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Exemplos de como pode a 

tecnologia contribuir para um 

mundo mais verde e 

socialmente mais coeso 



O acesso a informação e a educação passou a estar acessível a partir de qualquer parte 
do mundo (com acesso à internet e a um smartphone/computador)

Educação



O acesso a empregos, mercados e crédito passou a estar acessível a partir de qualquer 
parte do mundo (com acesso à internet e a um smartphone/computador)

Emprego e empreendedorismo



Uma economia assente na partilha dos bens, no seu usufruto, em vez da sua posse, será 
sempre mais sustentável, pois o uso dos recursos será otimizado 

Economia da partilha



Através de tecnologias como blockchain e RFID, já é possível dar informação sobre a 
pegada dos produtos, de modo a que o consumidor possa fazer do consumo um ato de 
cidadania (full disclosure/traceability da cadeia de valor)

Informação sobre a pegada social e ecológica

https://www.bext360.com/


Todos os produtos deviam ter um passaporte com informação sobre as suas possibilidades 
de reparação ou de reintegração como matéria-prima ou subproduto no final do seu ciclo 
de vida (noutra cadeia de valor ou não) 

Info sobre condições de reutilização ou reciclagem



Os drones têm um enorme potencial na logística de abastecimento e entregas ao domicílio 
em grandes cidades, bem como nas redes de abastecimento e acesso a zonas remotas

Drones



No acompanhamento de pessoas idosas ou em situação de doença, ou seja, para a 
promoção do bem-estar, os robots têm um enorme potencial

Robots



A produção on site/on demand permite evitar os impactos de cadeias de valor globais (i.e. o 
transporte de longa distância de matérias-primas, subprodutos e produtos), assim como 
reduzir muito o desperdício e o espaço (ocupação de solo) necessário para exposição em 
loja ou armazenamento…

Impressão 3D



…por outro lado, pode tornar muitos produtos muito mais acessíveis

Impressão 3D



A AI tem um enorme potencial para tornar mais eficientes/inteligentes uma série de 
processos

Inteligência Artificial



Agricultura de precisão.

Sensores e IoT



A tecnologia tem um enorme 

potencial…





Mas a tecnologia também 

tem uma pegada ecológica e 

pode ser fator de exclusão e 

perturbação social



Dos populismos à pegada energética e de materiais



Por outro lado, as soluções 

de base natural também têm 

um enorme potencial…



Precisamos mesmo destes robots?

https://wyss.harvard.edu/technology/robobees-autonomous-flying-microrobots/
https://news.mit.edu/2021/researchers-introduce-new-generation-tiny-agile-drones-0302


Qual é o melhor sumidouro de carbono (entre 
várias outros impactos positivos no planeta)?



Thank you!
joao.meneses@bcsdportugal.org


