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Muitos dos líderes globais e portugueses 
acreditam que o nível de disrupção que 
atualmente vivemos será novamente 
sentido, com elevada probabilidade, no 
futuro. A análise realizada revela que as 
organizações resilientes — organizações 
com mindsets e culturas flexíveis, 
adaptáveis, inovadoras e de longo-prazo 
— estão melhor posicionadas para superar 
disrupções e repor a normalidade no 
pós-pandemia. 

A Deloitte inquiriu os CEOs das maiores 
empresas dos setores de comércio, 
transportes, indústria e do setor financeiro 
e de seguros a operar em Portugal, bem 
como os líderes empresariais de mais de 
21 países (dados obtidos pela Deloitte 
Global), de modo a perceber como é que as 
organizações estão a lidar com os desafios 
inesperados do ano passado e perceber 
quais as suas opiniões sobre o que as fez 
ser mais ou menos capazes de resistir a esta 
perturbação.

Key Findings
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2020 levou as organizações a terem de lidar 
com a situação de pandemia e foi o estímulo 
que muitos precisavam para acelerar 
tecnologias e processos. A maioria dos líderes 
portugueses, em linha com a perspetiva 
global, considera que eventos disruptivos 
deste género irão provavelmente acontecer de 
forma ocasional ou regular e encontram-se 
relativamente otimistas quanto à evolução 
da economia nacional em 2021, para o 
qual esperam, na sua maioria, um ligeiro 
crescimento.

Adicionalmente, as organizações portuguesas 
e as mundiais concordam que as alterações 
climáticas constituem um dos desafios 
mais prementes da sociedade assumindo, 
mesmo em contexto pandémico, uma maior 
relevância do que questões relacionadas com 
a saúde e prevenção de doenças. 

Os líderes empresariais podem não saber 
exatamente que ameaças vão surgir ou 
quando, mas acreditam que podem tornar 
as suas organizações mais resilientes, com 
maior probabilidade de resistir e prosperar 
no meio dessas disrupções, se conseguirem 
reunir um conjunto de atributos / condições. 
Esses atributos, descritos de seguida, não 
são imutáveis no tempo e não existem de 
forma orgânica. Eles exigem vontade, esforço, 
investimento e ação para serem cultivados 
e mantidos.
 

Portugal 
Key Findings

PREPARAÇÃO
Os líderes mais bem sucedidos 
estão preparados para toda e 
qualquer eventualidade. As 
organizações que conseguem 
equilibrar as prioridades de 
curto e longo prazo sentem que 
se articularam eficazmente para 
se adaptar aos eventos de 2020.

ADAPTAÇÃO
Os líderes reconhecem a 
importância de ter colaboradores 
versáteis, especialmente 
depois de um ano como 2020. 
Nesse sentido, a flexibilidade 
/ adaptabilidade foi, de longe, 
considerado como o traço 
da força de trabalho que os 
líderes consideraram ser o mais 
crítico para o futuro das suas 
organizações.

COLABORAÇÃO
Os líderes indicaram a 
importância da colaboração 
dentro das suas organizações, 
observando que esta agilizou 
a tomada de decisões, mitigou 
riscos e levou a mais inovação. 

CONFIANÇA
Os líderes entendem o desafio 
de construir confiança. Os 
líderes que estão a ter sucesso 
são aqueles que se concentram 
em melhorar a comunicação e a 
transparência com as principais 
partes interessadas e lideram 
com empatia.

RESPONSABILIDADE
Há um amplo reconhecimento 
de que as empresas têm uma 
responsabilidade que vai para 
além do lucro. Os líderes que se 
saíram muito bem em equilibrar 
as necessidades de todas as 
partes interessadas também 
sentiram que suas organizações 
se podem adaptar rapidamente 
em resposta a eventos 
perturbadores.

Identificámos cinco atributos de organizações resilientes que permitem 
e promovem estratégias ágeis, culturas adaptadas, e a implementação 
e uso eficaz de tecnologia avançada. As empresas que podem recuperar 
de desafios inesperados são as que têm os seguintes atributos:
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Metodologia

No relatório Global,
foram inquiridos líderes 
empresariais de:

2.260
empresas públicas e privadas

21 países
Empresas de 21 países

$500M e $10B
Receita entre $500M e $10B

50.000
Número de colaboradores
até 50.000

Business profile Dados do survey GlobalO estudo foi realizado através de um inquérito 
a CEOs das maiores empresas que operam em 
Portugal dos setores do comércio, transportes, 
indústria, atividades financeiras e seguros. 

Em termos de atividade económica, 40% dos 
respondentes operam na área do comércio 
e transportes, outros 33% operam na área 
de atividades financeiras e seguros e 27% na 
indústria transformadora.

As empresas que responderam ao inquérito, 
são maioritariamente empresas com mais de 
250 colaboradores (87% da amostra) e que 
produzem maioritariamente para o mercado 
interno (cerca de 87% das empresas alocam 
menos de 50% da sua operação ao mercado 
externo). 

A amostra de respondentes em Portugal tem 
algumas diferenças face a amostra utilizada 
no estudo global.

Comércio e transportes

Muito Exportador (100%)

Grande empresa (>250 colaboradores)

Atividades financeiras e seguros

Exportador (70% < x < 100%)

Média empresa (51 - 250 colaboradores)

Pouco exportador (<= 50%)

Microempresa (<10 colaboradores)

Indústria

Não exportador (0%)

Exportador intermédio (50% < x <= 70%)

Pequena empresa (10 - 50 colaboradores)

Indústria

Exportações
(% no mercado externo)

Número de
colaboradores

40%

7%

7% 6%

7% 67% 20%

33% 27%

87%
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O impacto do Covid em Portugal 
Volume de negócios

Impacto no volume de negócio

Previsões

Impacto no investimento

CEOs	portugueses	classificam	o	impacto	que	o	novo	
Coronavírus teve, em 2020, na organização que lideram:

Como é que os CEOs portugueses preveem que 
evolua o volume de negócios da organização que 
lideram em 2021?:

CEOs portugueses que preveem um aumento de volume de 
negócio nos próximos meses (3 meses ou 12 meses) e que 
consideram que as suas organizações foram resilientes / muito 
resilientes aos eventos de 2020, quando comparadas com 
a concorrência.

CEOs	portugueses	classificam	o	impacto	que	o	novo	
Coronavírus teve, em 2020, na organização que lideram:

Praticamente metade dos líderes 
empresariais portugueses afirmaram que, 
em 2020, o impacto do Coronavírus no 
volume de negócios da sua organização foi 
muito negativo, não havendo espaço para 
investimento que também foi, de maneira 
geral, negativamente afetado.

No entanto, os CEOs estão relativamente 
otimistas quanto ao futuro, dentro de 3 meses, 
53% dos CEOs espera um impacto neutro no 
volume de negócio e dentro de 12 meses, 53% 
dos CEOs espera um aumento de 25%.

Redução superior
a 75%

7%

0%

0%

20%

53%

53%

0%

7%

7%

7%

33%

13%

Redução
até 50%

Redução
até 25%

Sem
alteração

Aumento
até 25%

Aumento
até 50%

3 Meses 12 Meses

13% 40% 33% 20%47% 47%

20%
3M

53%
12M

Muito Positivo Positivo Negativo Muito NegativoNeutro
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Redução
até 25%

Sem
alteração

Aumento
até 25%

O impacto do Covid em Portugal 
Talento

Impacto no número
de colaboradores

Previsões

Impacto no desempenho
dos colaboradores

CEOs	portugueses	classificam	o	impacto	que	o	novo	
Coronavírus teve, em 2020, na organização que lideram:

Como é que os CEOs preveem que evolua o número de 
colaboradores da organização que lideram em 2021?:

CEOs que preveem uma redução no número de colaboradores nos 
próximos meses (3 meses ou 12 meses) e que consideram que as 
suas organizações foram resilientes / muito resilientes aos eventos 
de 2020, quando comparadas com a concorrência.

CEOs	portugueses	classificam	o	impacto	que	o	novo	
Coronavírus teve, em 2020, na organização que lideram:

Cerca de 60% dos líderes empresariais 
portugueses considera que em 2020, a 
pandemia afetou negativamente o seu número 
de colaboradores. No entanto, a visão sobre 
o seu desempenho não foi afetada na mesma 
proporção. Aliás, 60% dos CEOs considera 
que a pandemia afetou positivamente ou não 
teve qualquer impacto na performance.

Os CEOs estão pessimistas quanto ao futuro. 
Nos próximos 3 meses, cerca de ¼ dos CEOs 
prevê uma redução de 25% do número de 
colaboradores e dentro de 12 meses, espera-se 
uma situação agravada, com praticamente 
metade dos CEOs a preverem uma redução de 
25% do seu número de colaboradores.

27%

67%

47%

47%

7%

7%

40% 53% 33% 33% 7%7% 27%

47%
12M

27%
3M

Muito Positivo Positivo Negativo Muito NegativoNeutro

3 Meses 12 Meses
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Expetativas quanto ao futuro 
e evolução da economia

Perspetiva dos líderes empresariais 
relativamente a 2020:

No entender das organizações há 3 áreas prioritárias / 
muito prioritárias de intervenção do Estado para combater 
a atual crise:

Em Portugal, em linha com a perspetiva 
global, a maioria dos líderes empresariais 
acredita que o nível de disrupção verificado 
em 2020 continuará provavelmente a 
ocorrer no futuro. Adicionalmente, 1/3 dos 
respondentes acredita que este nível de 
disrupção não voltará a ocorrer nas próximas 
décadas.

Destaca-se ainda que os líderes portugueses 
estão mais otimistas relativamente à evolução 
da economia em 2021 do que estavam 
em 2020 (47% acredita que a economia 
portuguesa terá crescimento em 2021), ainda 
assim cerca de 40% acredita que o ano de 
2021 ainda será marcado por contração 
económica. 

Na perspetiva dos inquiridos portugueses, 
do Estado espera-se que haja sobretudo uma 
modernização/digitalização administrativa 
dos seus serviços, acesso a fundos e políticas 
fiscais.

Contratação
superior a 10%

O contexto verificado em 2020 
é raro e uma disrupção a esta 

escala não deverá ocorrer 
novamente nas próximas 

décadas 

No futuro próximo é provável que 
presenciemos uma disrupção 
semelhante à de 2020, ainda 
que possa ter uma natureza/

origem distinta

O nível de disrupção vivido em 
2020 passará a ser experienciado 

com regularidade no futuro

Contratação
até 5%

Expansão
até 3%

Contratação
entre 5% a 10%

Estagnação Expansão
entre 3% e 5%

Expansão
entre 5% e 10%

FY20: 80% acredita em contração
FY21: 40% acredita em contração

FY20: 7% acredita em expansão
FY21: 47% acredita em expansão

Quais as expectativas dos líderes empresariais relativamente
à evolução anual da economia portuguesa para 2021?

7% 7% 7%

60%

27%

13% 13%13% 13%

20% 20%

Portugal
Global

Líderes portugueses consideram prioritária / muito 
prioritária a modernização/digitalização administrativa 
(Reforma do Estado).

Líderes portugueses consideram prioritária / muito 
prioritária o acesso a fundos.

Líderes portugueses consideram prioritária / muito 
prioritária a alteração das políticas fiscais.

80%

73%

73%

33%

13%

37%

10%

53%52%
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Preparação

Os líderes portugueses identificaram como 
chave as seguintes medidas (implementadas 
até de 2020 ou ainda em curso): avaliação de 
reservas/tesouraria para fazer face a eventos 
inesperados, incremento da transparência e 
segurança da cadeia de valor e diversificação 
de fontes de receitas (novos produtos/
serviços). 

Para o futuro, consideram relevante continuar 
com a diversificação de fontes de receita e 
consolidar a operação em termos geográficos.

Na perspetiva dos líderes portugueses, as 
suas organizações estiveram bem ou muito 
bem no equilíbrio entre as necessidades de 
curto prazo e a gestão de oportunidades de 
crescimento no longo prazo. Uma avaliação 
ligeiramente mais positiva do que a realizada 
por líderes a nível mundial relativamente 
à mesma questão.

Avaliação de reservas/tesouraria para fazer face 
a eventos inesperados

Expansão para novas geografias

Incremento da transparência e segurança da 
cadeia de valor

Diversificação de fornecedores ao longo da 
cadeia de valor

Diversificação de fontes de receita (novos 
produtos/ serviços)

Consolidação de áreas de negócio (desinvestimento 
em alguns negócios, produtos ou serviços

Consolidação da operação em menos geografias

Key actions que os líderes portugueses já implementaram nas suas organizações ou planeiam implementar:

% de líderes empresariais que consideram 
que a sua organização esteve bem / muito 
bem no equilíbrio entre as necessidades de 
curto prazo e a gestão de oportunidades de 
crescimento no longo prazo:

Implementado antes de 2020 ou em curso Implementação nos próximos 5 anos Não aplicável

Não esteve bem / muito bem
Esteve bem / muito bem

87% 7% 7%

13%

33%

33%

40%

53%

7%80%

67%

53%

53%

47%

27%

33%

13%

13%

13%

20%

60%
em Portugal 

vs 54% a nível

Global
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Mais de 70% dos líderes portugueses 
considera que implementou bem / muito 
bem as tecnologias de trabalho flexíveis 
necessárias para permitir a colaboração 
remota (ex. digitalização de operações e 
transição de sistemas para a cloud). 
Contudo, apenas 47% utilizou bem/ muito 
bem tecnologia avançada e dados para prever 
riscos e ameaças à organização, neste aspeto, 
há espaço para melhoria. 

Nos próximos 12 meses, o principal ponto 
crítico centra-se no investimento em 
tecnologia e sistemas para suportar o trabalho 
remoto bem como aplicação de tecnologia 
avançada aumentar a eficiência da operação.

Destaca-se ainda que 93% dos respondentes 
considera que a sua organização foi mais 
resilientes que os seus concorrentes à crise 
de 2020.

% de líderes empresariais portugueses que consideram que 
a sua organização geriu bem / muito bem as seguintes áreas 
relacionadas com tecnologia:

A preparação da organização
passa pela tecnologia

Transição de sistemas/ferramentas para
a cloud para suportar o teletrabalho

Utilização de tecnologia avançada e dados
para prever tendências, riscos e potenciais
ameaças à sua organização

Digitalização e operações73%

80%

47%

% de líderes empresariais portugueses que consideram 
críticos / muito críticos os seguintes pontos de investimento 
em tecnologia nos próximos 12 meses:

Aplicação de tecnologia avançada (por exemplo, 
AI, blockchain, IoT e edge computing) para aumentar 
a eficiência da operação

Aplicação de tecnologia avançada (por exemplo, 
AI, blockchain, IoT e edge computing) para permitir 
implementar novos modelos de negócio e ganhar 
oportunidades de mercado

Aplicação de tecnologia avançada (por exemplo, 
AI, blockchain, IoT e edge computing) para aumentar 
a transparência  e segurança na cadeia de valor

Investimento tecnologia e sistemas para suportar 
o trabalho remoto

60%

60%

53%

27%

Organizações preparadasPreparação

das organizações considera que foi mais 
resiliente aos eventos de 2020 do que 
os seus concorrentes.

93%
PT

das organizações considera que se 
protegeu-se bem / muito bem da 
disrupção provocada pela entrada de 
novos players e concorrentes existentes.

das organizações acredita que geriu 
bem / muito bem a disrupção causada 
pela concorrência ou pelo mercado 
através da introdução de novos 
produtos e/ou serviços.

47%
PT

53%
PT
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Adaptação

Os líderes portugueses consideram 
flexibilidade / adaptabilidade uma das 
características de talento mais crítica 
para o futuro da sua organização, opinião 
também partilhada pelos os líderes globais — 
considerada característica #1.

Os líderes portugueses destacam ainda o 
pensamento crítico e a coragem para desafiar 
o status quo. Uma visão que não é partilhada 
a nível global, onde os líderes globais optam 
por destacar o conhecimento tecnológico e 
a expertise como características críticas no 
âmbito do talento.

No que respeita à sua estratégia de workplace 
para os próximos meses, os aspetos críticos 
continuam relacionados com o teletrabalho, 
na manutenção da produtividade e na procura 
de soluções que permitam incutir a cultura 
e valores da empresa neste contexto de 
distanciamento social. Destaca-se ainda a 
preocupação na integração permanente do 
teletrabalho nos métodos de trabalho.
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Considerando os acontecimentos de 2020 e o planeamento do futuro, quais das seguintes 
características de talento se tornaram mais críticas para a organização que lidera?

No que concerne à sua estratégia de workplace para os próximos 12 meses, o que 
considera serem aspetos críticos? (Classificação de 1 a 5, em que 1 corresponde a não 
relevante e 5 muito relevante)

Flexibilidade / adaptabilidade
Produtividade dos colaboradores 
em teletrabalho

Incutir a cultura e valores da empresa aos 
colaboradores em teletrabalho

Integração permanente de teletrabalho nos 
métodos de trabalho

Reorganização do trabalho e consequente 
formação para promover a sua requalificação

Investimento em tecnologia para reconfigurar a 
forma como os processos produtivos/trabalho 
está organizado

Alteração de benefícios atribuídos aos 
colaboradores com o objetivo de promover o seu 
bem-estar mental e gestão e stress

Redução dos espaços físicos necessários

Regresso dos colaboradores ao escritório

Redução da relevância de open spaces

Investimento em tecnologia e ferramentas para 
o controlo e monitorização da segurança e saúde 
dos colaboradores

Mudança de instalações

Pensamento crítico

Coragem para desafiar
o status quo

Alinhamento de valores
organizacionais

Curiosidade/
Growth mindset

Conhecimentos
tecnológicos

Expertise
(especialização nas funções para as quais 
os colaboradores foram contratados)

Empatia

Criatividade

Inclusão

87%

73%

73%

60%

53%

40%

40%

33%

20%

54%

28%

28%

30%

22%

22%

28%

40%

30%

18%

7%

Top 3 + relevantes Portugal Aspetos críticos

Portugal
Global

4.20

4.13

3.67

3.53

3.40

3.40

3.33

3.27

2.87

2.87

2.00
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Colaboração

As organizações têm demonstrado 
uma preocupação na remoção de silos 
organizacionais. Um aspeto muito relevante 
na estratégia recente das organizações e 
onde ainda se verifica alguns planos de 
investimento para os próximos 5 anos.

Com a perspetiva de reforço do teletrabalho, 
a título permanente e num contexto pós- 
-pandemia, os investimentos em ferramentas 
tecnológicas colaborativas continua a assumir 
uma importância crítica para os líderes 
portugueses e globais.

Tecnologia como ferramenta 
colaborativa

% de líderes — que consideram que a sua organização foi mais 
resiliente aos eventos de 2020 em comparação com os seus 
concorrentes — indicaram se removeram silos organizacionais:

Remoção de silos organizacionais antes 
de 2020 ou em curso

Remoção de silos organizacionais nos 
próximos 5 anos

80%
PT

59%

33%

57%

36%

dos líderes empresariais portugueses 
considera que a sua organização 
geriu bem / muito bem a transição de 
sistemas/ferramentas para a cloud de 
modo a suportar o teletrabalho

A nível mundial e em Portugal, o teletrabalho será muito 
mais comum no pós-pandemia do que na pré-pandemia e 
as empresas já foram criando condições para conseguirem 
funcionar nesses moldes.

dos líderes empresariais portugueses 
considera crítico / muito crítico o 
investimento nos próximos 12 meses 
em tecnologia e sistemas de modo a 
conseguir suportar o teletrabalho

Colaboração dentro da organização 

60%
PT

Portugal
Global
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Confiança

A maioria dos líderes portugueses e líderes 
globais afirma que a sua organização se 
destacou na manutenção da segurança dos 
seus colaboradores e clientes, assim como na 
motivação dos seus colaboradores. Mais de 
2/3 consideram ainda ter conseguido manter 
os níveis de confiança entre a liderança e os 
colaboradores e cerca de 60% acredita ter 
fornecido aos seus colaboradores recursos 
adequados com vista à promoção do seu bem 
estar mental. 

Menos positivos estão relativos à avaliação de 
performance em matéria de cibersegurança 
e na colocação de tecnologia ao serviço 
da ética: um pouco mais de metade dos 
líderes empresariais afirmaram ter-se saído 
bem / muito bem na gestão de ameaças 
de cibersegurança e na implementação de 
tecnologia com objetivo de cumprir princípios 
éticos.

Portugal Global

Portugal Global

Líderes que acreditam ter mantido 
os seus colaboradores e clientes 
seguros e que consideram que as suas 
organizações resistiram bem / muito 
bem aos eventos de 2020

Líderes que afirmam ter gerido bem /
muito as ameaças de cibersegurança 
(deteção, resolução e prevenção) e que 
consideram que as suas organizações 
resistiram bem / muito bem aos 
eventos de 2020.

Líderes que afirmam que a sua 
organização implementou bem /muito 
tecnologia com o objetivo de cumprir 
princípios éticos e que consideram que 
as suas organizações resistiram bem / 
muito bem aos eventos de 2020

Confiança física e emocional

Confiança digital

65%
Global

100%

93%

87%

67%

61%

60%

61%

76%

73%

63%

65%

54%

59%

54%

Fornecimento de recursos que promovam 
o bem-estar mental e gestão dos stress 
dos colaboradores

Implementação de tecnologia com o objetivo 
de cumprir princípios éticos (privacidade, 
inclusão e diversidade, etc.)

Manutenção dos níveis de confiaça entre 
a liderança e colaboradores

Gestão de ameaças de cibersegurança 
(deteção, resolução e prevenção)

Manutenção da motivação dos 
colaboradores

Assegurar a segurança física
de clientes

Manutenção da segurança física
dos colaboradores 87%

PT

% de líderes empresariais que consideram que a sua organização geriu 
bem / muito bem as seguintes áreas em 2020:

% de líderes empresariais que consideram que a sua organização 
geriu bem / muito bem as seguintes áreas em 2020:

60%
PT

60%
PT

69%
Global

78%
Global
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Responsabilidade

Cerca de 60% das organizações portuguesas 
consideram ter gerido bem ou muito bem o 
contexto com o objetivo de criar uma cultura 
organizacional mais ágil, inclusiva e diversa, 
um valor abaixo da avaliação das organizações 
a nível global.

Os inquiridos portugueses afirmam ainda ter 
honrando muito bem os compromissos sociais 
e ambientais das suas organizações, acima da 
avaliação realizada a nível global.

As organizações que demonstram preocupar-
se com a construção de um ambiente 
organizacional mais resiliente tendem a 
ser consideradas mais autênticas, com 
níveis relevantes de valorização do talento, 
suportando a comunidade e mostrando 
preocupação com os compromissos 
ambientais e sociais.

Líderes que afirmaram que suas organizações criaram bem / 
muito bem culturas inclusivas e também afirmaram ter criado 
bem / muito bem culturas ágeis

Líderes que afirmaram que suas organizações empregaram 
bem / muito bem uma força de trabalho diversa e também 
afirmaram ter criado bem / muito bem culturas ágeis

Apoio aos colaboradores

Muito bem Bem Pouco Nada bemNeutro

Apoio à sociedade

Líderes avaliam o desempenho das suas organizações 
no cumprimento dos compromissos sociais:

Líderes avaliam o desempenho das suas organizações 
no cumprimento dos compromissos ambientais:

7% 13% 33%73% 47%Portugal

Global 31%8% 35% 24%7% 32% 29%

60%
PT

76%
Global

73%
Global

20%

28%

60%
PT
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% de líderes — que consideram que as suas organizações estão a cultivar ambientes 
resilientes—indicam o seu nível de destaque (bem /muito bem) nas seguintes áreas 
de autenticidade:

Tem a reputação de valorizar os seus 
colaboradores

Não tem a reputação de valorizar 
os seus colaboradores 

Tem honrado os seus 
compromissos ESG

Não tem honrado os seus 
compromissos ESG

Tem a reputação de ajudar 
a comunidade

Não tem a reputação de ajudar 
a comunidade

72%

67%

67%

78%

0%

0%

0%

3%

6%

6%

69%

73%

Portugal
Global

Demonstração de autenticidade
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Perceção dos líderes sobre as 
principais questões sociais

Tanto as organizações portuguesas como 
as mundiais concordam que as alterações 
climáticas constituem um dos desafios 
mais prementes da sociedade assumindo, 
mesmo em contexto pandémico, uma maior 
relevância do que questões relacionadas com a 
saúde e prevenção de doenças. 

De facto, mais de 65% dos respondentes 
portugueses acredita que as alterações 
climáticas podem originar uma crise 
de magnitude igual ou maior do que a 
da pandemia, e neste sentido, 60% dos 
respondentes portugueses considera 
prioritária uma intervenção do Estado em 
temas de transição energética.

Adicionalmente, em Portugal, os CEOs 
destacam ainda a necessidade de investir na 
qualificação da força de trabalho, reduzindo 
as diferenças entre os skill /educação exigida 
por empregadores e a que os colaboradores 
efetivamente detêm. 

Os inquiridos demonstram ainda 
preocupações relacionadas com as migrações 
e questões associadas à cadeia de valor, 
designadamente tráfico humano, temas 
laborais e temas ambientais. 
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Quais considera serem os desafios mais prementes da sociedade?

Alterações climáticas/ sustentabilidade 
ambiental

Diferenças entre skills/educação exigida por 
empregadores e a que os colaboradores 
efetivamente detêm

Migrações

Questões relacionadas com a cadeia 
de valor (tráfico humano, temas laborais, 
temas ambientais, etc.)

Desigualdade (racial, género, etc.)

Escassez de recursos

Saúde e prevenção de doenças

Desigualdade económica/
distribuição de riqueza

Fome e insegurança alimentar

80%

67%

60%

53%

47%

47%

33%

33%

27%

47%

39%

18%

30%

42%

37%

31%

26%

19%

Portugal Global

das organizações portuguesas consideram 
prioritária / muito prioritária a intervenção 
do Estado no tema transição energética

das organizações portuguesas destacam 
ainda que cumpriram a sua parte na 
eliminação das desigualdades (por exemplo,  
económica/distribuição de riqueza, racial, 
género, entre outros) no mundo

60%
PT

60%
PT

 Podem as alterações climáticas originar uma crise semelhante, menor ou maior 
que a provocada pela atual pandemia?

Nenhuma das opções 
anteriores (não considero 

que  as alterações climáticas 
possam originar uma crise)

MenorSemelhanteMaior

40%

27%

44%

31%

20%

13%

22%

3%

Portugal
Global
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