O mundo está a passar
por um crescimento
insustentável, que
pressiona a humanidade

Tendências globais pressionam as sociedades e constituem
riscos para o seu desenvolvimento
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Analisamos estas tendências
e Agimos para gerir
o seu impacto

ARS Index de Mega Riscos 2.0

RECESSÃO DEMOCRÁTICA
Actualmente apenas 4,5 % da população mundial vive em
democracias plenas e 33 % vive em regimes autoritários.
45 % vive em democracias com falhas, 18 % em regimes
híbridos. Ou seja 51 % da população mundial vive em
regimes não democráticos.
Nas últimas décadas assistiu-se a uma acelerada
complexificação
dos
problemas
políticos
globais,
acompanhada por desigualdades económicas extremas.
Nos países democráticos estas tendências têm vindo a
comprometer a participação cívica eficaz. Assiste-se por um
lado a um aumento contínuo da alienação, descontentamento
e vulnerabilidade ao populismo, na sociedade civil e por outro
as lideranças políticas apresentam-se mais sensíveis à
esfera financeira do que à humanista enfrentando um
agravamento severo da instabilidade interna e dos conflitos
internacionais.
(por ordem decrescente)

Fonte: The Economist Inteligence Unit 2017
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FINANÇAS IRRESPONSÁVEIS
Em 2016, 34 bancos de importância sistémica tinham activos no
valor de 60 % do PIB global; foram contratados, fora das bolsas de
valores, produtos financeiros derivados no valor de 640 % do PIB
global; adicionalmente 70 % do PIB global foi transaccionado fora
de qualquer tipo regulação.

Fig. 2 – Índice de produtos financeiros derivados *

No início do século a indústria financeira global cresceu
exponencialmente e tornou-se tão complexa que a maioria das nações
perdeu a ascendência sobre ela. Nas instituições bancárias a
acumulação de risco sistémico persiste bem como o potencial para
crises financeiras com impactos sociais dramáticos. Verifica-se
também o crescimento acelerado da prestação de serviços bancários
por instituições que não são bancos, cuja a regulação é bastante
complexa ou mesmo inexistente. Ao nível Europeu verificam-se
conflitos de interesse gravíssimos entre a indústria e os legisladores.
Hoje temos que estar conscientes que os peritos que definem a
legislação financeira são pessoas da própria indústria que se pretende
regular.
Em última análise este enquadramento possibilita a retenção nas
instituições financeiras de valor que efectivamente pertence às
actividades económicas reais (ex: de pequenas e médias empresas),
bem como a transferência de risco para as sociedades civis através do
endividamento publico e privado.

* Por exemplo: SWAPs de taxas de juro

Fonte: Banco de Compensações Internacionais (BIC) 2017
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DEGRADAÇÃO DE RECURSOS
Actualmente verifica-se que as reservas globais de água
doce estão a escassear a um ritmo de 10,6 % por
década*, atingindo estas reservas o limite crítico (4000
Km3/ano) nos próximos 33 anos.
Assistimos a uma degradação acelerada dos recursos
hídricos, a um aumento do custo do acesso à água potável e
a migrações e conflitos por causa deste fenómeno.
No entanto, como humanidade, temos a obrigação de
desenvolver tecnologias, políticas públicas e estratégias para
evitar o colapso ambiental. É preciso, pois, continuar a
desenvolver soluções e sobretudo encontrar aquelas que são
progressivas para que se atinja a sustentabilidade hídrica.
Esta é uma responsabilidade que recai sobre todas as
nações e sobre todos nós.
* Taxa média de decréscimo das reservas no período 1950-2020 [((Val.f.-Val.i.)/Val.i.)) /n décadas])

Fonte: Rockstrom J. et. al. 2009 “Planetary boundaries and the safe operating
space for humanity.” Ecology and Society
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RISCOS CIBERNÉTICOS
O Ciberespaço transforma positivamente o modo como a
sociedade se organiza.
No entanto, é um espaço que produz informação crítica
sobre os nossos comportamentos, sejam eles individuais,
comunitários ou em sociedade. Há neste ambiente uma
recolha e análise massiva de meta-dados sociais, o que pode
constituir uma “intromissão arbitrária na vida privada
dos indivíduos e das comunidades” e uma infracção do
12º direito do Homem.
O problema da recolha de informação sobre os nossos
comportamentos está a ligado à capacitação de nações,
organizações, ou indivíduos que possam querer: i) retirar
vantagens ilícitas do ponto de vista político, económico,
tecnológico e social, ii) desequilibrar o campo de jogo entre o
indivíduo e as organizações e no limite, iii) desenvolver
formas de engenharia social de massas.

Tabela 1 - Levantamento de riscos sociais no ciberespaço

Tecnologia/Técnica

Risco Potencial

Minagem de Dados na Internet

Vigilância em massa

Modelação e Simulação de Agentes
Sociais

Modelação e simulação de
comportamentos

Modelação e Simulação de Redes
Sociais

Modelação e simulação de
comportamentos de redes sociais

Memory Neural Networks

Modelação e simulação
aumentada de comportamentos de
redes sociais

(Inteligência Artificial / Machine
Learning)
Experiências de Contágio
Emocional de Massas em Redes
Sociais

Manipulações sociais em massa

Social Credit System

Rating de cidadãos

Fontes: Linha 1 - Comissão Europeia (2013), Parlamento Europeu (2013), Linha 2 - Georgia Institute of Technology (2011),
Aragone National Laboratory (US 2006), Linha - 3 Massachussets Institute of Technology (2013), Linha 4 – Weston J. et. al.
2014 [Facebook], Linha 5 - Adam D. et al. [Facebook] (2014), Linha 5 - China Copyright and Media (2015)
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Nos últimos 60 anos a população humana aumentou
180%. A hipótese do crescimento populacional se tornar
um factor de crise planetária requer o debate ultra
responsável e contínuo por parte da comunidade
internacional. A falta de consciencialização e
planeamento para a acomodação deste fenómeno deixa
espaço para a emergência de conflitos a múltiplas
escalas, como é evidente na actuais crises de refugiados.
É, pois, essencial reflectir e agir sobre a questão de
forma ética e sensível, procurando salvaguardar
simultaneamente os direitos humanos e a qualidade
de vida das comunidades.

População (Milhares de Milhões)

ACELERAÇÃO DEMOGRÁFICA

Fonte: ONU Divisão de População, Dpt de Assuntos Económicos e Sociais (2017)

TRABALHAMOS COM
RESILIÊNCIA INTEGRAL
Todas as dimensões do desenvolvimento humano são interdependentes. Por isso,
trabalhamos com uma estratégia de gestão de riscos:
•Interdisciplinar e de base científica
•Que tem preocupação global, regional e local;
•Que procura compreender o presente e o futuro;
•Que relaciona a população, os recursos, a economia, a democracia e a tecnologia.

QUEM
SOMOS?

UMA ASSOCIAÇÃO:
criada por um grupo aberto, independente de interesses,
lucrativos, partidários ou empresariais, oriundos de diversas
áreas profissionais e científicas
que trabalha na análise dos riscos globais que nos afectam
e na promoção de soluções que nos defendam
que tem um pensamento integrativo, crítico e conclusivo
que é um veículo para qualquer cidadão ou membro da
sociedade exercer em pleno os deveres e direitos
democráticos

Originalmente é um termo em latim que se

MAS O QUE É
RESILIÊNCIA?

refere à capacidade que alguns materiais,
seres vivos e ecossistemas têm de
recuperar rapidamente.
Resiliência é resistir à pressão, preservar
funções fundamentais e, sobretudo, reagir
aos problemas.

O nosso objectivo é promover uma

recuperação
socioeconómica
rápida
da
 

região de Lisboa.
  

 


 

com o objectivo de promover uma rápida recuperação sócio-económica da região
de Lisboa.

A nossa principal área de
actuação é a Região de
Lisboa,
sem prejuízo de podermos actuar ao nível
nacional ou global.

COMO
TRABALHAMOS?

PENSAR RESILIÊNCIA

PRATICAR RESILIÊNCIA

Componente estratégica

Componente operacional







 






PENSAR RESILIÊNCIA
ÍNDICE
Levantamento de
indicadores globais para
cada Mega Risco .

THINK TANK
Evento semestral em que a
ARS comunica factos, a
sociedade civil debate um
Mega Risco e juntos,
concluímos com linhas de
acção para a resiliência local.

PRATICAR RESILIÊNCIA

MONITORIZAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL

Análise que utiliza as
informações do Índice para
medir como cada indicador
está a evoluir.

É um documento de prospectiva,
com uma análise de possíveis
cenários de desenvolvimento e a
definição dos âmbitos prioritários
de acção.

CONFERÊNCIA
Encontro anual onde a ARS
convida membros da academia,
do tecido empresarial e do sector
público para apresentarem suas
visões sobre resiliência a riscos
globais específicos.

PLANO DE
ACTIVIDADES
De acordo com as conclusões do
Relatório, cria-se um plano de
actividades, com acções práticas
e tangíveis.

INICIATIVAS
AGÊNCIA CÍVICA DE RATING
(ACR)
REDE DE PRODUTOS
CONSCIENTES

AS NOSSAS
ACÇÕES

Foto: Jeremy Bishop 2017

THINK TANK 1
DESENVOLVIMENTO DEMOGRÁFICO

Think Tank

Pensamento Integrativo, Crítico e Conclusivo

O evento contou com a presença dos associados fundadores da ARS, profissionais e cientistas de várias
áreas. Debatemos, enquanto membros da sociedade civil e com base em factos, o tema crítico:
“Desenvolvimento Demográfico”.
A conclusão a que chegámos foi que precisamos trabalhar para minimizar a emigração forçosa. E isso faz-se
defendendo valores fundamentais como a democracia e a justiça, condições sem as quais não existe
desenvolvimento socioeconómico, nem se preservam os empregos e o direito à família.
Em cada sessão do Think Tank apresentamos factos e envolvemos especialistas e a sociedade civil no debate de estratégias prioritárias para a resiliência social, ambiental e económica da região.

THINK TANK 2
CRISES DE 2008 E DÍVIDAS SOBERANAS

Think Tank

Pensamento Integrativo, Crítico e Conclusivo

O evento envolveu associados fundadores da ARS, especialistas de diversas áreas, e teve um contributo de
opinião internacional. Discutiram-se: “Causas, Consequências e Mitigação das Crises de 2007/2008 e das
Dívidas Soberanas.”
Concluímos que é preciso promover a resiliência a choques macroeconómicos. Para isso é fundamental a
monitorização independente da indústria financeira, ao nível global e local, bem como a promoção da
integridade na administração pública.
Em cada sessão do Think Tank apresentamos factos e envolvemos especialistas e a sociedade civil no debate de estratégias prioritárias para a resiliência social, ambiental e económica da região.

CONFERÊNCIA ANUAL
REGENERAR E EVOLUIR FACE A MÚLTIPLOS RISCOS GLOBAIS
Um importante evento sobre resiliência regional a riscos globais (mega-riscos) que reuniu especialistas de topo em áreas críticas para a
sobrevivência, qualidade de vida e capacidade de desenvolvimento da comunidade da Área Metropolitana de Lisboa. Constituído por um debate
interdisciplinar destinado à sociedade civil como um todo, focado no encontro de soluções para estes mega-riscos. Nomeadamente: 1) Retenção
de potencial humano, 2) Resiliência macro-económica, 3) Cibersegurança e 4) Gestão Estratégica de recursos naturais.
A conferência foi seguida de um workshop com base em intelligence sobre desenvolvimento global a longo prazo e na criação de cenários de
desenvolvimento regional ideais. Isto com o objectivo de estruturar um estudo de caso inovador e eficaz sobre retenção de potencial humano na
Área Metropolitana de Lisboa.

Iniciativa

Agência Cívica de Rating

Neste início de século, a indústria financeira cresceu tanto e
tornou-se tão complexa que a maioria das nações perdeu a
sua ascendência sobre ela. Bancos e corporações privadas
adquirem tal poder económico e expansão no espaço social
que os seus interesses se sobrepõem aos interesses públicos.
É da necessidade de monitorizar o sistema financeiro
que surge a Agência Cívica de Rating. Uma ferramenta ao
dispor da sociedade civil para a supervisão independente
do sistema financeiro português.
Através de uma análise técnica, por um lado iremos
avaliar o impacto que a indústria financeira tem no nosso país
e por outro a resiliência das nossas finanças públicas a esse
mesmo impacto.
De forma a garantir que o projecto seja independente de
interesses políticos ou empresariais optámos por
promover uma campanha de financiamento colectivo.
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QUEM FAZ
PARTE?

Contamos com uma equipa multidisciplinar, com formação em Pesquisa de
Políticas Públicas, Comunicação e Investigação.

LUÍS CORUCHE
Presidente do
Conselho de
Administração

JULIA SANTALUCIA
Responsável de
Comunicação e
Marketing

CAROLINA BASTOS
Investigadora
Direitos Humanos e
Migrações

Arq.º especializado em
Sustentabilidade
Urbana. Tem
experiência em pesquisa
de políticas públicas,
bem como em
investigação e
desenvolvimento de
políticas energéticas.

Profissional com seis anos
de experiência em Gestão
de Marcas e Marketing
Estratégico ao nível
corporativo. A frequentar
uma especialização em
artes da escrita.

Investigadora em
Direitos Humanos e
Refugiados
(mestranda Univ. do
Minho) e Mestre em
Psicologia Clínica

AMANI CHEHADI
Investigadora
Assistente de
Investigação em
resiliência e factores
de conflito, pósgraduada em Direitos
Humanos pela
Universidade do
Minho

E também com Associados Fundadores de diferentes áreas de actuação
LUÍS
CORUCHE

FRANCISCO
BASTOS

DAVID
SARAGOÇA

MADALENA
MENEZES

EDUARDO
RIBEIRO

Presidente do Conselho de
Administração

Secretário do Conselho de
Administração

Tesoureiro do Conselho de
Administração

Presidente da Assembleia
Geral

Secretário da Assembleia
Geral

Especialista em Cidades
Sustentáveis

Arquitecto

Gestor Hoteleiro

Arquitecta / Urbanista

Jurista

ALEXANDRA
PARREIRA

ANTÓNIO
RATO

PIEDADE
CORUCHE

TIAGO
MEIRA

Ex-Vogal da Assembleia
Geral

Presidente do Conselho
Fiscal

Vogal do Conselho Fiscal

Vogal do Conselho Fiscal

Consultor de Processos de
Negócio

Especialista em Integração
Ambiental Social e Económica

Advogado

Horticulturista especializada em
Coberturas e Fachadas Verdes

PARTICIPE!
www.ars-rlx.org/participar/
IBAN: PT50 0035 0371 00004580 130 41
ARSURB – ASSOCIAÇÃO PARA A RESILIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE URBANA - Associação Sem Fins Lucrativos (NIPC: 513312897)

Registo de Interesses: https://ars-rlx.org/about/associadosfundadores/

Acompanhe-nos nas
nossas redes sociais

Relatórios Anuais de Contas: https://ars-rlx.org/about/prestacaodecontas/

Entre em contacto:
Rua Maestro António Taborda, 41
+ 351 912 126 409
ars_rlx@zoho.com

