
1. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
E DEGRADAÇÃO DO 
AMBIENTE



ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E DEGRADAÇÃO 
DO AMBIENTE
as emissões de gases com efeito de estufa induzidas 
pelo Homem, a poluição, a sobre-exploração dos recursos 
naturais e a degradação do ambiente estão a aumentar 
o aquecimento global, a acidificação dos oceanos, a de-
sertificação, a perda de biodiversidade e a alteração dos 
padrões climáticos. Estas ações, bem como as medidas 
tomadas para lhes dar resposta, conduzirão a mudanças 
significativas nas pessoas, nos ativos, nas economias e nos 
ecossistemas. De que forma será afetado o nosso espaço?  



2. MUDANÇA DIGITAL E 
TECNOLÓGICA



MUDANÇA DIGITAL E TECNOLÓGICA
As mudanças tecnológicas em curso têm potencial tan-
to em termos de impactos positivos como de impactos 
negativos. Pode reduzir a procura de mão de obra em 
alguns setores, oferecendo simultaneamente um novo 
âmbito noutros. A conectividade em banda larga e os 
telemóveis permitem o comércio digital, a prestação de 
serviços e o contacto social, desde que as pessoas ten-
ham acesso e disponham de competências. Há questões 
relacionadas com a privacidade e a utilização dos dados. 
De que forma será afetado o nosso espaço?   



3. ALTERAÇÕES 
DEMOGRÁFICAS       
(incluindo a urbanização)



ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS  
(incluindo a urbanização)
Algumas zonas rurais estão a perder população, enquanto 
outras estão a aumentar. As pessoas podem deslocar-se 
por uma série de motivos: Para trabalhar, estudar, passar 
à reforma ou para uma melhor qualidade de vida. Os re-
cem-chegados a uma zona  podem ser novos  ou estar de 
regresso ao seu país. As alterações podem não ser apenas 
da dimensão da população, mas também das suas caracte-
rísticas (idade, sexo, competências, etc.). De que forma será 
afetado o nosso espaço?     



4. GLOBALIZAÇÃO/ 
LOCALIZAÇÃO



GLOBALIZAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
as cadeias de abastecimento mundiais podem reduzir 
os custos e produzir bens e serviços longe de onde são 
consumidos, sendo que as grandes empresas domi-
nam determinados setores, ao passo que as pequenas 
empresas têm dificuldades. As cadeias locais de abas-
tecimentocurto odem oferecer uma maior resiliência, 
garantir o cumpirmento das normas laborais e ambien-
tais e manter os lucros mais próximos da produção. De 
que forma será afetado o nosso espaço?  


