literacia digital junto dos mais idosos); 3) programas (ex. bootcamps) para 
empreendedorismo sénior - em síntese, aproveitar a competência e experiência de 
profissionais séniores, em situação de pré ou pós-reforma, e estimulá-los a 
desenvolver projetos onde possam utilizar o seu know-how, sobretudo em prol de 
terceiros (seja dentro ou fora dos contextos empresariais). 

 

6. Plataformas de Inovação Indústria – Startups 
 

Existem clusters industriais, com um universo de grandes empresas (muitas 
tradicionais), que buscam inovação para os seus processos, produtos e tecnologias. As 
startups, por seu lado, são estruturas leves e ágeis, que produzem investigação e 
inovação e podem "testar" ou "incubar" os seus projectos nas indústrias já 
estabelecidas. Como tal, as plataformas de colaboração (com vertente online e off-
line), permitirão perceber o que os dois lados procuram e têm para oferecer, colocá-
los em contacto e criar parcerias, com vantagens mútuas.  

Portanto, em vários clusters da economia portuguesa (ex. automotive, 
aeronáutica, agro-indústria, moldes, têxtil e moda, entre outros), tais plataformas 
permitiriam criar inovação e centros de competências, através de compromissos de 
colaboração entre empresas/ associações empresarias e startups, de médio prazo, 
com escala e impacto a nível internacional.  

O papel do Estado, através dos institutos e agências mais adequados, assentará 
na promoção de incentivos (financeiros ou fiscais) a estas tipologias de colaboração. 
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7. Programa “Urban Farming Portugal” 

Aproveitando a atual tendência de valorização de agricultura nas cidades e 
suas periferias, será pertinente para Portugal desenvolver uma iniciativa 
multidisciplinar, eventualmente assente numa unidade de missão, com os seguintes 
objetivos: 1) massificar projetos de produção local de alimentos de qualidade elevada, 
num ciclo de produção mais curto, com proximidade ao cliente final e em terrenos 
reduzidos 2) construir um centro de competências e inovação, que agregue 
investigadores e startups na construção de práticas de referência, que maximizem 
eficácia e resultados destes projetos. 

Articulando esta unidade de missão com as cidades aderentes/ promotoras da 
iniciativa, podemos esperar, como impacto, a) o incremento o número e escala dos 
projetos de agricultura urbana em Portugal,  b) maiores níveis de autonomia nacional 
na produção de alimentos, reduzindo dependência externa e custo de circuitos 
logísticos/ de abastecimento, mais prolongados, c) promoção de um consumo de bens 
alimentares mais responsável, com base em produtos mais saudáveis e com um custo 
de produção e logístico inferior em termos económicos e ambientais e, não menos 
importante, d) posicionar Portugal na linha da frente da investigação científica e 
inovação social nesta área. 

 
8. Programa nacional de Cidadania Digital 

Um País revela o seu perfil empreendedor e inovador, em grande medida, na 
forma como facilita as interacções entre a administração pública e os agentes 
económicos.  

Neste contexto, propõe-se constituir um programa ambicioso de cidadania/ 
residência digital em Portugal. Em síntese, permitir que qualquer cidadão do mundo 
possa registar-se e, se aprovado, receber a "cidadania digital", com um conjunto de 
direitos - como efectuar completamente online o processo de abertura de uma 
empresa, assinar documentos digitalmente e gerir à distância, aceder a serviços 
bancários ou de pagamentos, entre outros. Em suma, simplicidade administrativa, 
burocrática e fiscal, sem descurar a conformidade com normas legais e inerente 
control dos movimentos financeiros. Um bom exemplo que nos poderá guiar é o da 
Estónia (https://e-resident.gov.ee/) 

Podemos esperar como impacto uma maior capacidade de atracção de talento 
da área da economia digital, sofisticação e celeridade de processos burocráticos de 
investimento e melhor reputação do País como startup-nation. 
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4. Portugal Resiliente 
 
 
 

 
 
 
 
GARANTIR AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS À NOSSA VIDA EM 
SOCIEDADE 
 

Todos os países devem garantir as condições essenciais à vida das suas 
sociedades. Falamos de questões basilares como saúde, segurança, liberdade, 
mobilidade e acesso aos bens e serviços necessários à sua subsistência e 
prosperidade. Tal deve assentar numa boa gestão de risco, prevenindo, detectando, 
gerindo e mitigando os eventos que possam afectar negativamente a vida dos 
cidadãos. E, acima de tudo, assegurando a resiliência nacional.  

No fundo, estarmos melhor preparados, a priori, suportarmos os choques e 
adquirirmos uma mais forte e rápida capacidade de restabelecimento – assegurando 
agilidade na gestão da informação e tomada de decisão política. Isto será condição 
essencial para qualquer criação de valor, económico ou social. Como tal, Portugal deve 
analisar, mapear e compreender os seus riscos e constrangimentos e assegurar 
estratégias para ser, verdadeiramente, uma nação resiliente. 
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Propostas: 

1. Ensino generalizado de cibersegurança 
 

O cibercrime será, a nível global, um doa flagelos do século XXI. Como tal, há 
que inserir na formação escolar e profissional modalidades de aprendizagem que 
assegurem a literacia básica e a utilização informada, crítica e responsável em 
ambiente web.  

Tal mitigará situações de cibercrime sobre cidadãos, empresas e outras 
instituições e potenciará um uso mais seguro das redes, sistemas de informação e 
respectivos interfaces digitais. Permitirá ainda maior consistência e segurança na 
transição digital da nossa economia e sociedade – essencial num contexto de 
expansão de ambientes virtuais e da conectividade crescente baseada no IoT (Internet 
of Things). 

 
 

2. Programa Nacional Sustainable Urban Heating 
 
Para a desejável descarbonização da nossa sociedade, a eficiência energética é um 
vector fundamental. A evolução de Portugal neste campo tem sido positiva, ao nível 
as políticas de eficiência, em particular na etiquetagem de produtos/ equipamentos, 
nos requisitos para o desempenho de edifícios e na respectiva certificação. No então, 
muito há ainda a fazer para garantir uma utilização optimizada dos recursos e o 
garantir o conforto térmico dos portugueses. 
 
Neste âmbito, seria pertinente um programa nacional que permita, com um conjunto 
de iniciativas, uma maior escala e sustentabilidade nas soluções energéticas nacionais, 
com uma redução clara de custos no aquecimento urbano. 
Tal deve incluir medidas complementares, que maximizem o resultado pretendido, 
entre as quais 1) desenvolvimento de conceitos técnicos e modelos de negócio 
associados de soluções de urban heating (calor/frio) baseados em sistemas mistos 
(fotovoltaico e hidrogénio verde) por forma a reduzir a fatura energética associada à 
climatização de edifícios;  2) implementação de sistemas EoT ("Energy of Things") para 
optimização de consumos de energia em edifícios complexos / campus; 3) 
alavancagem da figura de "comunidades energéticas" já em implementação e 
utilização de sistemas de controlo “nano/micro-grids" para gestão à escala da solução 
proposta. Deverá aplicar-se a projectos imobiliários novos -  residenciais ou escritórios 
- numa primeira fase, pretendendo-se alargar a projectos brownfield (estruturas já 
existentes) a médio prazo. 
 
Um grupo alargado de stakeholders deve ser incluído no referido programa dada a 
complexidade e escala associados, tais como: promotores e gestores de imobiliário, 
parceiros tecnológicos, institutos de investigação e entidades reguladoras / 
governamentais. 
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3. Criação de um Governance público ágil e baseado em dados 
  
Concepção de um programa nacional, materializado numa unidade de missão, 

de modo a capacitar as nossas instituições com melhor governance, gestão da 
informação e capacidade de análise preditiva e atuação preventiva, reforçando a 
agilidade institucional. 

O foco seria a criação de novas competências, processos digitais simplicados, 
gestão com base em dados, sem silos e fronteiras estanques. Uma administração em 
”sistema aberto” que interaja com a sociedade civil (universidades, fundações, 
empresas, centros de investigação, sector social), proporcionando-lhe dados e 
“contexto” para uma saudável entreajuda na tomada de decisões e articulação de 
acções.   

Tal permitirá igualmente criar entidades/ equipas focadas no diagnóstico e 
antevisão de cenários de futuro, de cariz económico, social ou ambiental (com a 
criação dos devidos planos de contingência); e desenvolver unidades especializadas e 
processos dedicados à detecção dos riscos e sua rápida mitigação - assegurando a 
resiliência (ex. alocação de Pessoas e Recursos) quando algo de potencialmente 
negativo afecta a nossa vida em sociedade. 

 

4. Estratégia nacional para a resiliência da Democracia  
 

Lançamento e implementação de um programa para a década de reforço da 
cultura política e democrática na sociedade portuguesa.  Tal projeto visará combater 
o défice atual de participação e confiança nas instituições e aumentar 
significativamente o envolvimento político de toda a sociedade - um fator vital para 
garantir a resiliência nacional e as condições base para o bom funcionamento e 
renovação saudável das instituições governativas.   

Este programa nacional para a Política e a Democracia pode ser progressivamente 
suportada por diversas iniciativas complementares, que atue a vários níveis e 
dimensões: 1) um programa “política para todos” suportado num programa “governo 
sombra” a ser implementado nas escolas a partir do 2º ciclo do ensino básico; 2) 
implementação do voto eletrónico generalizado, aproveitando a oportunidade para 
reforçar, através de campanha nacional, o papel e relevância dos momentos de 
eleições e da história democrática; 3) parlamento aberto com canais de comunicação 
temáticos abertos à sociedade, para comunicação em tempo real, estimulando o 
envolvimento contínuo de todos – em particular, das gerações mais jovens. 
 
 

5. Criação de um cluster de saúde digital em Portugal 
 

Aposta nacional na criação de um cluster sólido, de relevância europeia, que 
reúna/ incremente competências de ciências da vida, biotecnologia, telemedicina, 
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robótica, inteligência artificial/ machine learning aplicada à saúde para promoção de 
novas soluções – de Portugal para o Mundo.  

Aproveitando conhecimento acumulado do nosso já estabelecido cluster da 
saúde (e seus centros de inovação), esta estratégia teria três impactos positivos: 1) 
promoção e atracção de capital para projectos das ciências da vida com potencial 
impacto global; 2) aplicar directamente as soluções na modernização dos nossos 
cuidados de saúde (seja ao nível do SNS como dos operadores privados) e 3) reforçar, 
de modo substancial, a literacia e competências digitais da população Portuguesa nas 
práticas de prevenção, diagnóstico e terapia. 

   
 

6. Programa Nacional de Resiliência Logística  
 

Criação de um programa nacional integrado que defina, categorize, previna e 
mitigue riscos relativos às cadeias logísticas essenciais à nossa vida em sociedade. Tal 
deverá incluir bens alimentares de primeira necessidade, fontes de energia, 
equipamentos produtos afectos aos cuidados de saúde, entre outros.  

Procurará consensualizar as escolhas estratégicas mais correctas nas soluções 
de mobilidade e infra-estruturas de suporte – desde as plataformas logísticas às 
soluções last-mile. Este programa, que deverá incluir os stakeholders mais relevantes 
do mundo da logística e das entidades responsáveis pelas áreas críticas atrás 
definidas, deverá assentar a sua eficácia nas novas tecnologias de sensorização e 
rastreio – ex. Internet Of Things, Blockchain – com vista a assegurar conhecimento útil 
em tempo real.  

Tal deverá permitir, a nível nacional, salvaguardar acesso a recursos essenciais, 
enfrentar os choques futuros e adquirirmos uma rápida capacidade de 
restabelecimento das situações de disrupção. E, acessoriamente, garantir cadeias 
mais curtas, da origem ao consumo, contribuindo para a descarbonização da 
economia.  
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Nota Final: 
 
Acreditamos que a visão estratégica assente nestas 4 dimensões torna mais claro o 
caminho a seguir para o Portugal que queremos nos próximos anos.  E que as 
propostas atrás explicitadas serão passos sólidos neste trajeto. E serão, queremos 
crer, um estímulo para quem pode implementar (sejam governos, empresas, 
fundações, universidades, escolas ou autarquias) – muitas vezes, em parceria, num 
espírito de colaboração e “trabalho de equipa” que devemos promover cada vez mais 
em Portugal.  

 
 

A Equipa de Coordenação da plataforma Portugal Agora 
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