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Introdução
Onde traçamos a fronteira entre o risco real e o risco percebido? 
Onde traçamos o risco que nos separa dos perigos óbvios dos 
escondidos? Onde traçamos as diferenças entre as expetativas 
para um ano e a incerteza dos factos de cada dia?
Em 2022 assinala-se a oitava edição do estudo 
nacional da Marsh, A Visão das Empresas Portuguesas 
sobre os Riscos. Um estudo com a participação de 
115 representantes de organizações portuguesas 
(da esfera pública e privada) que, pelo 8.º ano 
consecutivo, aceitaram o desafio da Marsh e 
partilharam connosco a sua perceção sobre os riscos 
que poderão afetar o mundo e as suas organizações. 

O questionário foi respondido durante os meses de 
dezembro de 2021 e janeiro de 2022 e apesar dos 
eventos mais recentes, não deixa de ser uma amostra 
da variabilidade de uns riscos, ou da constância de 
outros, ao longo dos últimos anos.

Mantendo a mesma metodologia dos anos 
anteriores, permitindo assim um comparativo 
simples e fiável, apresentamos os resultados 
nacionais, a partir da análise das respostas dadas 
pelas empresas portuguesas. Esta análise permitirá, 
em primeiro lugar, fazer o enquadramento das 
organizações respondentes - sector de atividade, 
volume de faturação, número de colaboradores 
e respetiva cotação em bolsa, passando, numa 

segunda parte, à representação dos principais 
riscos percecionados para o ano 2022, tanto a nível 
mundial, como para as empresas nacionais. De 
seguida, analisamos a temática da gestão de riscos 
nas empresas: que importância lhe é atribuída e 
qual o valor orçamentado para esta rúbrica em 2022. 
Apresentamos, igualmente, um balanço do histórico 
dos últimos cinco anos - 2018 a 2022 - do estudo 
nacional, onde é apresentado um comparativo da 
evolução dos cinco principais riscos identificados, 
assim como da temática da gestão de riscos.  

Temos ainda, novamente, o capítulo referente à 
pandemia de COVID-19, que nos apresenta a visão 
das empresas nacionais sobre o impacto que a 
pandemia tem vindo a ter nos seus negócios, quais 
as principais áreas da empresa que foram afetadas 
e se, de alguma forma, esta pandemia influenciou a 
implementação de políticas ambientais. 

Num último capítulo fazemos uma pequena reflexão 
sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a 
perceção das empresas portuguesas sobre os riscos 
relacionados com esta temática.
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Enquadramento das 
empresas respondentes  
ao questionário2
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Em 2022, a amostra de respondentes ao 
questionário nacional da Marsh continua a ser 
bastante representativa do tecido empresarial 
português: diversos sectores de atividade, 
diferentes dimensões - quer quanto ao volume de 
faturação, como ao número de colaboradores - e 
cotação ou não em Bolsa.

Na Figura 01 estão representados os dezassete 
sectores de atividade que responderam ao nosso 
questionário. Destaque para a participação de 
empresas da Indústria Manufatureira, de Serviços, 
ou até de sectores mais especializados como o 
Químico e Farmacêutico, assim como da Energia.

01| Sectores de atividade

Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2022.
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Na Figura 02 encontramos a dispersão 
dos volumes de faturação das 
empresas respondentes: 11% com 
faturação até 5 milhões de euros;  
29% entre 5 a 50 milhões de euros;  
23% entre 50 a 250 milhões de euros  
e 37% acima dos 250 milhões de euros 
de volume de faturação. 

Na Figura 03, que representa o número 
de colaboradores das empresas 
respondentes, 56% afirma ter mais  
de 250 colaboradores; 24% entre 75  
e 250 colaboradores e 20% entre 1 e 75 
colaboradores. Apesar de não ser um 
espelho da distribuição das empresas 
nacionais por volume de faturação 
e por número de colaboradores, 
não deixa de ser sintomático da 
importância que é dada à gestão  
de riscos no universo de empresas  
de maior dimensão, havendo 
certamente um percurso a fazer nesta 
matéria no modelo de gestão de riscos 
que as pequenas e médias empresas 
devem assumir cada vez mais, para 
assegurarem uma maior resiliência.

Relativamente à situação de cotação 
em Bolsa das empresas respondentes, 
como é possível verificar na Figura 04,  
a esmagadora maioria - 82% - afirma 
não estar cotada em Bolsa, o que 
reflete de forma mais aproximada a 
tipologia de empresas em Portugal.

02| Volume de faturação

04| Cotação em bolsa

Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2022.

03| Número de colaboradores

0 a 5 M€ 1 a 75

Sim

5 a 50 M€ 75 a 250

Não

50 a 250 M€ + 250

+ 250 M€

11%
20%

24%

56%

18%

82%

29%

23%

37%



A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 202277

Principais riscos 
identificados
Como já tivemos oportunidade de referir, o 
questionário da Marsh foi realizado durante os 
meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. 
Será por isso importante situar as respostas e entender o quanto o estudo 
reflete a perceção de riscos num período pandémico, durante o qual ainda 
poderia haver alguma incerteza quanto ao impacto e duração de uma nova 
onda fortemente influenciada pela variante Omicron. Contudo, era já bastante 
afetada pela pressão que a economia nacional sentiria em matéria de 
estrangulamento dos portos, escassez de matérias primas, acentuado aumento 
dos materiais, da energia e da logística, assim como pelos aspetos políticos, 
nomeadamente a instabilidade sentida mundialmente, começando pelo tempo 
de indecisão política nacional forçada pelas eleições e pela tomada de posse 
de um novo governo. Também a crescente notícia de ataques cibernéticos a 
organizações nacionais ou até mesmo os eventos catastróficos e de natureza 
cada vez mais recorrentes, de impacto não só local, mas também regional  
ou global.

Tudo isto antes do conflito Rússia-Ucrânia. Se em janeiro, além de haver 
alguma esperança de que a pandemia poderia estar a perder força, o foco 
das organizações nacionais estava num cenário de retoma e não de guerra no 
continente europeu, apesar de alguns sinais que já iam sendo noticiados no 
final de janeiro de 2022. 
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Foi, por isso, muito interessante perceber como é que 115 representantes de 
empresas portuguesas identificaram os riscos que percecionavam como sendo 
os que mais poderiam afetar o mundo e a cada uma delas em particular. E 
o facto é que, mesmo aparecendo apenas na sexta posição dos riscos que o 
mundo vai enfrentar, a geopolitização de recursos estratégicos já era destacada 
por 24% das empresas, ao que se pode juntar 15% relativamente ao risco de 
conflitos interestatais, mas apenas 3% para as armas de destruição em massa.

Na Figura 05, estão ilustrados os cinco principais riscos que as empresas 
portuguesas consideram que o mundo vai enfrentar em 2022. Verificamos que 
a falha de medidas de cibersegurança ocupa o primeiro lugar com 51%, ainda 
que imediatamente seguido pelo risco de pandemia/propagação rápida de 
doenças infecciosas (48%). Apesar de terem trocado de posições, estes já eram 
os riscos que ocupavam as duas primeiras posições em 2021. 

No entanto, as restantes três posições do top mudaram bastante, com a 
entrada de dois novos riscos. Na terceira posição encontram-se os choques 
nos preços dos produtos (commodities) com 47%, seguido pela inflação com 
45% e a fechar este top os eventos climáticos extremos com 40%. Baixaram de 
posição os riscos de crises fiscais e financeiras em economias chave, elevado 
desemprego ou subemprego estrutural que tiveram ambos uma queda elevada 
para a 22.ª e 20.ª posição, e o risco de falha de governance nacional – que 
estava empatado no ano anterior com os eventos climáticos e que este ano 
passou para a 11.ª posição.

05| Riscos que o mundo vai enfrentar em 2022 *

Categorias de risco 1

Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2022.

*| Os resultados 
apresentados ilustram a 
percentagem de respostas 
a cada risco e não 
representam a percentagem 
de respondentes.

1| Categorias de riscos de 
acordo com o The Global 
Risks Report 2022 (17th 
Edition), World Economic 
Forum, Geneva, 2022.
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Quando perguntámos aos nossos decisores quais os 
riscos que acreditavam que as suas empresas iriam 
enfrentar em 2022, tal como a Figura 06 apresenta, 
verificamos que o risco de ataques cibernéticos, 
até aqui em primeiro lugar e ao longo de quatro 
anos consecutivos, passou para a segunda posição 
(53%), substituído pelo risco de falha na cadeia de 
fornecimento, que ocupa agora o primeiro lugar do top 
com 58%, quando em 2021 ocupava a nona posição com 
16% e há cinco anos o 21º lugar apenas com 8%. São dois 
riscos com um peso muito importante na forma como o 
negócio local e global terá de ser repensado desde já. 

Apesar de aparecer em terceiro lugar, devemos dar 
particular importância às preocupações das empresas 
nacionais face ao impacto que entendem que a 
instabilidade política ou social, este ano com 45%, pode 
ter na atividade económica. Ao longo de oito anos 
consecutivos de estudo, este risco sempre figurou entre 
as três primeiras posições, não sendo, ainda assim, 
de estranhar que, pelas repercussões do conflito na 
Ucrânia, continue entre os principais riscos. 

A pandemia/surtos, que em 2021 ocupava o segundo 
lugar com 53%, surge agora na quarta posição, apontado 
por 36% dos respondentes. Não podemos deixar 
de relacionar este risco com o da falha na cadeia de 
fornecimento e lembrar que, apesar da perceção de que, 
pelo menos em Portugal e na Europa, os indicadores de 
mortalidade convidam a um regresso à “normalidade”, 
noutros pontos do globo, à data em que escrevemos 
este relatório, em cidades como Xangai, o prolongar dos 
níveis de confinamento podem gerar falhas na cadeia 
de valor a nível mundial, o que só reforça a ideia de 
interconexão e efeito dominó entre os riscos.

A fechar o Top 5, encontramos a retenção de talentos 
com 34%, sendo um risco crónico entre os dez 
primeiros lugares, tendo registado sempre 20% ou 
mais de respostas nos últimos anos. Este risco merece 
a nossa atenção, tal a importância que tem para a 
competitividade das nossas empresas, sendo também 
um risco a rever para o futuro, por força da adaptação 
das organizações às novas formas de trabalhar, em 
especial ao trabalho remoto. 

Finalmente, não queremos deixar de acompanhar a 
tendência que pode sofrer a implementação de políticas 
de ação climática por parte das empresas, considerando 
a perceção que possam ter dos riscos associados. A título 
de exemplo e face ao ano anterior, os eventos climáticos 
extremos, que em 2021 ocupavam a quinta posição, 
desceram agora uma posição para sexto lugar com 24%. 
Também a falha na mitigação e adaptação às alterações 
climáticas passou da décima sexta posição para vigésimo 
lugar, apenas com 7% de respostas. Finalmente, as 
catástrofes naturais, que em 2021 conseguiam a atenção 
de 9% dos respondentes, este ano são identificadas por 
apenas 4%. Esta aparente perda de importância não 
deixa de ser contraditória face à exposição a eventos 
cada vez mais recorrentes e mais destrutivos. O nosso 
planeta vive uma urgência climática e queremos 
acreditar que estes números apenas revelam uma 
perceção mais urgente para os efeitos imediatos que 
alguns riscos de curto prazo podem ter nas empresas, 
mas que, ainda assim, não caíram por terra as medidas 
que cada organização deve manter e até aumentar 
para cumprirmos com as metas do Protocolo de Paris, 
reforçadas em 2021, em Glasgow, na COP26.

*| Os resultados 
apresentados ilustram a 
percentagem de respostas 
a cada risco e não 
representam a percentagem 
de respondentes.

1| Categorias de riscos de 
acordo com o The Global 
Risks Report 2022 (17th 
Edition), World Economic 
Forum, Geneva, 2022.

06| Riscos que a sua empresa vai 
enfrentar em 2022 *

Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2022.
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empresas4
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No questionário nacional da 
Marsh, dedicamos um capítulo 
exclusivamente focado na temática 
da gestão de riscos.

Neste capítulo, e de acordo com 
a Figura 07, apurámos que 44% 
das empresas portuguesas afirma 
dar suficiente importância à 
gestão de riscos, enquanto 42% 
considera dar elevada importância. 
Em contrapartida, o número de 
respondentes que diz que é dada 
pouca importância à gestão de riscos 
nas suas empresas aumentou de 9% 
em 2021 para 14%, voltando a valores 
semelhantes aos que recolhíamos em 
período pré pandemia. 

Em contrapartida, relativamente 
aos valores orçamentados para esta 
rúbrica, o cenário é muito semelhante 
ou até mesmo superior face ao 
verificado nos últimos dois anos. 
Para 37% dos respondentes o valor 
aumentou em 2022 e 48% afirma que 
o valor estabilizou; 14% afirma não 
saber qual o valor orçamentado para 
a gestão de riscos nas suas empresas, 
ao passo que 1% diz que este valor 
diminuiu, em linha com os resultados 
dos últimos quatro anos, conforme se 
pode observar na Figura 08. 

Esta não deve ser uma área a 
descurar, mesmo em períodos 
de crise, dado que poderia ser 
até contraproducente para as 
organizações baixarem as suas 
linhas de defesa em alturas em que 
podem estar mais expostas às muitas 
ameaças internas e externas.

Aliás, as lições aprendidas nos 
momentos de crise são um 
catalisador de experiência e de foco 
na gestão do risco, nomeadamente 
para as organizações que resistem 
e até encontram uma fonte de 
oportunidades. A crise que vivemos, 
às portas de uma Quarta Revolução 
Industrial, dão ainda maior relevo 
à competitividade entre empresas, 
dando razão à conhecida frase de que 
não é o mais forte que sobrevive, mas 
o que melhor se adapta às mudanças. 
Urge, por isso, apostar cada vez 
mais em equipas profissionais e 
multifacetadas de gestão de riscos.

07| Importância dada à gestão de riscos

08| Valor orçamentado para a gestão de riscos em 2022
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Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2022.
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Resultados 
comparativos 
2018 a 2022
Este ano voltamos a apresentar uma perspetiva 
a cinco anos, das respostas dadas pelas 
empresas portuguesas ao questionário da 
Marsh, perspetiva que já é uma constante 
neste estudo desde 2015.5

A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2022
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Ao analisarmos a Figura 09, o top 5 de riscos que o 
mundo vai enfrentar em 2022, e ao compará-lo com 
os quatro anos anteriores, destaca-se a constância 
da presença do risco tecnológico entre os dois 
principais riscos, regressando ao primeiro lugar, 
substituindo o risco de pandemia/propagação 
rápida de doenças infecciosas, que este ano ocupa 
a segunda posição.

Depois das empresas nacionais identificarem as 
crises fiscais e financeiras em economias chave 
como um dos cinco principais riscos globais entre 
2018 e 2021, a tendência vivida em finais do ano 
passado e continuidade esperada para 2022 fez 
com que este risco fosse substituído por outros 
dois riscos económicos, percecionados como mais 
impactantes: os choques nos preços dos produtos 
(commodities) e a inflação.

Finalmente, constatamos com agrado, que as 
empresas nacionais continuam a posicionar os 
riscos associados aos eventos climáticos extremos 
entre o Top 5, mantendo a quinta posição obtida 
em 2021, mas com uma reforçada preocupação 
através de uma percentagem superior de 
respondentes – 40% face a 34% em 2021. 

09| Riscos que o mundo vai enfrentar: evolução do top 5

Fonte: Surveys Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
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Porém, quando é realizada a análise ao comparativo 
dos riscos que as empresas portuguesas vão 
enfrentar – Figura 10, constatamos que, este ano, 
os efeitos de outros múltiplos riscos e fatores 
regionais e mundiais levaram a que o risco de  
falha na cadeia de fornecimento passasse de um 
nono lugar em 2021, com 16%, para o primeiro 
lugar com 58%, sendo que os ataques cibernéticos 

ocupam agora a segunda posição com 53%,  
depois de quatro anos permanentemente no  
topo das preocupações. 

A par dos ataques cibernéticos a instabilidade 
política ou social é o outro risco que figura sempre 
entre o Top 5 para as empresas nacionais, sendo 
que a pandemia/surtos apenas figura desde 2021, 

denotando uma clara perceção de que as empresas 
nacionais começam a dar destaque a outros riscos 
entretanto exacerbados pela crise iniciada em 2020. 

O risco de pandemia/surtos cai para o quarto 
lugar, com uma percentagem muito inferior 
face à registada em 2021 – 36% vs 53%. Depois 
de dois anos de pandemia e da consolidação 

dos seus primeiros efeitos na sociedade e na 
economia, além da redução da mortalidade das 
novas variantes dominantes, a taxa elevada de 
vacinação, esta quebra acaba por ser natural, sendo 
agora mais determinantes, para a perceção do 
momento, outros riscos que estão naturalmente 
interconectados com a situação pandémica  
que vivemos. 

Fonte: Surveys Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
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Finalmente e em quinto lugar, a retenção de 
talentos volta a surgir entre os cinco principais 
riscos, depois de um interregno de um ano (sexto 
lugar em 2021). Certamente recordados da crise  
de 2008-2009 e da vaga de emigração jovem,  
do aumento da competitividade tecnológica das 
empresas e ainda para mais com a mudança que 
veio para ficar no que respeita ao trabalho remoto, 
as empresas portuguesas voltam a destacar o risco 
de retenção, sendo igualmente um sinal para a 
urgência na resposta que esperam, a montante,  
no campo da formação escolar de base e nas 
soluções de formação contínua para adaptação  
às novas necessidades.

Na Figura 11, onde está representada a evolução 
da importância dada à gestão de riscos pelas 
empresas portuguesas nos últimos anos, nota-
se especialmente o aumento do número de 
respondentes que afirmam estar a ser dada 
pouca importância à gestão de riscos, não 
necessariamente pelo investimento financeiro que 
possa estar previsto, como evidencia a Figura 12 – 
onde se registam resultados relativamente estáveis 
quando comparados com os quatro anos anteriores 
–, mas muito certamente porque aumentou a 
perceção de que, hoje, o mundo está cada vez 
mais exposto a mais riscos e de maior impacto. A 
título de exemplo, quando comparamos o Top 5 
dos últimos cinco anos relativos aos riscos que o 
mundo deverá enfrentar, só em 2022 é que cada 
um dos riscos obteve 40% ou mais de respostas. 
Até aí, apenas os dois primeiros (ou três em 2021) 
obtiveram resultados similares.

11| Evolução da importância dada à gestão de riscos

12| Evolução do valor orçamentado para a gestão de riscos
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Diminuiu

Elevada

Fonte: Surveys Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
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10% 46% 43%
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COVID-19: impacto 
nas empresas 
portuguesas6
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Quando questionadas sobre de que forma estavam a ser 
impactadas pela pandemia de COVID-19, notamos especialmente 
o aumento de empresas que afirma não ter sido impactada – 
25% vs. 16% em 2021. Do lado das perdas, destaque para os 
41% de respondentes que apontam para efeitos negativos a 
nível operacional (vs. 31% em 2021), enquanto que os impactos 
negativos a nível financeiro registaram uma melhoria de 36% em 
2021 para 20% este ano. Em contrapartida, a percentagem de 
empresas que afirma ter tido um impacto positivo a nível financeiro 
ou operacional foi muito menor (7% em ambos casos), tendo 
inclusive descido face a 2021, conforme ilustrado na Figura 13.  

Na Figura 14 destacamos as áreas que as empresas indicaram 
como as mais afetadas por esta pandemia. A exemplo do ano 
passado, a área de operações foi a mais destacada por 40% das 
empresas portuguesas. Em contrapartida, quando comparamos 
com o ano anterior, a área de vendas desceu para a sexta posição 
com 26%, sendo que em 2021 ocupava o primeiro lugar, ex aequo 
com operações, com 45%.

Destaque particular para as áreas de logística e de compras que 
registaram aumentos de mais de 10 pontos percentuais face aos 
resultados de 2021, certamente influenciados pela pressão que 
se fez sentir na cadeia de valor, na escassez ou até mesmo no 
aumento de preços de produtos e serviços. Sendo que o restante 
top teve percentagens muito semelhantes, recursos humanos 
ocupa a segunda posição com 36%, logística com 35%, higiene & 
segurança com 34% e produção ocupa a quinta posição com 33%.

13| Impacto COVID-19 na empresa 

14| Áreas da empresa mais impactadas

Impacto financeiro negativo

Impacto operacional negativo

Impacto operacional positivo

Não foi impactada

Impacto financeiro positivo

Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2022.

40% Operações

36% Recursos Humanos

35% Logística

20%

41%
7%

7%

25%
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15| Impacto da pandemia na implementação  
de políticas ambientais

Aumentou a importância

Manteve a importância

Não sabe

Reduziu a importância

Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2022.

Finalmente, procurámos uma vez mais entender 
se a crise pandémica teve ou não impacto na 
implementação de políticas ambientais. Apesar  
da alteração de posição dos riscos ambientais  
no ranking deste ano, com alguma perda de 
destaque face a outros riscos de mais curto prazo, 
55% das empresas portuguesas afirmou ter 
aumentado a importância dada ao tema ambiental,  
quando em 2021 registámos 47%. Este aumento 
deve-se especialmente à redução do número de 
respondentes que indicou que esta importância 
diminuiu ou que afirmou não saber qual a  
resposta - Figura 15. 55%

8%

35%

2%
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Cenários de crise  
regional ou 
guerra mundial?
A história recente não nos fazia prever  
uma guerra dentro da Europa, forçando a 
tomada de posição dos países, por um dos 
lados da barricada. 
Apesar de o conflito já se arrastar há algum tempo será que, em dezembro de 
2021 ou janeiro de 2022, as empresas portuguesas, enquanto respondiam ao 
estudo, consideravam um cenário de guerra com a magnitude que vivemos, ou 
que, pior, podemos ainda ter de enfrentar? Será que alguns dos seus efeitos 
mais nefastos estavam no topo das preocupações?

7
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A verdade é que um dos riscos, a geopolitização 
de recursos estratégicos – um dos fatores que faz 
movimentar as peças no tabuleiro de xadrez no 
conflito Rússia Ucrânia – foi identificado por 24% 
dos respondentes como um dos principais riscos. 
No entanto, apenas 15% identificou os conflitos 
interestatais como um dos principais riscos para  
o mundo em 2022 e 3% as armas de destruição  
em massa. 

A exemplo da crise pandémica, o risco de uma 
guerra regional ou até mesmo mundial era um 
cenário demasiado distante, certamente  
respaldado na confiança das pessoas nas 
organizações globais e no poder da diplomacia. 
Mas, o facto é que, tal como a pandemia, a 
guerra também encontra na história razões para 
fazer parte dos potenciais cenários de presente 
e futuro, devendo os empresários, gestores e, 
particularmente, os gestores de risco considerar 
que esse risco deve constar entre os múltiplos 
riscos políticos que podem afetar os seus 
investimentos, direta e indiretamente.

Perante este momento que vivemos e apesar  
dos resultados sobre os riscos percecionados  
pelas empresas nacionais, precisamos avaliar  
as repercussões. É bem certo que o potencial 
impacto dos riscos de cibersegurança (primeiro 
lugar no ranking deste ano) ainda deverá  
aumentar, podendo até, por sua via,  
registar-se uma falha ou colapso de uma 
infraestrutura crítica ou sector crítico (em 25.º 
lugar com apenas 4% de respostas) ou falha de 
governance tecnológica (30.º lugar com 3%);  
como é muito provável o agravamento do risco  
de choques nos preços dos produtos/commodities 
(3.º lugar) com consequências em crises fiscais  
e financeiras em economias chave (34.º lugar  
com 2%).

Estamos perante um conflito que pode exacerbar 
o risco de colapso estatal (31.ª posição com 3% 
de respostas), mas que irá certamente ter muitos 
outros efeitos de curto, médio e longo prazos, 
nomeadamente a erosão da coesão social (12%), 
potenciar a falha de infraestruturas de informação 
críticas e de rede (10%), aumentar a instabilidade 
social profunda (9%) e a desilusão generalizada da 
juventude (6%), com uma ainda maior deterioração 
da saúde mental (20%). Por outro lado, esta guerra 
vem aumentar muito o risco de crise alimentar 
global ou crise de subsistência (identificado por 
apenas 1% dos respondentes) e, não só mas 
também em consequência disso, agudizar a crise  
de migração em grande escala (5% de respostas).

Finalmente e considerando a probabilidade de 
um conflito ainda grave e de escala global, com 
o extremar das posições podemos considerar 
igualmente o cenário de fortes repercussões na 
estabilidade ou até no colapso de uma instituição 
multilateral, risco que não obteve qualquer 
resposta entre o leque de riscos sugeridos no 
estudo deste ano.
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Conclusão
Vivemos uma crise global sem fim à vista e que, no futuro 
próximo, pode afetar diversas nações, nomeadamente aquelas 
que mais precisam de ajuda internacional.
Entretanto, a mediatização da guerra quase nos faz esquecer que o risco pandémico não só não terminou, 
como nos pode surpreender com o surgimento de outros focos de doença, sejam eles por novos vírus, 
sejam pela alteração conjuntural da saúde pública e dos efeitos que as migrações em massa podem  
ter (acolhimento de grande número de migrantes vindos de regiões ou países com fracos sistemas  
de vacinação). 

No entanto, temos ainda de nos mobilizar para uma ação climática urgente e para uma transição 
energética que, nos próximos anos, afetará muito a procura de determinadas matérias primas e tecnologia, 
apesar de hoje ser fortemente impactada por múltiplas falhas nas cadeias de fornecimento.

A evolução tecnológica e de telecomunicações trazem igualmente muitos desafios, sendo certo que um 
dos mais importantes é jogado no campo da geopolítica e da exploração do espaço, nomeadamente na 
indústria de defesa e espacial (satélites) e, nesse mesmo campo, já estamos a sentir o digladiar de forças 
entre as nações mais potentes e até algumas mais emergentes.

Se há um ano atrás considerámos que uma das palavras para definir 2021 poderia ser “resiliência”, em 
2022 essa palavra tem ainda mais força, tal é a necessidade que as organizações têm de ponderar um 
maior número de cenários de risco, considerando até os mais imprevisíveis. 

Queremos acreditar que a maior oportunidade ainda está para vir e que o futuro das gerações mais jovens 
depende da nossa capacidade para criarmos condições para que elas, dentro de uns anos, se possam 
orgulhar das soluções que ainda fomos a tempo de construir. 
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