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A utilização da Internet continuou a crescer ao longo dos últimos anos e, em 2021, a penetração atingiu 83% da população.

A IDC prevê que em 2026 a percentagem da população que utiliza a Internet ultrapasse os 94%, continuando a 

convergência com a média europeia.

A Internet veio permitir um acesso a informação, serviços e produtos, que de outra forma não seria possível, o que tem 

provocado uma alteração profunda nos hábitos dos consumidores, nomeadamente na utilização de plataformas de 

comunicação via internet, redes sociais e na relação com a administração pública, serviços financeiros, saúde e educação.

O número de compradores online em Portugal cresceu, em 2020 e 2021, situando-se em 2021 nos 52%. A IDC prevê um 

crescimento de 4 pontos percentuais em 2022, e estima que em 2026 mais de 70% dos portugueses faça compras online.

Para as empresas, qualquer que seja a sua dimensão, o atual “novo normal” obriga não só a uma presença online 

efetiva, mas também qualificada constantemente pelo consumidor, de forma a estabelecer e manter relacionamentos 

competitivos com o mercado, onde o digital e o físico estarão obrigatoriamente mais integrados, utilizando uma 

componente logística cada vez mais tecnológica e eficiente.

Destaca-se de seguida alguns dos principais resultados apresentados neste estudo.

Conectividade e competências digitais
• Portugal aproxima-se da média da União Europeia (EU) no número de lares com acesso à Internet. 87% das 

famílias já têm acesso.

• Portugal ultrapassou a média da UE em lares com banda larga fixa, nomeadamente de altas velocidades.

• O Smartphone é o equipamento com acesso à Internet mais vendido em Portugal.

• Portugal com competências digitais, básicas e avançadas, superiores à média da EU.

• O número de empregados especialistas em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ultrapassou a média 

da UE com destaque para a percentagem de mulheres.

Consumidor digital: Utilização e atividades na internet
• Quase todas as regiões estão perto da média nacional, de 83% de utilização da Internet, tendo Lisboa uma 

penetração superior.

• As atividades mais utilizadas na Internet são as mensagens instantâneas, o email e a pesquisa de produtos ou serviços.

• Portugal com utilização de redes sociais acima da média da UE. A principal plataforma de redes sociais é o  Facebook,

seguido do Instagram e Youtube.

• Cerca de 59% dos utilizadores de Internet, interagem com a administração pública por este meio.

• 42% da população portuguesa utiliza o MB WAY. Houve um crescimento de 100% face a 2019.

• Mais de 20% dos utilizadores de Internet portugueses já utiliza a Internet, no contexto dos serviços de saúde.

• Verifica-se um aumento significativo da utilização da Internet para a educação desde 2019, impulsionado pela 

alteração de hábitos derivados do covid-19.

SUMÁRIO EXECUTIVO
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Consumidor digital: Comércio eletrónico
• Compradores online em Portugal aumentaram mais em 2020 e 2021. Crescimento generalizado nas várias regiões 

de Portugal.

• 13% dos portugueses fizeram compras online mais de 5 vezes nos últimos 3 meses.

• A categoria mais comprada continua a ser “Roupa, calçado e acessórios”. Crescimento significativo nas “refeições 

entregues ao domicílio ou levantamento em loja”.

•  O local de entrega mais solicitado pelos compradores é o domicílio.

• A facilidade de compra e a flexibilidade de horários são as principais razões para a compra online.

• 65% dos compradores gastaram até 300€ online, considerando as compras dos últimos 3 meses.

Empresa digital: Presença na Internet
• 62% das empresas em Portugal têm presença na Internet. A quase totalidade das grandes empresas já está na Internet.

• Portugal acima da média da EU, com 58% de empresas que utilizam as redes sociais.

• Mais de 1,5 milhões de domínios .pt registados.

• Empresas optam pelo domínio .pt devido aos conteúdos e marca estarem identificados com Portugal.

• Das empresas inqueridas no estudo, 97% afirmou possuir um domínio próprio e 90% referiu ter um ou mais 

websites com domínio próprio.

• 87% das empresas inqueridas tem uma página da marca em canais sociais (Facebook, Instagram, Youtube, etc.).

• Mais de um terço das empresas inqueridas tem presença em marketplaces de serviços (Google Maps, TripAdvisor, 

Uber Eats, etc.).

Empresa digital: Comércio eletrónico
• Grandes e médias empresas portuguesas apresentam uma maior taxa de ecommerce do que a média da UE.

• As práticas de marketing mais utilizadas são: Email marketing, SEO e Publicidade em redes sociais. 

• Mais de 91 mil empresas enviaram e receberam faturas eletrónicas em 2021.

• Prevê-se em 2022 um crescimento da fatura eletrónica entre 15% a 25% relativamente a 2021.

Empresa digital: Transformação digital
• Inteligência Artificial e Robótica são mais utilizados pelas empresas portuguesas do que pela média da UE.

• Vender produtos/serviços as-a-service, é um novo modelo de negócio que está na agenda de muitas empresas.

• Automatização é uma das principais prioridades das empresas em relação a tecnologias digitais.

• A escassez de talento é uma das principais preocupações das empresas no contexto da transformação digital.

• 58% dos inquiridos do estudo indica que o seu investimento tecnológico para 2023 “Vai aumentar”.

Valores do comércio eletrónico
• Estima-se que o comércio eletrónico B2C atinja mais de 8 mil milhões em 2022 e o B2B cerca de 121 mil milhões.

SUMÁRIO EXECUTIVO
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A IDC, em conjunto com a ACEPI, apresenta o estudo anual que tem como objetivo analisar a evolução da economia 

digital em Portugal, nomeadamente nos seguintes domínios:

• Conetividade

• Competências digitais

• Consumidor digital

• Utilização da Internet

• Atividades na Internet

• Comércio eletrónico 

• Empresa digital 

• Presença na Internet

• Comércio eletrónico

• Transformação digital

• Valores do comércio eletrónico

O estudo apresenta ainda informação relevante no contexto da Economia Digital, em particular:

• Fiscalidade e Legislação

• Meios de Pagamento

• Logística e Distribuição

• Instrumentos de Certificação e Resolução de Conflitos

• Programas de apoio ao desenvolvimento de competências digitais

• Programas de apoio ao comércio digital

Este estudo teve como base diversas fontes de informação, mais concretamente:

• Estatísticas publicadas pelo INE, Eurostat, DPD, CTT, Statista, sobre a utilização da Internet e do Comércio 

Eletrónico em Portugal e na União Europeia

• Dados sobre registo de domínios publicados pelo .PT

• Dados sobre utilizadores MB WAY publicados pela SIBS

• Dados sobre Chave Móvel Digital publicados pelo Portal de Dados Abertos da Administração Pública (dados.gov)

• Dados sobre faturação eletrónica em Portugal disponibilizados pela SAPHETY, empresa do grupo SOVOS

• Modelo nacional para quantificação da economia digital desenvolvido pela IDC para a ACEPI

• Dados do research IDC local, nomeadamente dados existentes de inquéritos a organizações realizados

no 2.o semestre de 2022

OBJETIVOS E METODOLOGIA DO ESTUDO
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As empresas lidaram com mais mudanças nos últimos dois anos do que nas duas décadas anteriores. Como um efeito 

colateral, ficaram mais resistentes e preparadas para o futuro e para as mudanças que vão surgir: aumento de custos 

de envio dos produtos, diminuição da rentabilidade da publicidade online, e um aumento maciço no número de canais 

que os negócios usam para efetuar vendas.

As empresas digitais foram as mais capazes de lidar com a perturbação desencadeada pela pandemia. Eram menos 

propensas, do que as empresas não digitais, a sofrer uma forte diminuição das vendas a partir do início de 2020. Além 

disso, embora o apoio político ao sector privado fosse generalizado e não visasse, em particular, as empresas digitais, 

estas empresas relatam mais frequentemente que utilizaram a crise como uma oportunidade para acelerar a digitalização.

Esta aceleração digital levou as empresas a encontrarem formas mais eficientes de trabalhar com a tecnologia. No 

geral, as empresas digitais tendem a ter um desempenho melhor do que as empresas não digitais. São mais produtivas, 

exportam mais, investem mais, são mais inovadoras, e normalmente crescem mais rápido.

A digitalização pode transformar a dinâmica do negócio, a organização do trabalho, a educação, a saúde e os serviços 

governamentais. Algumas empresas da UE (União Europeia) correm o risco de ser deixadas para trás, nomeadamente em 

regiões onde faltam infraestruturas digitais. Uma em cada seis empresas da UE considera o acesso às infraestruturas digitais 

um grande obstáculo ao investimento, mas existem diferenças entre os países da UE e entre regiões do mesmo país.

É necessário um investimento significativo em infraestruturas digitais em toda a UE para apoiar uma recuperação 

económica alargada. As pequenas empresas são menos propensas a adotar tecnologias digitais, com implicações 

negativas para a competitividade a longo prazo. Estas empresas precisam de abraçar a transformação, explorar as 

oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias e investir em competências. Este investimento ajudará a garantir a 

sobrevivência e a competitividade futura num ambiente novo e mais digital.

Verifica-se que os gastos das empresas com a componente de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

continua elevado, mas a inflação já está a ter algum impacto em alguns mercados de consumo, como os computadores, 

smartphones, tablets e impressoras. Além desse fator, os custos com pessoal e a escassez de talento são os maiores 

constrangimentos ao crescimento do mercado a curto prazo.

A tecnologia desempenhará um papel fundamental em tempos de perturbações, mas as equipas de TIC devem 

trazer uma maior responsabilização financeira aos modelos de gastos variáveis do SaaS (Software as a Service) e das 

infraestruturas digitais.

DIGITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

CONTEXTO E TENDÊNCIAS
NA ECONOMIA DIGITAL
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CONTEXTO E TENDÊNCIAS NA ECONOMIA DIGITAL

Futuro das Operações: tornar as operações mais eficientes para a 
resiliência e suportar a crescente procura do mercado por uma determinada 
customização.

Futuro do Trabalho: modelo de trabalho que promove a colaboração 
homem-máquina, permite novas habilidades e experiências de trabalho e 
apoia um ambiente sem limites de tempo ou espaço.

Futuro da Inteligência: a capacidade de uma organização de aprender e 
sintetizar as informações de que precisa para aprender sobre seu ambiente.

Futuro da Infraestrutura Digital: garantir serviços e experiências digitais 
confiáveis, pois a arquitetura de tecnologia é agora a arquitetura de 
negócios.

Futuro da Conetividade: criar experiências abrangentes orquestrando a 
conectividade em toda a força de trabalho, clientes, operações e parceiros.

Futuro da Experiência do Cliente: desenvolver relacionamentos profundos 
com os clientes, entendendo a situação do seu ponto de vista e agindo de 
acordo esse entendimento.

Futuro da Inovação Digital: a capacidade de se tornar um produtor de 
software que cria e distribui serviços digitais em escala.

Futuro da Confiança: desenvolver programas de confiança digital para gerir 
a reputação de uma organização em torno de suas atividades digitais.

Futuro das Indústrias: definir o novo valor na economia digital, o novo papel 
da empresa e das novas parcerias.

Fonte: IDC

Práticas digitais da “empresa do futuro”

A pandemia global COVID-19 acelerou a taxa de adoção da transformação digital. Estamos agora a começar a perceber 

o que precisa de acontecer para facilitar e dinamizar esta transformação. Embora inicialmente essa mudança tenha 

servido para acomodar o “novo normal”, as empresas estão rapidamente a aprender que este “novo normal” mudou 

para um normal contínuo. Para se manterem à frente, as empresas devem trabalhar com fornecedores e parceiros que 

possam, com sucesso – e de forma segura – facilitar a atual transformação digital e evitar os obstáculos do amanhã. 

A questão central que todos nós enfrentamos é como o crescimento económico pode ser alcançado de uma forma 

mais resiliente e sustentável num mundo cada vez mais digital. Assim, neste normal contínuo, a transformação digital 

tem como objetivo garantir a sobrevivência e competitividade a longo prazo da organização e do seu ecossistema, 

através da exploração de tecnologias e capacidades digitais. Para tal, as organizações e os ecossistemas devem 

comparar-se com os padrões de uma “empresa do futuro”.

A “empresa do futuro” é a visão da IDC para a forma como as organizações devem organizar e investir para participar 

em mercados digitalmente centrados. Uma “empresa do futuro” caracteriza-se pela sua capacidade de capitalizar 

a mudança, derivando continuamente o valor das suas atividades empresariais fundamentais, beneficiando e 

contribuindo para todos os seus stakeholders, dentro da empresa, dentro do ecossistema mais amplo, bem como 

dentro da sociedade e do ambiente no geral.

A “empresa do futuro” é um framework da IDC para fomentar uma cultura digitalmente nativa, que permite novas 

sinergias nos ecossistemas, gera receitas da empatia em escala, e demonstra a capacidade de adaptar modelos 

operacionais a requisitos complexos do cliente, viabilizados por uma mão-de-obra inteligente, capacitada e ágil.

A IDC definiu nove conjuntos críticos de práticas digitais em que são definidas capacidades para um processo de 

transformação bem-sucedido.

OBTER RESULTADOS ATRAVÉS
DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
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Em particular em Portugal, e genericamente na UE, a implementação da faturação eletrónica assume-se também 

como um verdadeiro programa de transformação digital, processual e funcional, assente na normalização, otimização 

e automatização processual do ciclo da despesa e do ciclo da receita, promovendo a agilização e desmaterialização do 

relacionamento existente entre as entidades públicas, e destas com os agentes económicos privados, reduzindo os 

prazos de pagamento, os custos de operação e de transação e garantindo maior fiabilidade e transparência em todas 

as atividades do processo.

CONTEXTO E TENDÊNCIAS NA ECONOMIA DIGITAL

Fonte: “IDC Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, April 2022; Question: What are your organization’s top 3 business priorities?”

As empresas estão a investir em tecnologias para apoiar o cliente e melhorar a sustentabilidade. As empresas 
indicam que as suas principais prioridades no negócio são:

• satisfação do cliente (32,9%)
• sustentabilidade (30,4%)
• eficiência operacional (29,6%)
• produtividade dos funcionários (28,5%)
• inovação (26,1%)
• lucros (24,2%)
• redução de custos (23,1%)

Mais de 70% das empresas consideram a transformação digital como tática e de curto prazo.

As empresas devem ter uma visão alargada de todos os stakeholders, tanto no interior da empresa, como no 

ecossistema de clientes, fornecedores e parceiros, e no ambiente global mais vasto. A definição de objetivos e métricas 

são essenciais para monitorizar estes stakeholders como participantes ativos que apoiam os objetivos de curto, médio 

e longo prazo das empresas.

A transformação digital deve ser encarada como um processo abrangente, contínuo e em evolução. “Abrangente” 

porque a transformação digital não só envolve análise e fluxos de trabalho, mas também abrange as componentes de 

networking (redes) e cibersegurança — a rede torna-se interativa. A transformação digital é “contínua” porque requer 

manutenção, e é provável que muitas empresas precisem de ter em conta estas necessidades técnicas e financeiras 

acumuladas à medida que os sistemas sejam implementados.

Cada empresa está no seu estágio específico relacionado com a transformação digital. A esperança é que os atuais 

obstáculos que inibem a transformação digital sejam apenas temporários. Para se prepararem para novas alterações 

nos negócios, as organizações precisam de planos que lhes permitam manter-se conectados e adaptar-se, não apenas 

responder. Os últimos dois anos definiram a importância da conectividade para a empresa como parte do “novo normal”.

O futuro das empresas passa por permitir o movimento oportuno de dados entre pessoas, “coisas”, aplicações 

e processos para criar experiências digitais contínuas: garantir os acessos aos recursos do negócio, de qualquer 

localização, a partir de qualquer equipamento, mantendo os dados e informação crucial em movimento.

Reconhecendo a complexidade que as organizações podem enfrentar ao abordar todas estas áreas da transformação 

digital de uma só vez, a IDC recomenda aos líderes empresariais e tecnológicos que primeiro visem as dimensões 

onde possam criar mais impacto – ou onde a organização tem as capacidades mais fortes – e onde podem apresentar 

resultados mais rápidos, e depois possam progredir para dominar as outras áreas com o objetivo de acrescentar valor 

adicional ao negócio. No entanto, a importância dos temas relacionados com o ecossistema e a sustentabilidade 

indicam que os líderes não podem ter somente uma perspetiva e foco no curto prazo.
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Com a obrigatoriedade da faturação eletrónica no âmbito dos contratos públicos em Portugal, em vigor desde 1 de 

janeiro de 2021 para as grandes empresas e aplicável às microempresas e PMEs – Pequenas e Médias Empresas a 

partir de 1 de janeiro de 2023, serão finalmente concretizados os objetivos a que a UE se propôs e que culminaram em 

iniciativas levadas a cabo ao longo das últimas quase duas décadas.

As políticas ambientais e sustentáveis seguidas pelas organizações, cada vez mais exigidas pela sociedade e vistas 

como uma obrigação, são para além de manifestações de responsabilidade social, fatores de competitividade 

determinantes no crescimento, sustentabilidade e diferenciação das empresas.

A faturação eletrónica, a par com outras iniciativas de desmaterialização e transformação digital há muito que 

deixaram de ser uma opção, seja por motivações legais, de mercado, ou pela simples consciência coletiva que nos 

molda enquanto sociedade.

CONTEXTO E TENDÊNCIAS NA ECONOMIA DIGITAL

A ÚNICA CONSTANTE NO COMÉRCIO
ELETRÓNICO É A MUDANÇA

Claramente que o futuro do comércio é digital que continua a ser um impulsionador significativo nas vendas mundiais.  

O comércio eletrónico B2C – Business To Consumer ou B2B – Business To Business, disponibiliza processos para 

expandir os canais de venda das empresas, personalizar a experiência, responder às complexas jornadas de compra 

dos clientes, criar mais receitas melhorando os modelos de negócio, aumentando a oferta e trazendo uma melhor 

experiência ao cliente.

Analisando a previsão do comércio eletrónico relativamente ao volume total do retalho mundial, tendo em conta 

percentagens de crescimento Pré COVID e Pós COVID, verifica-se um aumento significativo após 2021, tendo por 

base a previsão Pós COVID.

Fonte: eMarketers.com, 2021; U.S. Census Bureau; IDC, 2021
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Para manter este nível de crescimento, será importante as empresas observarem algumas tendências e adotem 

práticas mais modernas, otimizando processos e tecnologia, que permitam a utilização de mais canais de venda, a 

personalização da oferta, a gestão de jornadas de compra cada vez mais complexas, experimentar diferentes modelos 

de negócio e criar condições para ter uma cadeia de fornecimento e logística dinâmica e inteligente.

Os hábitos de consumo estão a mudar. Estamos a assistir a uma mudança radical no comportamento dos consumidores. 

As pessoas estão mais dispostas do que nunca a comprar porque as marcas têm atuação direta na sua área geográfica, 

pelos valores reais e intrínsecos da empresa, ou devido à sua sustentabilidade.

O número de canais que os compradores B2B e B2C utilizam vão continuar a aumentar, e é difícil saber qual será o 

próximo canal (relógio inteligente, IoT – Internet of Things, comércio de voz, etc.). Para verificarem um aumento nas 

receitas, as empresas vendedoras devem certificar-se de que estão a partilhar informações sobre os seus produtos 

em cada novo canal.

Os clientes interagem com os inúmeros canais através de diferentes dispositivos, e numa ordem desarticulada. Isto 

significa que as marcas já não podem planear as jornadas de compra que os seus clientes irão seguir. O cliente vai 

decidir. É essencial que a informação do produto seja consistente e envolvente em todos estes pontos de contacto.

A internet alterou os mercados de comércio tradicionais e tornou mais viável vender para mercados mais focados 

e especializados. A personalização de um interesse individual ou empresarial e de especialidades proporciona uma 

abordagem multifacetada para mais sucesso.

Os consumidores também regressaram às compras presenciais, e estão a usar novas formas para comprar através de 

redes sociais e começam a planear pagar com criptomoedas.

Os compradores habituaram-se tanto a interfaces de compras online com excelente design, de interação fáceis e 

envolventes, como as interfaces na Amazon ou Facebook, e muitos outros sites, que agora esperam que todas as 

experiências de compra cumpram este padrão. Esta experiência ergonómica deve incluir conteúdo de produto, história 

da marca, ética da marca, sustentabilidade, e um sentido de comunidade, entre outros. 

As empresas de vendas diretas ao consumidor estão a investir em comunidades online para humanizar as suas marcas, 

aumentar a retenção de clientes e superar os custos de publicidade.

Os consumidores são mais propensos a comprar a uma empresa com forte valor da marca e estão preocupados com o 

impacto ambiental dos produtos que compram.

A confiança é o principal fator do futuro do comércio eletrónico. As marcas devem ser transparentes, autênticas e 

prontamente disponíveis para os seus clientes, especialmente quando os consumidores online passam a maior parte 

do seu tempo nas redes sociais. O comércio social está no centro das compras online para o consumidor de amanhã, 

com marcas a investir em vídeo e compras ao vivo.

As empresas têm clientes fidelizados e sabem quem eles são, mas podem ter uma grande vantagem competitiva se 

conseguirem falar e ouvir com atenção todos os seus clientes. 

Segundo o relatório Shopify - The Future of Commerce, Trend Report 2022, a queda do retorno dos gastos com 

anúncios e publicidade está a pressionar as marcas para darem prioridade ao valor vitalício do cliente (Life Time Value) 

e a promover a fidelização da marca.

CONTEXTO E TENDÊNCIAS NA ECONOMIA DIGITAL
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Até 2024, 35% das marcas vão incentivar abertamente os consumidores a partilhar dados pessoais em troca de 

recompensas, serviços e algumas ofertas monetárias, 25% das marcas vão estabelecer parcerias para construir 

centros de dados partilhados para facultar experiências inovadoras e reduzir os custos de aquisição de dados, e as 

organizações serão forçadas a renovar o processo de autenticação dos seus clientes para reduzir atritos e reconhecer 

e autenticar clientes de forma segura dentro de cinco segundos desde a ligação (1).

As organizações que mais crescem, aproveitam para realizar inúmeras experiências em diferentes modelos de negócio 

e experimentam constantemente estes modelos para garantir que estão no caminho certo e alinhados com os 

requisitos dos clientes.

O mundo de hoje, com inconsistências na procura, encomendas, produção e mão-de-obra, requer uma cadeia de 

abastecimento mais flexível, ágil, inteligente e fluida. Estas cadeias de abastecimento devem ser capazes de orientar 

as exigências dos clientes, onde e quando necessário. 

A utilização de novas tecnologias para gestão online de inventário, algoritmos preditivos, integrações de funcionalidades 

online e de loja, e visibilidade em inventário para logística e entregas mais rápidas de clientes estão a remodelar as 

cadeias de abastecimento a nível global.

Prosperar nesta nova era do comércio eletrónico requer uma visão e ação únicas.

CONTEXTO E TENDÊNCIAS NA ECONOMIA DIGITAL

A SUSTENTABILIDADE COMO FATOR CRÍTICO

A preocupação com critérios de sustentabilidade ESG - Environmental, Social & Corporate Governance (ambiente, 

social e governança empresarial) tem vindo a aumentar. Os consumidores apostam cada vez mais em produtos e 

serviços com impacto positivo no meio ambiente e na sociedade e as empresas procuram estar alinhadas com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU - Organização das Nações Unidas.

PREOCUPAÇÕES 
AMBIENTAIS

Considera como uma 
empresa atua como 
guardiã da natureza

Examina como uma
empresa gere seus

relacionamentos com
funcionários, fornecedores, 

clientes e a comunidade

Trata de como uma 
empresa é governada 

 E.g., remuneração dos executivos, 
direitos dos acionistas,

diversidade do conselho de 
administração e auditorias

à estrutura executivaSOCIAL

GOVERNANÇA

E.g., mudanças climáticas, 
emissões de energia,
gestão de resíduos

e esgotamento
de recursos

E.g., saúde e bem-estar, segurança, 
relações com os funcionários, 

diversidade e impacto nas comunidades

1 Fonte: IDC FutureScape: Worldwide Future of Customer and Consumer 2022 Predictions
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A par do clima, da biodiversidade e de outras preocupações ambientais, as questões sociais - como a diversidade, a 

equidade e a inclusão e o bem-estar dos trabalhadores - parecem estar em destaque, sobretudo porque estão cada 

vez mais nas discussões alargadas sobre a sustentabilidade empresarial.

A invasão russa da Ucrânia teve um impacto significativo nas tendências e desempenhos do ESG nos primeiros seis 

meses do ano de 2022. Alguns consideraram os efeitos como um revés para o movimento ESG, uma vez que os preços 

do petróleo e do gás subiram e os fundos centrados no ESG foram mal-executados, enquanto outros acreditam que 

este poderá ser um ponto de viragem, uma vez que as nações são obrigadas a considerar a energia verde e a transferir 

a dependência do petróleo e do gás da Rússia.

Importa ainda referir que, atualmente, os investidores têm optado por investir os seus recursos financeiros em 

empresas socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis, já que consideram que este tipo de empresa está mais 

preparada para enfrentar riscos sociais, ambientais e económicos e gerar valor para os acionistas a longo prazo.

No âmbito do setor da educação, verificou-se que durante a COVID-19 os utilizadores foram obrigados a encontrar 

soluções rápidas e eficazes para permitir a continuidade do ensino, mas também porque os jovens em idade escolar 

pertencem a uma geração que cresceu com a tecnologia como peça central das suas vidas, em praticamente todas as 

vertentes.

Apesar de a evolução da internet ter introduzido alguns avanços, como aulas com apoio de recursos audiovisuais ou 

plataformas de partilha de conteúdo, ainda não estávamos próximos do conceito de “educação digital” até a pandemia 

ter surgido para alterar todos os paradigmas. Assim sendo, a mudança brusca para um modelo de ensino à distância, 

assente em tecnologia digital, foi um choque para muitos, desde professores e alunos, aos próprios encarregados de 

educação.

A educação está a mudar a um ritmo acelerado, tanto em Portugal como em todo o mundo e o ensino online já é uma 

realidade e não uma simples perspetiva. Segundo o estudo da IDC (2), em 2025 espera-se que 20% das instituições 

de ensino primário e secundário e 40% do ensino superior, evoluam para novas pedagogias digitais e recorram à 

Inteligência Artificial e automação de processos robóticos para impulsionar os seus métodos de ensino.

A DIGITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

CONTEXTO E TENDÊNCIAS NA ECONOMIA DIGITAL

2 The top predictions by IDC Research for Worldwide Education
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Em 2020, Portugal aprovou o seu plano de ação para a transição digital, que atribui prioridade à capacitação e inclusão 

digitais das pessoas, à transformação digital do tecido empresarial e da administração pública e à digitalização da 

educação. Estes objetivos são consentâneos com a vertente da transição digital do PRR português, que se centrará 

nas competências digitais e na digitalização das empresas, da administração pública e da educação.

Segundo o Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES) de 2022, a percentagem de empresas 

portuguesas com pelo menos um nível básico de intensidade digital é de 52%, sendo a média da UE de 55%. As 

percentagens de utilização de TIC para a sustentabilidade ambiental, de pequenas e médias empresas que vendem 

online e de utilização de IA – Inteligência Artificial são superiores à média da UE. O número de empresas que utilizam 

serviços em nuvem aumentou relativamente ao ano passado.

Portugal situa-se entre os líderes da UE no que respeita a serviços públicos digitais e tem uma pontuação superior à 

média da UE relativamente à integração das tecnologias digitais nas atividades empresariais.

CONTEXTO E TENDÊNCIAS NA ECONOMIA DIGITAL

Em 9 de março de 2021, a Comissão Europeia apresentou uma visão e pistas para a transformação digital da Europa 

até 2030. A Comissão propõe orientações para a digitalização relativas à década digital da UE, que se desenvolvem 

em torno de quatro pontos fundamentais.

O CONTEXTO EM PORTUGAL

Fonte: Comissão Europeia - Década Digital da Europa: objetivos digitais para 2030

Especialistas em TIC: 20 milhões +
Convergência de género 

Competências digitais básicas: no mín. 80% 
da população

Competências

Conectividade: Gigabit para todos 5G em 
toda a parte

Semicondutores de ponta: duplicação da 
quota da UE na produção mundial

Dados – periferia e nuvens: 10 000 nós 
periféricos de alta segurança com impacto 
neutro no clima

Informática: primeiro computador com 
aceleração quântica

Infraestruturas digitais 
seguras e sustentáveis

Serviços públicos essenciais: 100% em linha

Saúde em linha: 100% dos cidadãos com  
acesso ao seu processo clínico

Identidade digital: 80% dos cidadãos
a utilizar a identificação digital

Digitalização dos serviços 
públicos

Adoção das texcnologias: 75% das empresas
da UE a utilizar computação em nuvem/IA/
megadados

Inovadores: crescimento das empresas
em fase de expansão e financiamento
para duplicar os «unicórnios» da UE

Utilizadores tardios: mais de 90% das PME 
a atingir, pelo menos, um nível básico de 
intensidade digital

Transformação digital 
das empresas 
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De um modo geral, as pequenas e médias empresas portuguesas são menos ativas na digitalização do que as suas 

homólogas de maior dimensão. O plano de ação para a transição digital de Portugal promove a digitalização das 

empresas através do empreendedorismo e dos ecossistemas de empresas em fase de arranque, a transformação 

digital de empresas e a transferência de conhecimento.

As medidas que visam a integração da tecnologia digital nas empresas proporcionam zonas livres para testes de 

tecnologia e criação de conhecimento e propriedade intelectual; capacitação digital das pequenas e médias empresas 

no interior; polos de inovação digital para fornecer inteligência artificial, cibersegurança e computação de alto 

desempenho; e a estratégia de computação em nuvem para a administração pública.

A melhoria das competências digitais continua a ser uma prioridade do país, tal como consta do plano de recuperação 

e resiliência (PRR), que inclui iniciativas dirigidas a diversos grupos da população.

O esforço para melhorar as competências digitais da população tem sido contínuo e Portugal reforçou a Iniciativa 

Nacional Competências Digitais INCoDe.2030 com objetivos mais alargados e um maior alinhamento com os programas 

e estratégias relevantes, como o plano de ação nacional para a transição digital. Os seus eixos de ação incluem 

educação e formação profissional, a qualificação e requalificação, a inclusão, a formação avançada e investigação.

As tendências demográficas negativas e a crescente escassez de competências colocam em evidência a urgência 

de investimentos na qualificação, melhoria de competências e requalificação da mão-de-obra em Portugal. As 

implementações das atuais iniciativas em larga escala têm sido importantes para atingir níveis adequados de literacia 

digital e garantir a adoção das tecnologias.

O mundo está em constante mudança e as tecnologias digitais são ao mesmo tempo o motor e o suporte a essa 
mudança gerando novas formas de consumir, de fazer negócio, de aprender e de viver em sociedade. Os capítulos 
seguintes deste estudo analisam os diversos indicadores da economia digital em Portugal, permitindo avaliar a 
maturidade do país neste contexto.

CONTEXTO E TENDÊNCIAS NA ECONOMIA DIGITAL



CONECTIVIDADE
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Fonte: Eurostat, Households - level of internet access

Portugal ocupa o 18.o lugar na dimensão “conectividade” do IDES 2022 e é um dos Estados-Membros com melhor 

desempenho em termos de cobertura de banda larga rápida e cobertura de rede fixa de capacidade muito elevada, graças 

à coexistência bem-sucedida de investimento público e privado e à concorrência que se registou no país nos últimos anos.

Em 2021, cerca de 5,9 milhões de agregados familiares tinham subscrito, pelo menos, uma rede de alta velocidade.

Portugal apresenta um bom desempenho em matéria de cobertura de rede de capacidade muito elevada e de banda larga 

rápida, sendo necessário um esforço suplementar para assegurar que a cobertura da rede de capacidade muito elevada e 

a adoção de banda larga móvel sejam uma realidade para todos os agregados familiares, inclusivamente nas zonas rurais.

Por região, a cobertura em Lisboa, na Madeira e nos Açores foi superior à média. Por outro lado, realça-se o crescimento 

do número de alojamentos cablados verificado no Algarve (+7,4%), Centro (+5,4%), e no Norte (+4,2%), regiões onde a 

cobertura de redes de alta velocidade se aproximou da média nacional, reforçando-se assim a coesão territorial.

A percentagem de agregados familiares com ligação à Internet em Portugal tem continuado a crescer nos últimos anos, 

estando em 2021 com 87% dos agregados familiares ligados à Internet, aproximando-se assim da média da UE (92%).

% de agregados familiares com ligação à Internet em Portugal

BANDA LARGA FIXA

A taxa de adesão global à banda larga fixa aumentou de 75% em 2019 para 79 % em 2020 e para 81% em 2021, 

ultrapassando ligeiramente a média da UE (78%).

Especificamente, no que diz respeito à utilização de banda larga fixa, esta varia com a tipologia familiar e com o nível 

de rendimento da família. As famílias de maior dimensão e com crianças, bem como com maiores rendimentos são as 

que mais acedem à Internet em banda larga fixa.

Fonte: ANACOM: O Sector das Comunicações 2021

CONECTIVIDADE

2017 2018 2019 2020 2021

86%

77%

88%

79%

90%

81%

91%

84%

92%

87%

UE Portugal
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% de agregados familiares com ligação à Internet de banda larga fixa

Fonte: Eurostat, Households - type of connection to the internet

CONECTIVIDADE

Relativamente à adesão à banda larga móvel, Portugal mantém-se abaixo da média da UE, não obstante uma cobertura 

móvel 4G de praticamente 100%.

Em 2020 cerca de 48% dos agregados familiares em Portugal tinham acesso à banda larga móvel, verificando-se em 

2021 uma redução de 1 ponto percentual, em linha com a mesma tendência de redução na média da UE.

BANDA LARGA MÓVEL

% de agregados familiares com ligação à Internet de banda larga móvel

Fonte: Eurostat, Households - type of connection to the internet

Portugal está a avançar no sentido da consecução das metas de conectividade a gigabits até 2025 e das metas de 

conectividade da Década Digital para 2030 em termos de cobertura da rede fixa de capacidade muito elevada (cobertura 

de 91%). Estão a ser envidados esforços para colmatar o fosso entre zonas urbanas e zonas rurais, menos povoadas, 

uma vez que, nas zonas rurais, a cobertura da rede fixa de capacidade muito elevada ainda não está disponível. Neste 

contexto, em 2021, o Governo criou um grupo de trabalho interministerial para elaborar um plano de ação nacional para 

a conectividade e analisar as necessidades de cobertura da população, bem como as redes fixas e móveis.

2017 2018 2019 2020 2021

72%

74%

74% 75% 77% 78%

81%79%

Agregados domésticos com ligação à Internet 
de banda larga fixa de pelo menos 100 MBPS: 
Portugal 68%; UE 41% (DESI 2022).

UE Portugal

2017 2018 2019 2020 2021

45%

46%

38%

52%

44%

55%

48%

59%

47%

58%

UE Portugal
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Os smartphones são os equipamentos com capacidade para acesso à Internet mais vendidos em Portugal. Nos 

últimos anos tem-se observado o crescimento de novos tipos de equipamentos, nomeadamente os smart wearable 

(e.g., Apple Watch, Google Glass, Samsung Gear, entre outros) ou os smart home speaker (e.g., Google Assistant, Siri, 

Alexa), sendo que estes apresentam uma tendência de crescimento nos próximos anos.

Em 2020 e 2021 verificou-se um aumento significativo e algo anormal na venda de Notebooks, que indicia uma ligação 

à compra acelerada deste tipo de equipamentos no âmbito do fornecimento escolar, apoiado pelo governo, bem como 

devido ao incremento do trabalho remoto provocado pela pandemia COVID-19.

VENDA DE EQUIPAMENTO
DE ACESSO À INTERNET

CONECTIVIDADE

Número de equipamentos de acesso à internet vendidos em Portugal

Fonte: IDC, Quarterly Device Trackers 2022 (previsão 2022 - 2026)

Em Portugal, mantêm-se a tendência dos últimos anos relativamente aos equipamentos que são maioritariamente 

utilizados para aceder à internet, com o telemóvel a liderar, seguido do Notebook e do Tablet, no entanto observa-se 

uma tendência futura de redução dos Notebooks e um interregno de crescimento dos Smartphones em 2022 e 2023.

Smartphone Notebook Desktop Tablet Smart Home
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Portugal está a enfrentar os desafios que se colocam ao aumento do nível de competências digitais da população através 

de uma abordagem sistémica segmentada que abrange os principais grupos populacionais, atribuindo prioridade 

ao desenvolvimento do seu capital humano através da modernização do ensino profissional e das instituições de 

formação, com particular ênfase na literacia digital e nas competências necessárias ao mercado de trabalho.

Portugal apresenta um desempenho superior à média da UE, tanto em competências digitais básicas como em 

avançadas.

COMPETÊNCIAS DIGITAIS

% de pessoas com competências digitais

Fonte: Eurostat, Individuals’ level of digital skills

Em matéria de capital humano, Portugal registou um aumento significativo da percentagem de especialistas em TIC, 

aproximando-se da média da UE. A percentagem de mulheres especialistas em TIC é superior à média da UE.

O número de licenciados em TIC permanece baixo em comparação com a média da UE e não sofreu alteração significativa, 

estando a percentagem de mulheres especialistas em 19%, ficando abaixo da média da UE de 21% observada em 2020.

2021 26%
29%

% de pessoas com 
competências digitais  
mais avançadas

UE Portugal

2021 54%
55%

% de pessoas com pelo 
menos competências 
digitais básicas

UE Portugal
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COMPETÊNCIAS DIGITAIS

Portugal ultrapassou a média da UE em 2021, com 4,7% de especialistas empregados em TIC.

% de pessoas licenciadas em tecnologias de informação e comunicação

Fonte: Eurostat, Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education – Tertiary education – Information and Communication 
Technologies; INE, Diplomadas/os do ensino superior (N.o) por Localização geográfica, Sexo, Natureza institucional e Área de educação e formação

% de licenciados 
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% de especialistas empregados em tecnologias de informação e comunicação

Fonte: Eurostat, Employed ICT specialists – total, Employed ICT specialists by sex
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A utilização da Internet em Portugal continua a crescer ao longo dos últimos anos e, em 2021, a penetração chegou a 

83% dos portugueses entre os 16 e 74 anos. Apesar de ter uma taxa de penetração da Internet inferior, Portugal tem 

vindo a aproximar-se da média da UE que se traduz em 90%.

Relativamente às previsões Pré COVID-19 e Pós COVID-19 apresentadas no último estudo, verifica-se que as mesmas 

estavam de acordo com a evolução sucedida em Portugal e um pouco abaixo da média na UE.

As previsões da taxa de penetração da utilização da internet indicam que em Portugal iremos continuar a crescer 

anualmente a um ritmo de dois dígitos percentuais, ficando ainda assim, nos próximos anos, um pouco abaixo da 

média da UE.

UTILIZAÇÃO DA INTERNET

UTILIZAÇÃO DA INTERNET POR REGIÃO DE PORTUGAL

A área metropolitana de Lisboa é a região onde a taxa de penetração de utilização da Internet é maior, atingindo os 

90% em 2021.

As restantes regiões do país têm vindo a aproximar-se nos últimos anos, reduzindo a diferença de utilização entre 

elas, e em relação a Lisboa, verificando-se que a região da Madeira ultrapassou a média de Portugal em 2 pontos 

percentuais (85%).

Taxa de penetração da Utilização da Internet, em Portugal e União Europeia

Fonte: Eurostat, Individuals - internet use, Last internet use: in the last 12 months; Previsões IDC de 2022 a 2026
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Taxa de penetração da Utilização da Internet, Portugal e regiões

Fonte: INE, Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos 12 meses anteriores à entrevista
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Relativamente ao tipo de equipamento para aceder à internet, em 2021, o telemóvel ou smartphone e o computador 

portátil foram os principais equipamentos utilizados no acesso à Internet, 96% e 66% dos utilizadores de Internet, 

respetivamente. Por comparação a 2018, registou-se uma tendência de aumento da utilização do smartphone no 

acesso à Internet e uma diminuição na utilização dos Tablets e do computador de secretária (Desktop).

Mais recentemente, outros equipamentos, tais como a televisão, a consola de jogos, o leitor de e-book e de áudio 

digital e o relógio, têm vindo a ganhar importância no acesso à Internet.

% de pessoas que usam determinado tipo de equipamento para aceder à Internet

CONSUMIDOR DIGITAL

Fonte: Eurostat, Percentage of individuals who used internet in the last 3 months - devices used to access the Internet

ATIVIDADES NA INTERNET

As atividades mais frequentes de utilização da internet são a troca de mensagens instantâneas (WhatsApp, Messenger, 

etc.), o uso do Email, a pesquisa de produtos ou serviços e ler notícias em jornais ou revistas online.

No perfil de utilização da internet pelos portugueses tem-se verificado um crescimento na utilização de plataformas 

de mensagens instantâneas e a realização de operações bancárias online, refletindo os investimentos que os bancos 

têm feito nos últimos anos nas suas plataformas de Internet Banking. Destaca-se ainda o elevado crescimento das 

seguintes atividades: realização de chamadas de voz ou vídeo, a marcação de consultas e as compras online.
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% de utilizadores por atividade na Internet

Fonte: Eurostat, Individuals - internet activities; E-government activities of individuals via websites; Internet purchases by individuals

CONSUMIDOR DIGITAL

Os serviços Over-The-Top (OTT) são cada vez mais utilizados e cresceram significativamente devido aos efeitos da 

pandemia. Em 2021, cerca de 80% dos utilizadores de internet faziam chamadas de voz e vídeo pela internet e cerca 

de 91% dos indivíduos usavam o serviço de instant messaging (mensagens instantâneas). A utilização do serviço de 

videostreaming on demand (i.e. Netflix, HBO Portugal, Fox Play, NPlay, Amazon Prime Video, Disney+) tem crescido, 

mas tende a ser mais reduzido, tendo atingido 34% dos indivíduos em 2021.
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Ao nível das atividades de utilização da internet na área de plataformas de comunicação, verifica-se que as trocas 

de mensagens instantâneas atingiram em 2021 uma expressão significativa (91%), bem acima da média da UE (79%), 

sendo que o crescimento das chamadas de voz ou vídeo tem acontecido todos os anos, ultrapassando a média da UE 

em 7 pontos percentuais.

ATIVIDADES NA INTERNET
PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO

% de utilizadores de internet que usam plataformas de comunicação via Internet

2019 2020 2021
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Fonte: Eurostat, Percentage of Individuals using the internet for participating in social networks 

45%

44%

60%

49%

53%

46%

80%

73%

71%

70%

2017 2019 20212018 2020UE Portugal

Chamadas  
de voz ou vídeo

CONSUMIDOR DIGITAL



29

% de utilizadores de Internet que utilizam redes sociais e por plataforma

Fonte: Eurostat, Percentage of Individuals using the internet for participating in social networks 

2017 2018 20202019 2021

76%
79%

63% 64%

80% 80%

63%

80%

64%65%

UE Portugal

Fonte: DPD, Barómetro E-shopper 2021, “Do you use any of the following social site at least once a week?” (UE27 e Portugal)
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Relativamente aos utilizadores de plataformas de redes sociais, Portugal está acima da média da UE (64%), com 

80% de utilizadores de Internet a acederem às redes sociais, os quais utilizam principalmente o Facebook, Instagram, 

Youtube e LinkedIn. Em comparação com a média da UE, os utilizadores de internet portugueses usam muito mais o 

Facebook, Instagram e LinkedIn, enquanto no Youtube os valores de utilização são idênticos e no Twitter a média da 

UE é significativamente superior à portuguesa.

91%
74%

68%
51%

65%
65%

28%
18%

22%
20%

19%
18%

17%
25%

3%
14%

Facebook

Instagram

Youtube

LinkedIn

Pinterest

TikTok

Twitter

Snapchat

0% UE Portugal
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ATIVIDADES NA INTERNET
RELAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

% de utilizadores de internet que interagem com a administração pública

61%

58% 54%55%

61%60%

59%

65%64%

57%

2017 2019 20212018 2020UE Portugal

Fonte: Eurostat, E-government activities of individuals via websites, Percentage of individuals who used internet within the last year

A Chave Móvel Digital (CMD) permite ao utilizador aceder a vários portais públicos ou privados, e assinar documentos 

digitais, com um único login, associando um número de telemóvel ao número de identificação civil para um cidadão 

português, e o número de passaporte ou título/cartão de residência para um cidadão estrangeiro. O número de 

adesões à CMD tem vindo a crescer significativamente nos últimos anos e registou um total de 4.434.727 adesões a 

agosto de 2022.

A utilização da CMD está frequentemente associada ao registo ou renovação do Cartão de Cidadão, mas verifica-se 

que os canais mais utilizados nesta adesão são o portal das finanças online (42,59%), levantamento de cartão de 

cidadão (presencial – 24,62%), autenticação.gov (17,76%), os balcões de atendimento (presencial – 14,98%) e a TV 

online com 0,05%.

Importa referir que, o portal do SNS - Serviço Nacional de Saúde tem autenticação exclusiva com chave móvel digital 

ou Cartão de Cidadão e que a prescrição médica eletrónica com a chave móvel digital agiliza o ato de prescrever uma 

receita sem papel (3).

As entidades com maior índice de autenticações com CMD, que atingiram os 17.535.978 em 2021, num total acumulado 

de mais de 57,6 milhões de autenticações, são o ePortugal, o portal SNS (área cidadão) e a Segurança Social.

3 Fonte: dados.gov.pt - Portal de Dados Abertos da Administração Pública

As atividades mais frequentes de utilização da internet nos setores da administração pública têm vindo a crescer em 

Portugal desde 2019 e com utilizações a aproximarem-se da média da UE.

Comparativamente à média da UE, observa-se que a interação dos utilizadores com a administração pública atingiu os 

59% em 2021, sendo a média da UE de 65%, portanto existe ainda uma margem de progressão.
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Número de adesões e autenticações com Chave Móvel Digital

CONSUMIDOR DIGITAL

41 854

212 388

916 794

1 157 042

1 280 718

716 712

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jan-Ago

Portal do SNS com autenticação 
exclusiva com Chave Móvel Digital 
ou CC; Prescrição médica eletrónica 
com Chave Móvel Digital.

Número de adesões
à Chave Móvel Digital

TOTAL DE ADESÕES  4 343 727

Fonte: dados.gov Portal de Dados Abertos da Administração Pública

Número de
autenticações

2018

3 093 017
2 148 304

2017

7 491 226

2019

12 876 733

2020

17 535 978

11 981 216

2021 2022
Jan-Ago

TOTAL ACUMULADO  57 657 021
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ATIVIDADES NA INTERNET | RELAÇÃO COM A BANCA

Tendo em conta os esforços que os bancos têm feito nos últimos anos nas suas plataformas de Internet Banking, 

os utilizadores portugueses estão cada vez mais a aceder a plataformas bancárias online, estando quase ao nível da 

média da UE (66%).

% de utilizadores de Internet que utilizam Internet Banking

Segundo a SIBS, com dados referentes a setembro de 2022, o MB WAY conta com mais de 4,2 milhões de utilizadores 

únicos, representando um crescimento de 14,2% face a 2021 e mais de 100% face a 2019. Em julho de 2022 foram 

realizadas 32,9 milhões de operações através do MB WAY, com o valor médio de 40€ (quarenta euros), e deste número 

de operações, 16,5 milhões dizem respeito a compras.

Utilizadores únicos de MB WAY

42%

60%

56%
52%

64%61%

64%

66%66%

60%

2017 2019 20212018 2020UE Portugal

Fonte: Eurostat, Percentage of individuals who used internet in the last 3 months - internet activities

Fonte: SIBS, Utilizadores únicos de MB WAY (em milhões)

3 743 000

4 275 000

515 000

2 120 000

2017 2019 2021 2022 (setembro)
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ATIVIDADES NA INTERNET | SAÚDE

A utilização da Internet no âmbito dos serviços de saúde online tem registado uma significativa atividade por parte 

dos utilizadores e das instituições que disponibilizam os mesmos. Verifica-se que, cada vez mais, as entidades 

disponibilizam serviços de saúde online para a marcação de consultas, para o acesso ao registo individual de saúde 

e encontrando formas alternativamente, via App ou Website, de substituir as consultas presenciais, não existindo a 

necessidade de se deslocarem a um consultório ou hospital.

Relativamente à percentagem de utilizadores de internet que efetuam a marcação de consultas online, os portuguese 

têm vindo a solicitar estes serviços e a aproximarem-se da média da UE (24%). Relativamente aos serviços 

disponibilizados para o utilizador aceder ao registo de saúde online, Portugal está bastante acima da média da UE, 

tendo 21% dos utilizadores a aceder ao seu registo de saúde. Em Portugal também se observa uma interessante 

utilização dos serviços de saúde através de uma App ou Website, sendo que Portugal (25%) está bem acima da média 

da UE (15%) na utilização destes serviços.

% de utilizadores de Internet nos serviços de saúde

UE Portugal

Marcar consultas

2016 2018 2020
13%

16%

21%

16%

21%

24%

Fonte: Eurostat, Percentage of individuals who used internet in the last 3 months - internet activities

2020

12%

21%

Aceder ao registo  
de saúde online

Utilizam serviços de 
saúde num website 
ou app em vez
de irem ao hospital
ou consultório

2020

15%

25%

CONSUMIDOR DIGITAL



34

ATIVIDADES NA INTERNET | EDUCAÇÃO

A utilização da Internet no âmbito dos serviços de educação online tem verificado um aumento acelerado desde 2019, 

que poderá estar relacionado com as alterações de hábitos pessoais e profissionais, necessidade de angariação de 

conhecimentos e comunicação distintas e mudança do estilo de vida inerentes ao COVID-19.

Verifica-se que os utilizadores da internet têm intensificado a escolha de realização de cursos online, tendo esta 

utilização crescido de 8% em 2019 para 24% em 2021, ultrapassando a média da UE.

A componente de comunicação com professores ou alunos através de portais da educação também aumentou 

significativamente, pois a realidade do COVID-19 obrigou a utilização de meios em que a atividade não era muito 

explorada até à data. Em 2020, Portugal tinha uma utilização desta atividade de 31%, bem superior à média da UE 

que era de 18%.

% de utilizadores de Internet que utiliza a Internet para educação

8%

6%

10%
9%

8%7%

21%

24%

18%

15%

2017 2019 20212018 2020

UE Portugal

Fazer um curso online
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UE Portugal

Comunicar com professores ou alunos  
através de portais de educação

14%

9%

15%14,50%

10%9,50%

31%

18%

2017 20202018 2019

Fonte: Eurostat, Percentage of individuals who used internet in the last 3 months - internet activities

ATIVIDADES NA INTERNET | ENTRETENIMENTO

A utilização da internet no âmbito dos serviços de entretenimento têm verificado um aumento acelerado da atividade 

nos últimos anos, nomeadamente no que se refere ao ver TV em streaming, ver vídeos vias serviços de subscrição e 

ouvir música em streaming ou fazer download de músicas. A percentagem de uso de jogos online ou fazer download 

de jogos não tem observado grandes alterações, mas continua superior à média da UE.

% de utilizadores de Internet que utiliza a Internet para entretenimento

2016 2018 2020

34%

34%
39%

39%

43%

43%

UE Portugal

Ver TV
(estações de TV)
em streaming
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UE Portugal

Jogar ou fazer 
download de jogos

2016 2018 2020

34%

32%

39%

33%

38%

34%

2016 2018 2020

18%

9%

27%

14%

40%

34%

UE Portugal

Ver vídeos via serviços  
de subscrição

2020 61%
73%

Ouvir música em streaming  
ou fazer download de músicas

UE Portugal

Segundo o estudo inMarket da Multidados, o Netflix lidera destacado serviços de streaming, sendo o serviço mais 

acedido e com maior frequência de utilização, seguido pela HBO que apresenta o maior potencial de crescimento e 

retenção no mercado português. Segundo o mesmo estudo, seguem-se a Amazon Prime Vídeo, NOS Play, Disney 

Plus, Apple TV, Meo Filmes & Séries e Opto SIC. 

CONSUMIDOR DIGITAL

Fonte: Eurostat, Percentage of individuals who used internet in the last 3 months - internet activities
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Verificou-se que durante 2020 e 2021, o número de compradores online em Portugal aumentou de 45% para 52%, 

ficando abaixo da média da UE que se situa em 67%, no entanto, algumas previsões da especialidade indicavam 

que existiria um ajuste do mercado em 2021, para valores mais próximos dos verificados antes da pandemia, ou seja 

2019, mas não se confirmou essa previsão, sendo estimado que o mercado continuará a crescer em 2022, prevendo 

a IDC que a percentagem de utilizadores portugueses que fazem compras online se situe nos 72%, ainda assim 

significativamente a baixo da média da EU que tem uma previsão de 84% em 2026.

COMÉRCIO ELETRÓNICO

Observa-se um crescimento generalizado de compradores online nas várias regiões de Portugal, verificando-se um 

crescimento superior à média portuguesa na área metropolitana de Lisboa, região Centro e Algarve.

Esta subida pode estar relacionada com a COVID-19, obrigando os compradores a encontrarem soluções de compra 

online, podendo ainda estar relacionado com um maior desenvolvimento económico registado nas regiões que 

induziram indiretamente um maior consumo online. O menor crescimento nos Açores e Madeira pode ter a ver com 

maior dificuldade nas entregas durante o período pandémico.

COMPRADORES ONLINE POR REGIÃO DE PORTUGAL

% de indivíduos que fazem compras online

Fonte: Eurostat, percentage of Internet purchases by individuals; Last online purchase in the last 12 months; Previsões IDC de 2022 a 2026

UE (previsão 2022)

Portugal (previsão 2022)

Portugal (2019, previsão pré-covid)

34%

54%

39%37%

60%56%
52%

45%

56%

47%

60%

50%

64%

53%

68%

55%

72%67%
71% 74%

78%
81%

84%

65%

45%

42%

2017 2018 2020 2022 20242019 2021 2023 2025 2026
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% de indivíduos que fazem Compras Online, em Portugal e por região

Fonte: INE, Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram comércio eletrónico para fins privados nos 12 meses anteriores
à entrevista (%) por Local de residência

2017 2018 2019 2020 2021

Norte

NortePortugal

34%

27%

37%

31%

39%

34%

45%

40%

52%

46%

2017 2018 2019 2020 2021

Alentejo

AlentejoPortugal

36%

34%

38%

37%

39%

39%

45%

44%

52%

51%

2017 2018 2019 2020 2021

Centro

CentroPortugal

34%

31%

37%

36%

39%

37%

45%

45%

53%

52%

2017 2018 2019 2020 2021

AML

AMLPortugal

46%

34%

44%

37%

47%

39%

52%

45%

59%

52%

2017 2018 2019 2020 2021

Madeira

MadeiraPortugal

36%

34%
37%

37%

37%

39%

38%

45%

41%

52%

52%

46%

2017 2018 2019 2020 2021

Açores

AçoresPortugal

34%

35%

37%

37%

39%

40%

42%

45%

2017 2018 2019 2020 2021

Algarve

AlgarvePortugal

34%

29%

37%

38%

39%

40%

45%

45% 52%

54%
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INTENSIDADE DE COMPRA NA INTERNET
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A frequência de compras online tem vindo a aumentar e prevê-se que a tendência continue. A maioria dos compradores 

fez em média entre 3 a 5 compras, nos últimos 3 meses, seguindo-se os utilizadores que compram entre 1 a 2 vezes, 

com um aumento de 2% de 2020 para 2021. 

Relativamente aos compradores online, segundo a sua faixa etária, podemos verificar que a frequência de compra é 

mais significativa nas idades entre 16 e 24 anos e entre 25 e 54 anos, tanto ao nível da frequência de compra de 3 a 5 

vezes e 1 a 2 vezes, nos últimos 3 meses observados.

Relativamente à média da UE, observamos que os compradores online entre 55 e 74 anos são bastante mais ativos do 

que em Portugal, confirmando-se esta tendência para todo o tipo de frequência de compras online (número de vezes).

% de compradores online por frequência de compra

13%

11%

1 a 2 vezes

15%

13%

3 a 5 vezes

7%

6%

6 a 10 vezes

6%

5%

mais de 10 vezes2020 2021

Analisando os portugueses que compram na internet por classes etárias, verificamos diferenças significativas quando 

comparamos com os resultados europeus. Em Portugal, as classes etárias que estão mais afastadas da média 

europeias são as classes etárias mais velhas (55 a 74). No caso da classe etária mais jovem (16 a 24), que compra 

frequentemente, observam-se valores mais elevados e uma tendência comportamental similar à europeia e, apesar 

dos números similares ou mais reduzidos, dependendo da frequência, é a classe etária que manifesta maior potencial 

de convergência com os resultados europeus.

Fonte: Eurostat, Internet purchases by individuals (2020 onwards). Frequency of online purchases in the last 3 months
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% de compradores online por frequência de compra e idade

O smartphone é o equipamento mais utilizado para fazer compras na internet, tendo mesmo reforçado a sua liderança, 

quando comparado com a média da UE, onde é superior em 12 pontos percentuais.

Comparando com o estudo ACEPI/IDC de 2020, o computador era o equipamento mais usado nas compras online, 

mas o telemóvel já demonstrava uma consolidação do seu crescimento com valores significativos.

A utilização do telemóvel consolidou-se com valores muito significativos, enquanto a utilização do tablet diminui 

significativamente, permitindo o crescimento da opção de realizar compras utilizando o Laptop, sendo que neste 

caso, e tendo em consideração o COVID-19, existiram diversos apoios para a aquisição e utilização de Laptops, tanto 

ao nível escolar como pessoal e profissional, observando-se uma menor necessidade de mobilidade dos compradores 

a nível geral.

A utilização do Laptop para fazer compras na internet situa-se acima da média da UE (56%), sendo que Portugal tem 

66% dos compradores online a utilizar este equipamento.

Fonte: Eurostat, Internet purchases by individuals (2020 onwards) who purchased online in the last 3 months. Frequency of online purchases in the last 
3 months. By age

CONSUMIDOR DIGITAL

Portugal UE

1 a 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 10 vezes mais de 10 vezes

15%

20%

23%

6% 5%

8%
9% 8% 8%

1%
2%

18%

1 a 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 10 vezes mais de 10 vezes

15%

21%

23%

21%

13%

10%
11%

8%

12%

4%

24%

5%

16 a 24 anos 25 a 54 anos 55 a 74 anos16 a 24 anos 25 a 54 anos 55 a 74 anos
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% de compradores online por equipamento utilizado para fazer compras na Internet

65%

77%

Smartphone

56%

66%

Laptop

40%

39%

Computador

27%

21%

Tablet

1%

1%

Outro Equipamento

UE Portugal

Fonte: DPD, Barómetro E-shopper 2021, “What devices do you use to order?” (UE27 e Portugal)

Tem sido habitual nos últimos anos constatar que muitos portugueses compram frequentemente online em sites 

estrangeiros. No entanto, verifica-se que a percentagem de compras online em Portugal é maioritariamente efetuada 

em sites portugueses (87%).

O impacto da pandemia COVID-19, com o surgimento de um maior número de lojas online portuguesas, com qualidade 

e otimização da logística de entrega de produtos e serviços, tiveram influência no menor nível de compras em um país 

da UE ou do resto do mundo.

Em comparação com a média dos compradores da UE, Portugal continua a ter mais compradores em lojas nacionais 

(87% vs 84% na UE), em lojas de num país da UE (44% vs 32% na UE) e em lojas do resto do mundo (23% vs 22% na UE).

COMPRAS NA INTERNET EM SITES NACIONAIS,
UE E RESTO DO MUNDO

CONSUMIDOR DIGITAL
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% de compradores online em sites nacionais, UE e resto do mundo

% de compradores online por razão de compra em sites fora de Portugal

UE Portugal

Compras nacionais

PT UE

Compras de um país da UE Compras do resto do mundo

84%

87%

32%

44%

22%

23%

Fonte: Eurostat, Internet purchases - origin of sellers. Percentage of individuals who purchased online in the last 3 months

Analisando as principais razões para a preferência dos portugueses pelas compras online em sites fora de Portugal, 

destaca-se o preço mais baixo e a indisponibilidade de alguns produtos, marcas ou websites a nível nacional. Os 

compradores online privilegiam claramente as opções de preços mais baixos, no que se refere à compra em sites fora 

de Portugal, que comparativamente com a média da UE (54%) é de 73% em Portugal.

Fonte: Eurostat, Internet purchases - origin of sellers. Percentage of individuals who purchased online in the last 3 months

CONSUMIDOR DIGITAL

0%

43%

16%

9%

2%

73%Preços mais baixos

Produtos, marcas ou website não disponível localmente

Melhores condições e transparência na entrega e devoluções

Entender a língua estrangeira do website

Outros
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LOJAS ONLINE COM MAIOR
REPRESENTATIVIDADE EM PORTUGAL
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Se analisarmos os sites com presença em Portugal, que são mais procurados para as compras online e representam o 

maior nível de vendas, observamos que o ranking é liderado pela Worten.pt, logo seguido pelo elcorteingles.pt, zara.

com, continente.pt e amazon.es.

Lojas com maior volume de vendas online em Portugal

O QUE SE COMPRA ONLINE
POR CATEGORIA DE PRODUTO OU SERVIÇO

No topo das categorias de compras online estão, à semelhança do ano anterior, nos produtos de distribuição física, 

a “roupa e acessórios de moda”, com um crescimento de 10% relativamente a 2020, os “serviços de alojamento” na 

categoria de serviços, e os “filmes ou séries” na categoria de conteúdos eletrónicos para download ou subscrição.

Na categoria de produtos de distribuição física, registaram-se crescimentos muito significativos nas “refeições 

entregues ao domicílio ou levantamento em loja”, que aumentaram significativamente a sua expressão, existindo um 

diferencial de 15% relativamente à média da UE, e nos “produtos alimentares e bebidas” e “produtos para desporto”, 

que este ano demonstram a alteração comportamental dos portugueses provocada pela pandemia COVID-19.

Fonte:  ecommerceDB as of October 2021

6° 7° 8° 9° 10°

1° 2° 3° 4° 5°
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Quais os produtos de distribuição física mais comprados online

27%

31%

23%

30%

Roupa, calçado
ou acessórios de moda

Refeições entregues
ao domicílio

(ou levantadas em loja)

Produtos de cosmética, de 
beleza ou de bem-estar

Computadores, tablets, 
telemóveis, smartphones, 
equipamento informático 

complementar

Produtos para desporto
(exclui roupa desportiva)

68%

69%
15%

24%

29%
16%

31%

46%
21%

26%

27%

29%

22%

Livros, revistas
ou jornais (em papel)

Artigos para a casa ou jardim 
(exclui eletrodomésticos

e equipamentos eletrónicos)

18%

20%

19%

17%

18%

16%

Alimentos ou bebidas 
provenientes de lojas

Medicamentos Eletrodomésticos, televisões, 
câmaras fotográficas ou outro 

equipamento eletrónico

20%

15%

9%

9%

6%

3%

6%

3%

15%

16%

Produtos de limpeza ou 
produtos de higiene pessoal

Brinquedos ou artigos  
para cuidados de bebés

ou crianças

Veículos ou peças
para veículos

Música
(ex.: CD, disco de vinil)

Filmes ou séries
(ex.: DVD, Blu-ray)

UE Portugal Crescimento PT 2021/2020

Fonte: Eurostat, Internet purchases - goods or services; Percentage of individuals who purchased online in the last 3 months
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Quais os produtos de conteúdos eletrónicos para download ou subscrição 
mais comprados online

Fonte: Eurostat, Internet purchases - goods or services; Percentage of individuals who purchased online in the last 3 months

Filmes, séries ou programas 
de desporto para download 

ou subscrição de um
serviço online

31%

35%

Música para download
ou subscrição de um 

serviço de música online

25%

16%

Jogos para jogar online  
ou para download

16%

15%

Software ou atualizações 
de software para 

download

17%

12%

Aplicações de Internet 
(exceto sobre saúde)

Aplicações de Internet 
relacionadas com a saúde 

ou com exercício físico

Livros eletrónicos, 
revistas eletrónicas

ou jornais eletrónicos

7%

7%

13%

7%

8%

9%

UE Portugal

Na categoria de conteúdos eletrónicos para download ou subscrição, verifica-se um aumento comparativo com 

a média da UE da percentagem de compradores online na área de “filmes, séries ou programas de desporto para 

download ou subscrição”, estando a UE mais ativas em todas as outras rúbricas desta categoria.

CONSUMIDOR DIGITAL
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Quais os serviços mais comprados online

Serviços
de transporte

15%

22%

Bilhetes para eventos 
culturais ou outros, como 
cinema, concertos, feiras

9%

14%

Adesão ou renovação
de serviços de ligação

à Internet, telefone
ou telemóvel

13%

19%

Serviços
de alojamento

16%

28%
33%

Na categoria compras de serviços online, verifica-se um aumento significativo, comparado com a média da UE, dos “serviços 

de alojamento” e “serviços de transporte”. Portugal tem também uma percentagem superior à média da UE relativamente à 

maioria das categorias de serviços, nomeadamente na adesão aos serviços de internet e bilhética para eventos.

Bilhetes para eventos 
desportivos

2%

2%

Adesão ou renovação
de serviços de eletricidade, 
água ou serviços similares

9%

10%

Serviços domésticos, 
como limpeza, 

babysitting, jardinagem

3%

2%

UE Portugal Crescimento PT 2021/2020

Fonte: Eurostat, Internet purchases - goods or services; Percentage of individuals who purchased online in the last 3 months
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Na sua atividade de compra online, verifica-se que os portugueses adquiriram, nos últimos 3 meses, alguns produtos 

financeiros, principalmente apólices de seguro, refletindo os investimentos que os grupos seguradores e financeiros 

têm feito nos últimos anos nas suas plataformas online, verificando-se ainda que Portugal tem 11% de compradores 

de seguros online, sendo a média da UE de 8%.

Quais os produtos financeiros mais comprados online

Algum dos
anteriores

13%

14%

Apólices de seguro,
incluindo seguro de viagem

8%

11%

Compra ou venda de ações,
títulos ou outros ativos 

financeiros

5%

2%

Empréstimo, hipoteca ou crédito
de bancos ou outros prestadores

financeiros

3%

2%

UE Portugal

Fonte: Eurostat, Internet purchases - goods or services; Percentage of individuals who purchased online in the last 3 months
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MÉTODOS DE PAGAMENTO USADOS
NAS COMPRAS ONLINE

Nos últimos anos têm existido algumas novidades e alterações na preferência dos métodos de pagamento utilizados 

pela maioria dos compradores online.

Na realidade, verifica-se que em 2021, o MB WAY é o terceiro meio de pagamento no ranking nacional, pela sua 

facilidade de utilização e funcionalidades disponíveis, com uma expressão muito similar à utilização de cartões de 

crédito, sendo que o Multibanco é o método mais usado, seguido da carteira digital como o Paypal e outras, refletindo 

a confiança que os compradores têm nestas plataformas com maturidade nas compras online.

CONSUMIDOR DIGITAL

Métodos de pagamento usados nas compras online

Fonte: Barómetro DPD, Comportamento dos compradores online, 2021

0%

Multibanco

Carteira digital (Paypal, Alipay)

Pagamento com telemóvel (Mbway)

Cartão de débito / crédito de marcas nacionais

Visa / Mastercard

Transferência bancária

Pagamento contra entrega

Cartões virtuais

Débito direto

48%

43%

34%

31%

29%

15%

14%

5%

5%
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LOCAIS DE ENTREGA USADOS
NAS COMPRAS ONLINE

A definição do local de entrega das compras realizadas na internet é importante para os portugueses. As entregas 

em períodos horários definidos, e as entregas “rápidas”, são normalmente fatores determinantes para a comodidade 

e experiência de compra.

A maioria dos compradores online prefere receber os seus produtos em casa, não só pela comodidade, mas porque 

durante a pandemia COVID-19 existiu a necessidade de seguir normas de confinamento, e de um aumento do 

teletrabalho, mantendo os compradores por mais tempo no seu lar.

Os outros locais de entrega utilizados pelos compradores têm uma percentagem similar, sendo que ir à loja que 

frequentam habitualmente, para recolher os seus produtos, representa 28% das preferências.

% de compradores online por local de entrega utilizado

Fonte: CTT Relatório e-commerce 2021, Locais de entrega  utilizados

Receber em casa Lojas que frequenta
no dia-a-dia

Receber fisicamente
na loja do e-seller

88% 28% 24%

Receber no emprego Receber nos correios/
/posto de correio

22% 20%
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ESCOLHA DE UM SITE DE ECOMMERCE

CONSUMIDOR DIGITAL

A maioria dos compradores online em Portugal atribuem muita importância ao fator de entrega gratuita das compras.  

Também se verifica que são relevantes para a compra online os fatores de “devolução gratuita”, descrição detalhada 

dos produtos” e “não haver custos ‘escondidos’ no processo de compra”.

% de compradores online por fatores de escolha de um site de eCommerce

Fonte: DPD, Barómetro E-shopper 2021, “Drivers to shop online: Which criteria are important for you?” 

13%

51%

21%

8%

22%

22%

13%

14%

0%

Entrega gratuita

Devolução gratuita

Descrição detalhada do(s) produto(s)

Não ter custos “escondidos” que podem aumentar 
o preço do produto no final da compra

Pagamento por carteiras digitais (e.g., Paypal, etc.)

Custos de entrega bem definidos e transparentes

Política de devolução entendível e clara

Capacidade de pagamento com cartão de crédito
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RAZÕES PARA COMPRAR ONLINE

CONSUMIDOR DIGITAL

% de compradores online por razões para comprar online

No processo de compra existem motivos que levam os compradores a adquirirem mais produtos e serviços através 

da internet. Essas razões estão cada vez mais associadas à conveniência, tendo por base a possibilidade de comprar a 

qualquer momento do dia e ser mais fácil do que comprar nas lojas físicas.

Em 2021, a “facilidade de compra” com 75%, a “possibilidade de comprar a qualquer hora” com 62% e a “possibilidade 

de comprar em qualquer local” com 43%, são algumas das principais razões para os compradores comparem online. 

De qualquer forma, os compradores online continuam a privilegiar no seu processo de compra as promoções e os 

preços mais baixos.

Fonte: CTT Relatório e-commerce 2021, Razões da compra online

Facilidade de compra

Possibilidade de comprar
a qualquer horas

Promoções

Preço mais baixo

Possibilidade de compra
em qualquer local

Mais variedade

Existência de comentários
de outros compradores

Existência de informação
sobre produtos

Informação detalhada
sobre o produto

Entregam o(s) produto(s)
em casa

75%

62%

52%

38%

56%

43%

24%

22%

17%

4%

0%
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VALOR GASTO NAS COMPRAS ONLINE

A maioria dos compradores gastou entre 100 e 299 euros nas compras online, considerando as compras dos últimos 

3 meses, valor quase semelhante ao observado no ano anterior (2020), tendo existido um decréscimo de 2 pontos 

percentuais.

No entanto, observa-se um crescimento na categoria 50 a 99 euros do valor de compras online, o que indica uma 

diminuição no total do valor das compras online, sendo que as outras categorias diminuíram a percentagem de 

compradores de 2020 para 2021.

% de compradores por valor gasto nas compras online

< 50€

18%

21%

50 a99€

21%

18%

100 a
299€

26%

28%

Fonte: Eurostat, Internet purchases - money spent. Percentage of individuals who purchased online in the last 3 months.
Online purchases in the last 3 months 

300 a
499€

10%

11%

500 a
999€

8%

8%

=/>
1000€

6%

8%

2020 2021
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BARREIRAS À UTILIZAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÓNICO

Os indivíduos que não efetuaram compras ou encomendas online nos últimos 3 meses, justificaram este facto com a 

“preferência pelo contacto pessoal, força de hábito ou fidelidade aos clientes habituais” (55%), à semelhança do que 

acontece na média da UE.

Outros motivos mencionados para não recorrer ao comércio eletrónico foram o “não haver necessidade de comprar 

online” (47%), as “preocupações com a segurança e privacidade dos pagamentos” (45%) e a “confiança relativa à 

receção ou devolução de produtos” (40%).

CONSUMIDOR DIGITAL

Motivos para não efetuar compras através da Internet

Fonte: Eurostat, Households and by Individuals (2021); Indivíduos entre os 16 e os 74 anos que não efetuaram compras ou encomendas online nos 
últimos três meses

55%

47%

45%

40%

28%

27%

25%

12%

Prefere o contacto pessoal /
/ por força de hábito / fidelidade aos 

comerciantes habituais

Não tem necessidade de comprar online

Tem preocupações com a segurança 
e privacidade dos pagamentos

Tem problemas de confiança relativos
à receção ou devolução de produtos

ou preocupações com as reclamações

Não sabe ou não se sente preparado
para encomendar

Problemas com a entrega
(ex.: demora nas entregas ou problemas

em receber encomendas em casa)

Tem preocupações com o custo das entregas

Os fornecedores estrangeiros
não vendem para Portugal

Outros motivos

0%

17%
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Conforme informação disponibilizada pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, em 2021, 62% das empresas em 

Portugal tinham presença na Internet - empresas com 10 e mais pessoas ao serviço.

No caso das empresas de maior dimensão (250 ou mais colaboradores), a percentagem atinge os 94% de presença 

na internet. Relativamente às médias e pequenas empresas, verifica-se que a presença na Internet também é algo 

significativa, sendo de 78% para as médias empresas e de 58% para as pequenas empresas.

PRESENÇA NA INTERNET

% de empresas com presença na Internet, em 2021

Fonte: INE, Proporção de empresas com 10 e mais pessoas ao serviço com presença na Internet por Escalão de pessoal ao serviço
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Grandes Empresas
250 e mais pessoas

94%

Médias Empresas
50 a 249 pessoas

58%

Pequenas Empresas
10 a 49 pessoas

78%

Todas as Empresas

62%
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As empresas têm vindo a utilizar de forma mais estruturada as redes sociais, tanto para promover os seus produtos 

e serviços, como para interagir com os seus clientes e parceiros. Uma presença forte nas redes sociais garante às 

empresas uma maior visibilidade.

A percentagem de empresas que utilizam as redes sociais tem vindo a crescer nos últimos anos, estando Portugal 

acima da média da UE, com 58% em 2021.

As empresas têm diferentes formas de presença na internet, maioritariamente, através de um nome de domínio 

próprio, com presença em diferentes canais sociais (Facebook, Instagram, Youtube, etc.) e com o seu website otimizado 

para as plataformas móveis.

Das empresas inquiridas, verifica-se que a presença nos grandes marketplaces (Amazon, eBay, AliBaba, etc.) não tem 

expressão e nem está no planeamento da maioria das empresas nos próximos 12 meses, sendo que 33% das empresas 

indica que tem presença em marketplaces de serviços (Google Maps, TripAdvisor, Uber Eats, etc.).

% de empresas que utilizam as redes sociais

Fonte: Eurostat, Social media use by type, internet advertising; Use social networks (e.g., Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer, etc.)

43%

45%

48%

49%

56%

58%

20192017 2021

UE Portugal
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Indique a realidade da sua organização em relação aos seguintes tipos de presença na 
Internet?

Fonte: IDC Portugal, Estudo setembro 2022 a organizações portuguesas, maioritariamente grandes e médias empresas

TIPO DE DOMÍNIOS

Evolução do registo de domínios .pt

Das empresas com presença na internet, verifica-se que existem mais de um milhão e meio de domínios .pt atribuídos, 

existindo uma evolução constante de mais de cem mil domínios .pt todos os anos.

Fonte: dns.pt, Evolução do registo de domínios (extraído em outubro de 2022)

1.598.177

2018 20192017 2020 2021 2022

976.370
1.086.930

1.210.201
1.342.970

1.479.574
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Planeado para os próximos 12 mesesJá temos hoje

97%

87%

33%

12%

1%

90% 5%

64% 8%

4% 7%

Nome do domínio próprio 
(com ou sem website desenvolvido)

1 ou mais Websites, com domínio próprio

Página da marca em canais sociais 
(Facebook, Instagram, Youtube, etc)

Website otimizado para plataformas móveis, 
com URL especifico

Presença em marketplaces de serviços 
(Google Maps, TripAdvisor, Uber Eats)

Website gratuito, sem nome de domínio próprio

Presença em grandes marketplaces 
(Amazon, eBay, AliBaba, Etc)

0%
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A grande maioria das empresas inquiridas tem, naturalmente, um domínio .pt, sendo o domínio .com a sua segunda 

preferência.

A escolha do domínio .pt pretende, maioritariamente, identificar que a empresa tem os seus produtos ou serviços de 

origem nacional e porque os conteúdos do website são produzidos para uma audiência em língua portuguesa.

Com que tipo de domínio está registado o site da sua organização?

Caso o site da sua organização esteja também registado sob o domínio .pt, quais as 
razões que estão na base desta escolha?

Fonte: IDC Portugal, Estudo setembro 2022 a organizações portuguesas, maioritariamente grandes e médias empresas

87%

32%

4%

5%

3%

.pt

.com

.com.pt

outros

.eu

0%

Fonte: IDC Portugal, Estudo setembro 2022 a organizações portuguesas, maioritariamente grandes e médias empresas
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Porque os conteúdos são produzidos em Portugal 
e estão em português

Porque pretende identificar o seu produto/
/serviço como português

Porque dá credibilidade

Porque é mais seguro

Porque é mais facil, e se existir algum problema 
sabemos a quem recorrer

Porque não existem outras possibilidades

Porque é um site complementar 
a outro da minha organização

Outros

65%

70%

28%

7%

6%

6%

4%

3%

0%
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As principais finalidades dos websites das empresas inquiridas, são a apresentação institucional da organização e a 

disponibilização de informação sobre os seus produtos e serviços.

Quais as finalidades do (ou dos) websites da sua Organização?

Fonte: IDC Portugal, Estudo setembro 2022 a organizações portuguesas, maioritariamente grandes e médias empresas

COMÉRCIO ELETRÓNICO

O comércio eletrónico é um tipo de comercialização em que a compra e a venda online, de produtos e serviços, 

abrangendo transações financeiras e a faturação eletrónica B2B, são realizadas totalmente pela internet através de 

dispositivos eletrónicos, como computadores, telefones móveis, smartphones ou tablets.

Em 2021, a média de empresas portuguesas com comércio eletrónico foi relativamente baixa e está ao nível da 

média de 2019 com 16%. Verificou-se uma redução da percentagem de empresas, que em 2020 estava em 20% com 

comércio eletrónico. Esta redução pode estar ligada à existência de uma pandemia, tendo-se verificado, em alguns 

setores da economia, uma redução de atividade comercial e dos investimentos.

No caso das empresas de grande e média dimensão, a percentagem de comércio eletrónico é superior à média da UE, 

situando-se nos 42%. No entanto, as pequenas empresas têm uma percentagem inferior à média europeia, de 14%.
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Apresentação institucional da organização

Informação sobre produtos e serviços 

Divulgação de campanhas

e-Commerce (loja online) para consumidores (B2C)

e-Commerce (loja online) para empresas (B2B)

e-Commerce para o mercado internacional

Outras

94%

87%

32%

22%

17%

10%

3%

0%
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% de empresas com comércio eletrónico

Grandes
Empresas

2017 2018 2019 2020 2021

39%
44%

37%

45%

38%

45%
39%

45%

38%
42%

Médias
Empresas

2017 2018 2019 2020 2021

25%

31%

25%

32%

25%26%24%

30% 30%

24%

Pequenas
Empresas

2017 2018 2019 2020 2021

18%
13%

19%17%17%16%
20%

14%
18%

15%

UE Portugal

Fonte: Eurostat, Enterprises with e-commerce sales of at least 1% turnover

O marketing online é um dos fatores importantes para o desenvolvimento do comércio eletrónico nas empresas. 

A empresas inquiridas indicam que na sua organização as práticas de angariação de leads via landing pages, o Geo 

marketing, os eventos online ao vivo (Webinars), o email marketing, a publicidade em redes sociais e o Search Engine 

Optimization, representam a maioria das atividades realizadas no âmbito do marketing online.

EMPRESA DIGITAL
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Quais as práticas de marketing online que existem na sua organização?

Qual é a percentagem do orçamento de marketing que é atribuída ao marketing 
online?

IDC Portugal, Estudo setembro 2022 a organizações portuguesas, maioritariamente grandes e médias empresas

Na componente de orçamento de marketing das empresas portuguesas, é normal que seja definido uma percentagem 

desse orçamento para as atividades associadas ao marketing online. As empresas inquiridas indicam uma previsão para 

2022 de 17% do orçamento dedicado ao marketing digital, em linha com o que os inquiridos referem relativamente ao 

orçamento de 2021.

Fonte: IDC, , Estudo setembro 2022 a organizações portuguesas, maioritariamente grandes e médias empresas, Estudo da Economia Digital 2020

20192018

18%

15% 14%

17% 17%

2020 2021 2022 (Prev.)
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Realizamos Não realizamos, mas vamos realizar brevemente Não realizamos

56%

56%

63%

39%

38%

32%

23%

17%

Publicidade em redes sociais

Search Engine Optimization

Email Marketing

Publicidade em motores de pesquisa 
(Google, pesquisa Sapo, etc)

Publicidade em sites
de terceiros/portais (display)

Video Marketing

Marketing de influência

SMS Marketing

Marketing de afiliados

Publicidade em Apps 17%

39%
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A faturação eletrónica em Portugal foi sendo adotada por vários setores de atividade económica ao longo dos últimos 

anos, principalmente por empresas com elevado volume de transações, com processos de negócio assentes em cadeias 

de fornecimento e logística complexas, em particular em setores como o retalho alimentar e algumas indústrias.

Estima-se que em 2021, entre 30% e 34% do volume do PIB nacional tenha sido já transacionado exclusivamente 

através de soluções de faturação eletrónica B2B, representando cerca de 63 e 71 mil milhões de euros, abrangendo 

cerca de 90 mil empresas.

Para além das soluções totalmente integradas, entre sistemas de faturação e sistemas financeiros de emissores e 

recetores, as soluções via portal online, direcionadas para empresas de menor dimensão, têm contribuído para uma 

maior adoção destes processos junto das médias e pequenas empresas. 

Também a pandemia foi decisiva para esta evolução positiva da disseminação da faturação eletrónica, obrigando 

a uma aceleração transversal da transformação digital nas organizações e a necessidade de eliminar processos de 

faturação em papel.

Segundo a Saphety, empresa do Grupo SOVOS e líder de mercado na área de faturação eletrónica, prevê-se que em 

2022 exista um crescimento da fatura eletrónica entre 15% a 25% relativamente ao ano anterior, estimando-se um 

volume entre 36% e 39% do PIB nacional, representando cerca de 82 e 89 mil milhões de euros.

% do volume de negócios transacionados com faturas eletrónicas B2B
(por setor de atividade)
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Fonte: SAPHETY, empresa do grupo SOVOS, Portugal eInvoicing Market Analysis

36%Retalho/Grande Distribuição

15%Indústria

9%Administração Pública

9%Indústria Automóvel

8%Serviços

8%Telecomunicações

4%Transportes

4%Saúde

2%Logística

2%Utilities (água, gás, eletricidade)

2%Área Financeira

1%Construção

Outros 1%
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Número de empresas que enviam e recebem faturas eletrónicas B2B
(por setor de atividade)

Conforme dados disponibilizados pela Saphety (Portugal eInvoicing Market Report), em 2021 verificou-se que um total 

de mais de 91 mil empresas enviaram e receberam faturas eletrónicas. Os maiores emissores de faturas eletrónicas 

pertencem aos setores de atividade da administração pública, serviços e retalho / grande distribuição. Relativamente 

aos maiores recetores de fatura eletrónicas, verificamos uma grande expressão dos “outros setores”, seguido pela área 

de indústria e serviços.

Fonte: SAPHETY, empresa do grupo SOVOS, Portugal eInvoicing Market Analysis

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A pandemia COVID-19 levou a um reconhecimento mais alargado da importância da transformação digital. Até 

recentemente, a implementação de tecnologias digitais era considerada importante para o sucesso no mercado e 

estava geralmente associada às empresas mais inovadoras e modernas. Agora, no entanto, a pandemia tornou a 

transformação digital parte integrante da sobrevivência das empresas. Muitas das mudanças associadas à digitalização 

— serviços prestados remotamente, teletrabalho e reuniões online — são suscetíveis de permanecer. O investimento 

na digitalização é vital para prevenir perturbações empresariais, organizar o trabalho remotamente, melhorar a 

comunicação com clientes, fornecedores e colaboradores e vender produtos e serviços online.

A adoção de novas tecnologias digitais avançadas – tecnologias inovadoras – é um ponto importante na transformação 

digital da economia da UE. Tecnologias como a impressão 3D, a robótica avançada, a internet das coisas, a análise de 

big data e inteligência artificial, drones, realidade aumentada ou virtual, têm contribuído para o aumento do volume 

de negócios das empresas, mas verifica-se uma progressão lenta na adoção desde 2019.

Em Portugal verifica-se que a percentagem de empresas que utilizam tecnologias inovadoras é um pouco mais baixa 

comparada com a média da UE, não obstante nas componentes de Inteligência Artificial e Robótica existe uma maior 

utilização por parte das empresas portuguesas.
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% empresas que utilizam tecnologias inovadoras

Fonte: Eurostat, Artificial intelligence; Internet of Things; Cloud computing services; Big data analysis; 3D printing and robotics

41%

35%

Cloud

13%

10%

Big Data

29%

23%

IoT

8%

17%

AI

7%

9%

Robótica

5%

4%

Impressão 3D

Num inquérito às empresas realizado pela IDC em setembro deste ano (2022), no qual participaram 193 empresas de 

diferentes setores de atividade, teve, entre outros, como objetivos observar as prioridades das empresas em relação a 

novos modelos de negócio digital, identificar quais as prioridades das iniciativas de tecnologias digitais a considerarem 

para 2023 e quais os riscos que consideram terem maior probabilidade e impacto nos próximos 2 anos.

Verifica-se que, para os inquiridos, a prioridade dos novos modelos de negócio digital está principalmente focada na 

aceleração da disponibilização de capacidades digitais que permitam aos seus clientes pagarem para utilizar ou aceder 

aos produtos ou serviços, a pedido, ou seja, As-a-Service.

As empresas também veem o “Ecossistema do setor” como uma das principais prioridades dos novos modelos de 

negócio digital, onde a importância de integrar e explorar redes interempresas possibilitando a partilha de valor com 

base em plataformas digitais, representa uma prioridade de 50% dos inquiridos.

UE Portugal
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Novos Modelos de Negócio Digital | Qual dos seguintes modelos de negócio digital 
será uma prioridade para a sua organização?  

Fonte: IDC Portugal, Estudo setembro 2022

Identificamos que as principais tecnologias digitais a fazerem parte integrante das iniciativas tecnológicas das empresas 

para 2023 estão, principalmente ligadas a fatores de melhoria contínua, nomeadamente ao aumento ou aceleração 

das iniciativas de automatização, a melhoria das competências das equipas de TI – formação interna, requalificação e 

recrutando talentos -, e garantir o bom desempenho de áreas fundamentais (e.g., segurança, estrutura de custos, etc.).

Ainda assim, 38% dos inquiridos identifica que a capacidade de aumentar a utilização de ferramentas tecnológicas para 

melhorar a conetividade, colaboração e cocriação entre áreas de negócio e com parceiros do ecossistema, também é 

uma prioridade da sua organização para 2023.

EMPRESA DIGITAL

As-a-Service (permitir aos clientes pagar pelos 
produtos/serviços de acordo com o consumo) 59%

Ecossistema de setor (integrar e explorar
redes inter-empresas) 50%

Direto ao Consumidor (Comércio eletrónico,
aplicações móveis ou plataformas digitais) 46%

Monetização de dados (incluindo modelos de negócio 
baseados em anúncios e data-as-a-service) 32%

Monetização de APIs e monetização de código
de software (Vender código específico) 22%

0%
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Tecnologias Digitais | Qual das seguintes iniciativas tecnológicas será uma prioridade 
para a sua organização em 2023?  

Fonte: IDC Portugal, Estudo setembro 2022

No contexto da evolução digital da sociedade e organizações, estas são submetidas a diferentes desafios e riscos. Na 

análise das respostas sobre os riscos políticos, sociais e económicos que podem ter mais impacto nas organizações 

nos próximos dois anos, verifica-se uma preocupação dos inquiridos com quatro fatores principais, tais como, a 

“escassez de talento com as competências necessárias” (64%), as “ameaças ou novos regulamentos relacionados 

com cibersegurança” (48%), os “riscos políticos, intervenções governamentais e tensões comerciais” (42%) e com mas 

“falhas na execução da transformação digital” (41%).

EMPRESA DIGITAL

Garantir o bom desempenho de áreas fundamentais
(ex. segurança para tornar tudo o resto possível 41%

Melhorar as competências das equipas de TI 42%

Aumentar iniciativas de automatização 55%

Aumentar a utilização de APIs e outras ferramentas
para melhorar a conetividade, colaboração e cocriação

entre áreas de negócio e com o ecossistema
38%

Implementar capacidades
de desenvolvimento ágil 31%

Acelerar a mudança para a cloud 28%

Focar na utilização de tecnologia para suportar mais 
atividades geradoras de receita 27%

Reduzir o custo total das tecnologias, simplificando e 
minimizando a dívida técnica (custo do trabalho adicional 

resultante de soluções remediadas de curto prazo) 
21%

Promover a inovação do negócio através
de plataformas de low/no code 21%

Liderar investimentos transversais/ corporativos 
relacionados com workplaces e dados 14%

0%
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Riscos | Dos seguintes riscos políticos, sociais e económicos, quais os que considera 
terem maior probabilidade e impacto na sua organização nos próximos 2 anos?  

Fonte: IDC Portugal, Estudo setembro 2022

O processo de transformação digital que foi acelerado com a chegada da pandemia em 2020, mostrou aos empresários 

e gestores de TI que, além de uma oportunidade, existe uma necessidade de evolução das capacidades de gerar 

melhores resultados através da tecnologia, em diversas áreas da empresa.

Assim, o investimento tecnológico representa um fator preponderante na transformação digital das empresas e deve 

seguir uma tendência de crescimento.

58% dos inquiridos no estudo IDC indicam que o seu investimento tecnológico para 2023 “Vai aumentar”, 25% 

refere que “Será aproximadamente o mesmo do que em 2022” e somente 6% indica uma possível diminuição desse 

investimento.

EMPRESA DIGITAL

42%

48%

64%

41%

27%

23%

16%

13%

12%

Riscos políticos, intervenções governamentais
e tensões comerciais

Ameaças ou novos regulamentos relacionados
com cibersegurança

Escassez de talento com as competências necessárias

Falhas na execução da transformação digital

Resiliência das operações (por exemplo, 
riscos na cadeia de abastecimento)

Garantir a saúde, o bem-estar e a segurança 
dos empregados/clientes

Responder a novos regulamentos
de partilha e conformidade de dados 

Estruturas fiscais globais em mudança

Mudança dos objetivos/regulamentos ambientais

Problemas relacionados com vacinação
ou novas variantes COVID 2%

0%
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Será 
aproximadamente 
o mesmo do que 

em 2022

Vai diminuir

25%

6%

58%

Vai aumentar

Investimento Tecnológico | Na sua opinião, qual das seguintes afirmações melhor 
reflete os planos da sua organização para 2023?

Fonte: IDC Portugal, Estudo setembro 2022

EMPRESA DIGITAL



VALORES  
DO COMÉRCIO 
ELETRÓNICO
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Em função do crescimento verificado ao nível da proporção da população que passou a comprar online nos dois anos 

que decorreram entre 2019, ano que antecedeu a pandemia Covid-19, e 2021, estimamos um aumento de 25 mil 

milhões de Euros no total do Comércio Eletrónico em Portugal, mais concretamente 1,6 mil milhões ao nível do B2C e 

23,7 mil milhões ao nível do B2B. 

Valores do comércio eletrónico B2C em Portugal (Previsão 2022)

VALORES DO COMÉRCIO ELETRÓNICO

Fonte: Estimativa IDC 2022
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Estima-se que o comércio eletrónico em Portugal valha aproximadamente 130 mil milhões de euros em 2022.

Valores do comércio eletrónico (B2C + B2B) em Portugal (Previsão 2022)

VALORES DO COMÉRCIO ELETRÓNICO

Fonte: Estimativa IDC 2022
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FISCALIDADE E LEGISLAÇÃO

Em termos do quadro legal que regula o comércio eletrónico, tem-se assistido a um esforço contínuo de convergência 

entre a regulamentação comunitária e a regulamentação nacional. 

Relativamente às últimas alterações legislativas, destacam-se as seguintes medidas:

• A faturação eletrónica surge como uma obrigação legal no fornecimento de bens e serviços às entidades públicas 

europeias, tendo sido alterado o prazo de implementação para 1 de janeiro de 2023.

• Regulamentação do Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço com definição das obrigações em matéria de 

certificação da cibersegurança (Decreto-Lei n.o 65/2021, de 30 de julho).

• Publicação de Lei que estabelece a proibição das práticas de bloqueio geográfico e de discriminação nas vendas 

eletrónicas (online) por parte de comerciantes que disponibilizam bens ou prestam serviços em território nacional 

para com os consumidores das regiões autónomas.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL

UE Portugal

Quadro Legal
Geral

• Recomendação da Comissão 
1992/295/CEE, de 7 de abril, relativa a 
códigos de conduta para proteção dos 
consumidores em matéria de contratos 
negociados à distância.

• Comunicação da Comissão COM (1997) 
157 final, de 15 de abril, “Uma iniciativa 
europeia para o comércio eletrónico. 
O objetivo desta iniciativa europeia é 
incentivar o crescimento vigoroso do 
comércio eletrónico na Europa”.

• Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho: 
“Diretiva sobre o Comércio Eletrónico”.

• Comunicação da Comissão COM 
(2001) 66 final, de 7 de fevereiro, 
sobre o Comércio eletrónico e serviços 
financeiros em toda a CE.

• Resolução do Conselho de Ministros 
nº 115/98, de 1 de setembro, que cria 
a Iniciativa Nacional para o Comércio 
Eletrónico. 

• Resolução do Conselho de Ministros 
nº 94/99, de 25 de agosto, que aprova 
o Documento Orientador da Iniciativa 
Nacional para o Comércio Eletrónico.

• Lei n.º 7/2003, de 9 de maio, que 
autoriza o Governo a legislar sobre 
certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade da informação, em especial 
do comércio eletrónico, no mercado 
interno, transpondo para a ordem 
jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/31/
CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de Junho.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL

UE Portugal

Quadro Legal
Geral

• Diretiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de 
setembro, relativa à comercialização 
à distância de serviços financeiros 
prestados a consumidores.

• Comunicação da Comissão COM 
(2004) 28 final, de 22 de janeiro, 
sobre as comunicações comerciais não 
solicitadas, ou “spam”. 

• Comunicação da Comissão COM 
(2006) 688 final, de 15 de novembro, 
“Combater o spam, o spyware e o 
malware”.

• Diretiva 2011/83/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro, relativa aos direitos dos 
consumidores.

• Diretiva 2014/55/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa à faturação eletrónica 
nos contratos públicos.

• Decreto-lei nº 7/2004, de 7 de janeiro, 
que transpõe para a ordem jurídica 
nacional a Diretiva n.º 2000/31/ CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 8 de junho de 2000. Alterado pelo 
Decreto-Lei nº 62/2009, de 10 de março 
(artigo 22.º) e pela Lei nº 46/2012, de 29 
de agosto (artigos 7.º, 8.º, 9.º, 23.º, 36.º 
e 37.º e revogação do artigo 22.º e da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º).

• Diretiva 2014/55 da União Europeia, 
transposta para o artigo 2.º do Decreto-
Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro, 
entretanto alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 14-A/2020, de 7 de abril (altera o 
prazo de implementação da faturação 
eletrónica nos contratos públicos).

Contratos

• Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho: 
“Diretiva sobre o Comércio Eletrónico”.

• Decreto-lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, 
que transpõe para a ordem jurídica 
nacional a Diretiva n.º 2000/31/ CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 8 de junho de 2000. Alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 62/2009, de 10 de 
março (artigo 22.º) e pela Lei n.º 46/2012, 
de 29 de agosto (artigos 7.º, 8.º, 9.º, 23.º, 
36.º e 37.º e revogação do artigo 22.o e 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º).

Direito do
Consumidor

• Diretiva 2002/58/CE, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à 
proteção da privacidade no setor das 
comunicações

• Comunicação da Comissão COM 
(2004) 28 final, de 22 de janeiro, 
sobre as comunicações comerciais não 
solicitadas, ou “spam”.

• Lei n.º 41/2004, 18 de agosto, que 
que transpõe para a ordem jurídica 
nacional a Diretiva n.º 2002/58/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 12 de julho, relativa ao tratamento 
de dados pessoais e à proteção da 
privacidade no setor das comunicações 
eletrónicas. Alterada e republicada pela 
Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto.
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UE Portugal

• Regulamento (CE) no 2006/2004, 
relativo à cooperação entre as autoridades
nacionais responsáveis pela aplicação da 
legislação de defesa do consumidor.

• Diretiva 2009/136/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro, que altera a Diretiva 
2002/22/CE elativa ao serviço 
universal e aos direitos dos utilizadores 
em matéria de redes e serviços de 
comunicações eletrónicas.

• Regulamento (UE) 2017/1128, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de
14 de junho, que estabelece a obrigação 
de igualdade no tratamento dos 
consumidores quando viajam ou 
permanecem temporariamente noutro 
país da EU. 

• Regulamento (UE) 2018/302, que 
visa prevenir o bloqueio geográfico 
injustificado e outras formas 
de discriminação baseadas na 
nacionalidade, possibilitando aos 
cidadãos europeus a acederem a 
conteúdos digitais sem restrições no 
mercado europeu. 

• Diretiva (UE) 2019/770 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de maio 
de 2019, sobre certos aspetos relativos 
aos contratos de fornecimento de 
conteúdos e serviços digitais. 

• Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de maio 
de 2019, relativa a certos aspetos dos 
contratos de compra e venda de bens, 
estabelece regras comuns quanto a 
certos requisitos relativos aos contratos 
de compra e venda celebrados entre o 
vendedor e o consumidor, em especial 
quanto à conformidade dos bens com 
o contrato, aos meios de ressarcimento 
em caso de falta de conformidade, às 
modalidades para o exercício desses 
meios e às garantias comerciais.

• Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto. 
Procede à primeira alteração à Lei n.º 
41/2004, de 18 de agosto: Procede 
à segunda alteração ao Decreto-Lei 
n.º 7/2004, de 7 de janeiro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 62/2009, de 10 
de março, que transpõe para a ordem 
jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/31/
CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho, relativa a 
certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade de informação, em especial 
do comércio eletrónico, no mercado 
interno.

• Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, que 
entrou em vigor a 13 de junho com as 
alterações operadas pela Lei nº 47/2014 
de 28 de julho. Transpõe a Diretiva n.º 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores, 
nos contratos celebrados à distância
e fora do estabelecimento Comercial, 
com aplicações ao comércio eletrónico.

• Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 
de Outubro, regula os direitos do 
consumidor na compra e venda de 
bens, conteúdos e serviços digitais, 
transpondo as Diretivas (UE) 2019/771
e (UE) 2019/770.

• Lei n.º 7/2022, de 10 de janeiro, com 
a proibição das práticas de bloqueio 
geográfico e de discriminação 
nas vendas eletrónicas para os 
consumidores das regiões autónomas.

Direito do
Consumidor
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UE Portugal

Privacidade

• Diretiva 2002/58/CE, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à 
proteção da privacidade no setor das 
comunicações.

• (CE) no 2006/2004, relativo à 
cooperação entre as autoridades 
nacionais responsáveis pela aplicação da 
legislação de defesa do consumidor. 

• Comunicação da Comissão COM 
(2004) 28 final, de 22 de janeiro, 
sobre as comunicações comerciais não 
solicitadas, ou spam.

• Diretiva 2009/136/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro, que altera a Diretiva 
2002/22/CE relativa ao serviço 
universal e aos direitos dos utilizadores 
em matéria de redes e serviços de 
comunicações eletrónicas.

• Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 27 de abril, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais 
e à livre circulação desses dados 
e que revoga a Diretiva 95/46/CE 
(Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados).

• Regulamento (UE) 2018/1807 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
14 de novembro de 2018, relativo a um 
regime para o livre fluxo de dados não 
pessoais na União Europeia.

• Artigo 35º da Constituição da 
República Portuguesa – Utilização da 
informática.

• Lei nº 67/98, de 26 de outubro: “Lei da 
proteção de dados pessoais”. Retificada 
pela Declaração de retificação n.º 22/98, 
de 28 de novembro. Alterada pela Lei nº 
103/2015, de 24 de agosto. 

• Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, 
que assegura a execução, na ordem 
jurídica nacional, do Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento e do Conselho, 
de 27 de abril de 2016, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses 
dados. (Assegura a execução do Regime 
Geral de Proteção de Dados (RGPD)
em Portugal). 

Cibersegurança

• 2001/413/JAI: Decisão-Quadro do 
Conselho, de 28 de maio, relativa ao 
combate à fraude e à contrafação 
de meios de pagamento que não em 
numerário.

• Comunicação da Comissão COM 
(2006) 688 final, de 15 de novembro, 
destinada a combater o spam, o 
spyware e o malware.

• Lei nº 109/2009, de 15 de setembro, 
que aprova a Lei do Cibercrime, 
transpondo para a ordem jurídica 
interna a Decisão Quadro nº 2005/222/
JAI, do Conselho, de 24 de fevereiro, 
relativa a ataques contra sistemas de 
informação, e adapta o direito interno 
à Convenção sobre Cibercrime do 
Conselho da Europa.
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UE Portugal

Cibersegurança

• Diretiva 2011/92/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro, relativa à luta contra o abuso 
sexual e a exploração sexual de crianças 
e a pornografia infantil, e que substitui 
a Decisão-Quadro 2004/68/JAI do 
Conselho.

• Diretiva 2013/40/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de 
agosto, relativa a ataques contra os 
sistemas de informação e que substitui 
a Decisão- Quadro 2005/222/JAI do 
Conselho.

• Regulamento (UE) 2019/881, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de abril de 2019, relativo à ENISA 
(Agência da União Europeia para a 
Cibersegurança) e à certificação da 
cibersegurança das tecnologias da 
informação e comunicação e que revoga 
o Regulamento (UE) nº 526/2013, que 
estabelece um quadro comunitário 
de certificação de implementação de 
medidas de segurança para prestadores 
de serviços digitais. 

• Lei n.º 46/2018, de 13 de Agosto, 
que estabelece o regime jurídico da 
segurança do ciberespaço, transpondo a 
Diretiva (UE) 2016/1148, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de julho 
de 2016, relativa a medidas destinadas 
a garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação 
em toda a União.

• Decreto-Lei n.º 65/2021, de 30 de 
julho, que regulamenta o Regime 
Jurídico da Segurança do Ciberespaço 
e define as obrigações em matéria 
de certificação da cibersegurança 
em execução do Regulamento (UE) 
2019/881 do Parlamento Europeu,
de 17 de abril de 2019.

Pagamentos

• Diretiva (UE) 2015/2366, de 25.11.2015, 
diretiva dos serviços de pagamentos 
(PSD2), que obriga os bancos a partilhar 
as informações dos seus clientes com 
terceiros, promovendo a criação de 
um mercado único de serviços de 
pagamento. 

• Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12.11.2018, 
que aprova o novo Regime Jurídico dos 
Serviços de Pagamento e da Moeda 
Eletrónica, transpondo a Diretiva (UE) 
2015/2366. 

Em Portugal, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), enquanto entidade de supervisão central do 

comércio eletrónico e serviços da sociedade da informação, assume um papel de relevo no domínio da regulação 

do comércio eletrónico, desempenhando, entre outras atribuições, funções ao nível da regulamentação, supervisão, 

contencioso e informação.
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MEIOS DE PAGAMENTO

Os pagamentos automáticos garantem comodidade e segurança aos clientes quando realizam o pagamento das suas 

compras online. Um sistema de pagamentos deve ser seguro e de fácil utilização para que a loja online possa gerir os 

pagamentos realizados e transferências de valores de forma simples e rápida.

Com o objetivo de atualizar o enquadramento regulamentar dos serviços de pagamento e promover uma maior 

integração europeia neste domínio, foi publicada a Diretiva (UE) 2015/2366 (Diretiva dos Serviços de Pagamento – 

DSP2), transposta para o ordenamento jurídico nacional através do Decreto-Lei n.º 91/2018.

As novas regras procuram:

• Contribuir para um mercado de pagamentos europeu mais integrado e eficiente;

• Tornar os pagamentos mais seguros e mais eficientes;

• Fomentar uma igualdade de condições entre prestadores de serviços de pagamento;

• Fortalecer os direitos dos consumidores;

• Promover a adoção de serviços de pagamento inovadores.

Com a DSP2 passam a ser regulados novos serviços de pagamento: os serviços de informação sobre contas e os serviços 

de iniciação de pagamento. O serviço de iniciação de pagamentos possibilita aos utilizadores iniciarem operações de 

pagamento online sem que tenham de interagir diretamente com o prestador de serviços de pagamento no qual a 

sua conta está domiciliada.

Será o prestador de serviços de iniciação de pagamentos a aceder, em seu nome, à conta e a iniciar a operação. O 

serviço de informação sobre contas permite que os utilizadores (consumidores e empresas) agreguem, por exemplo, 

numa única aplicação, ou website, informação sobre as contas detidas junto de um ou mais prestadores de serviços 

de pagamento (tipicamente bancos), bastando para tal que estas contas sejam acessíveis online. Este serviço permite 

que o utilizador tenha uma visão global da sua situação financeira, ainda que detenha contas de pagamento em 

diferentes instituições, mesmo que estas estejam domiciliadas em diferentes Estados-Membros.

A tabela apresenta uma pequena síntese dos principais meios de pagamento.

Meio de Pagamento Descrição Oferta

Pagamento no 
momento da entrega 
(“entrega à cobrança”) 

O pagamento é feito pelo consumidor 
quando lhe é entregue o produto. 

Tipicamente as empresas de transporte 
/ distribuição prestam o serviço de 
pagamento às empresas de comércio 
online (disponibilizando ao consumidor 
pagamentos em dinheiro, via cartões 
de débito / crédito, cheque ou outros 
meios). 
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Meio de Pagamento Descrição Oferta

Referência MB 
(Pagamento de 
serviços)

Meio de pagamento em que o “vendedor” 
disponibiliza uma referência com a qual o 
consumidor pode fazer o pagamento em 
rede MB ou em banco online. 

Trata-se de um meio com elevada 
segurança, embora o pagamento ocorra 
tipicamente de forma “assíncrona” face 
ao momento da compra, o que cria 
desafios ao nível de gestão de stocks
e logística. 

Este serviço é tipicamente 
disponibilizado pela SIBS aos 
“vendedores” online, existindo ainda 
fornecedores com ofertas mais 
especializadas, como por exemplo: 
EasyPay, euPago, HiPay, IfthenPay, 
LusoPay. 

MB Way O MB WAY é a maior app de 
pagamentos portuguesa. Com ele,
o consumidor pode facilmente associar 
o seu número de telemóvel ao seu 
cartão bancário para poder fazer compras
online e em lojas físicas, enviar e receber 
dinheiro de uma forma simples e 
conveniente, tudo isso sem precisar
de ter consigo a carteira.

Este serviço é disponibilizado 
diretamente aos consumidores finais.

Transferência
bancária

Meio de pagamento tradicional, que 
pode ser utilizado pelos sites de 
Comércio Eletrónico. 

Apresenta alguns desafios de segurança 
(fraude) e envolve também pagamento 
assíncrono face ao momento da compra. 

Oferta tradicional associada às contas 
bancárias.

Cartões virtuais Meio de pagamento que recorre a 
um cartão de crédito virtual (é criado 
digitalmente e com um tempo de vida
e condições de utilização limitadas). 

Trata-se de um meio de pagamento que 
tem como grande vantagem a segurança. 

Este serviço é disponibilizado 
diretamente aos consumidores finais, 
via MB Way / MB Net. Para efeitos dos 
sites de Comércio Eletrónico, trata-se, 
tipicamente, de um cartão de crédito.

Cartões pré-pagos 
(utilização não 
presencial)

Meio de pagamento que pode ser 
utilizado da mesma forma que um cartão 
de crédito, sendo, todavia, pré-pago com 
valor limitado. 

Trata-se de um meio de pagamento que 
tem como grande vantagem a segurança. 

Este serviço é disponibilizado 
diretamente aos consumidores finais 
por entidades como Paysafecard ou 
Unibanco distribuídos via lojas CTT, 
Payshop e entidades bancárias. Para 
efeitos dos sites de Comércio Eletrónico, 
trata-se de um cartão de crédito.



80

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL

Meio de Pagamento Descrição Oferta

Cartões de crédito 
(utilização não 
presencial) 

Meio de pagamento com ampla utilização 
e que permite que o consumidor, com 
os dados do seu cartão, proceda ao 
pagamento em sites online. 

Este meio de pagamento inclui desafios 
de segurança que têm, todavia, sido 
ultrapassados nos últimos anos, com 
recurso a inclusão de mecanismos de 
controlo adicionais (como seja um envio 
de um código por SMS para confirmar o 
pagamento – 3D Secure, referido também 
como autenticação forte). 

Este serviço é disponibilizado aos 
vendedores pelas redes mundiais 
de plataformas de pagamentos e 
cartões (Visa, Mastercard, American 
Express) que recorrem tipicamente aos 
bancos com representação local ou a 
plataformas / gateways de pagamentos. 
Em Portugal a Redunicre e a Unibanco 
têm também uma oferta de serviços e 
plataforma de cartões de pagamentos. 

Cartões de débito 
(utilização não 
presencial) 

Meio de pagamento com comportamento
similar ao cartão de crédito sendo que, 
todavia, o pagamento é efetuado por 
débito direto em conta. 

Inclui desafios de segurança, embora 
tenham uma aceitação limitada por 
parte dos vendedores online. 

Serviço disponibilizado em algumas 
plataformas gateways de pagamentos, 
mas de forma limitada. 

PayPal Trata-se de um meio e, simultaneamente,
uma plataforma de pagamento.
O consumidor cria uma conta PayPal 
(com user / password), à qual pode 
associar cartões de crédito sobre os 
quais são feitos os pagamentos. Pode 
ainda fazer transferências para a conta 
PayPal e fazer pagamentos de acordo 
com o saldo disponível. 

Meio de pagamento com forte 
segurança.  

Serviço disponibilizado diretamente 
pela PayPal aos consumidores e 
aos vendedores, por integração 
tipicamente via plataformas / gateways 
de pagamento (algumas entidades 
bancárias oferecem também este 
serviço). 

Wallet (HiPay Wallet, 
MEO Wallet, Google 
Wallet e outros) 

Meios de pagamento, vocacionados 
para equipamentos mobile (App), e que 
oferecem um funcionamento comparável 
ao PayPal (autenticação do utilizador e 
associação de cartões para suportar os 
pagamentos). 

Explora o conceito da “carteira eletrónica”, 
a qual pode também ser carregada com 
dinheiro que pode depois ser utilizado em 
pagamentos.

Serviço disponibilizado diretamente aos 
consumidores e aos vendedores, por 
integração tipicamente via plataformas 
/ gateways de pagamento.
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Meio de Pagamento Descrição Oferta

Apple Pay, Amazon 
Payments (partilha 
de plataformas com 
ampla utilização) 

Sistemas de pagamento de plataformas 
de ampla utilização no mercado e que 
são disponibilizados a vendedores para 
usarem nos seus sites. 

Beneficiam de uma base de utilizadores 
instalados e dos mecanismos de 
segurança destas plataformas. 

Serviço disponibilizado diretamente aos 
consumidores e aos vendedores, por 
integração tipicamente via plataformas 
/ gateways de pagamento (pela Apple 
ou Amazon). 

Outras plataformas 
com registo online 
(Stripe, 2chekout 
e outros) 

Existe um vasto leque de serviços 
de pagamento com funcionamento 
comparável ao PayPal, mas que 
apresentam vantagens competitivas ao 
nível da segurança e ao nível das taxas 
cobradas aos vendedores. 

Algumas destas plataformas têm já 
grande implantação em termos globais, 
embora em Portugal sejam ainda 
relativamente incipientes.

Serviços disponibilizados diretamente 
aos consumidores e aos vendedores, por 
integração tipicamente via plataformas 
/ gateways de pagamento (e, em 
muitos casos, também diretamente via 
plataforma do fornecedor). 

Criptomoedas A utilização de criptomoedas como 
método de pagamento online tem vindo 
a tornar-se cada vez mais popular entre 
os consumidores. No entanto, ainda se 
encontra em fase de maturação e são 
poucas as lojas online que o suportam.

Disponibilizados diretamente aos 
consumidores e aos vendedores.

As empresas de comércio online podem adotar diversos meios de pagamento, recorrendo a plataformas e/ou gateways 

de pagamentos que englobam a maioria dos meios de pagamento referidos, além de integrar com operadores 

financeiros a nível local / global.

 Existe uma vasta oferta de plataformas, sendo que algumas se confundem com o próprio meio de pagamento (como 

a Paypal, Stripe, 2checkout e outros). Outras plataformas, no entanto, dedicam-se a oferecer diversos meios de 

pagamento e integrar com os operadores de pagamento, destacando-se com atividade em Portugal, a Redunicre, a 

Authorize.net, Klarna (pagamento a prestações), entre outros.
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LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

A logística e a distribuição assumem-se como fatores chave para o sucesso do comércio eletrónico, uma vez que 

permite em larga medida a entrega dos produtos no prazo estabelecido e em boas condições, a preços competitivos 

e, ainda mais relevante, permite que uma “loja online” possa escalar para um mercado de grande dimensão (ou grande 

procura), mantendo níveis de serviço adequados.

No comércio eletrónico, a gestão logística envolve os seguintes processos:

• Receção e conferência dos produtos

• Armazenamento dos produtos

• Picking (i.e., envio dos produtos para preparação dos pedidos)

• Envio dos pedidos para a transportadora

• Rastreio de pedidos enviados

• Controlo da entrega

• Devoluções (logística inversa)

São vários os modelos de gestão logística que são explorados pelas empresas ligadas ao comércio eletrónico, 

sobretudo no que respeita ao processo de armazenamento.

Descrevemos, de forma sucinta, as três abordagens normalmente adotadas pelas empresas ligadas ao comércio 

eletrónico.

Modelos de Gestão
Armazenamento Modelo Descrição Principais vantagens

Internalização
do armazenamento
dos produtos 

Neste modelo os produtos vendidos 
online são armazenados em instalações 
da própria empresa. 

• Maior controlo sobre os stocks 
• Melhor facilidade em adotar um 

modelo omnicanal 

Partilha do 
armazenamento
dos produtos

Neste modelo as empresas partilham 
o armazenamento dos seus produtos 
com um operador logístico, que, 
normalmente, assegura a sua entrega
ao consumidor final.

• Redução do tempo de entrega 
• Maior capilaridade 
• Melhor gestão das devoluções 

(logística inversa) 

Externalização
do armazenamento 
dos produtos

Este modelo é típico dos 
negócios online de revenda de 
produtos (vulgarmente conhecido 
por dropshipping), em que o 
armazenamento e, quase sempre,
a entrega dos produtos fica a cargo
dos fornecedores parceiros.

• Redução dos custos fixos 
• Maior escalabilidade do negócio 
• Maior variedade de produtos 
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Para o crescimento do comércio eletrónico a nível global são determinantes os mecanismos que permitam, por um lado, 

reforçar a confiança entre consumidores e empresas e, por outro, resolver situações de conflito que possam surgir.

A União Europeia lançou a #yourEUright, uma iniciativa europeia que visa os direitos dos consumidores, sobretudo 

no que diz respeito a compras pela internet. Os mecanismos ao dispor do consumidor abrangem ações informais 

online ou a resolução de litígios por meios convencionais. Em Portugal, a informação está disponível em https://europa.

eu/youreuright/home_pt e as ações estão, maioritariamente, focadas na divulgação de três direitos do consumidor: 

Publicidade honesta; Mudança de banco vs. Transparência Bancária; Pacotes de viagem; Segurança dos produtos; 

Contratos sem cláusulas abusivas; Reparação ou substituição; e Devolução em 14 dias.

No que diz respeito à confiança, os certificados eletrónicos digitais (selos de confiança) desempenham um papel 

fundamental, contribuindo para o aumento da credibilização do comércio eletrónico e para o seu desenvolvimento 

nacional e internacional. O selo digital português, “Confio”, criado em 2016, nasce de um protocolo entre a ACEPI, a 

Associação para a Defesa do Consumidor (DECO) e a Associação DNS.PT. Trata-se de um programa de acreditação de 

websites para garantir que cumprem as melhores práticas do mercado digital, nomeadamente as regras expressas em 

Código de Conduta e Regulamento próprios.

A acreditação dos websites, quer sejam comerciais, informativos ou institucionais, é realizada através da plataforma 

www.confio.pt (Selo Confio.PT) e pressupõe a realização prévia de uma auditoria externa que verifique e valide o 

cumprimento dessas regras. As entidades acreditadas com o selo digital português poderão aderir automaticamente 

ao selo europeu, “Trust”, cuja gestão está a cargo da Associação Europeia de Comércio Eletrónico (Ecommerce Europe).

Outra das particularidades do selo “Confio” diz respeito à obrigatoriedade de adesão à plataforma europeia de 

Em regra, as empresas ligadas ao comércio eletrónico optam por contratar o serviço de distribuição dos seus produtos 

a empresas transportadoras, tendo em vista, a satisfação e a fidelização dos seus clientes.

A maioria das empresas transportadoras têm no seu portefólio soluções tecnológicas, exclusivas para o comércio 

eletrónico, que garantem maior rapidez na entrega, soluções de entrega diversificadas (e.g., entregas domiciliárias ou 

entregas em pick-up points), maior flexibilidade de carga (e.g., pequenos volumes vs. grandes volumes) e informação 

em tempo real.

No comércio eletrónico, a gestão logística é vista como um elemento diferenciador, um meio para obter uma vantagem 

competitiva. A gestão logística está fortemente dependente da existência de uma boa integração dos sistemas de 

informação que suportam os vários processos que mediam a venda do produto até à sua entrega ao consumidor final.

Deve existir uma integração eficaz e devem estar completamente alinhados com a experiência do consumidor que as 

empresas com comércio eletrónico querem proporcionar aos seus clientes. Esta capacidade deve constitui um fator 

de escolha do operador logístico.

Outro desafio é a política de mobilidade dentro dos centros urbanos. O número de entregas tem vindo aumentar e os 

grandes centros urbanos estão a definir políticas de mobilidade que contribuam para o meio ambiente.

INSTRUMENTOS DE CERTIFICAÇÃO
E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
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Resolução de Litígios em Linha (RLL) por parte de todas as entidades aderentes e acreditadas, atacando, dessa forma, 

uma das principais barreiras ao desenvolvimento do comércio eletrónico identificadas pela CE e que estão associadas 

aos direitos básicos dos consumidores e vias de recurso em caso de litígio.

Atualmente, em Portugal, existem 12 entidades de RAL (Resolução Alternativa de Litígios de Consumo) autorizadas 

a oferecer procedimentos de resolução extrajudicial de litígios entre consumidores e comerciantes estabelecidos em 

Portugal, em vários setores (Fonte: Direção Geral do Consumidor - www.consumidor.gov.pt). 

Compete à Direção-Geral do Consumidor, nos termos do artigo 15.º do decreto-lei n.º 102/2017, de 23 de agosto, a 

organização da inscrição e a divulgação da lista de entidades de RAL, assim como a avaliação do cumprimento das 

obrigações estabelecidas no artigo 6.º do referido DL.

De acordo com o Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade, Portugal tem evoluído em matéria digital em 

consonância com a média da UE, contudo, apresenta ainda fragilidades ao nível das competências digitais da população. 

Esta situação impõe um esforço reforçado e continuado no desenvolvimento de medidas específicas que promovam 

a educação, a qualificação e requalificação e a inclusão digital. Acresce referir que a pandemia COVID-19 demonstrou 

a importância fundamental das competências digitais nas várias vertentes da vida dos cidadãos - relacionamento 

interpessoal, educacional, profissional, exercício da cidadania, acesso a serviços públicos e privados - reforçando assim 

o seu papel enquanto fator crítico para a melhoria da resiliência pessoal, social e económica e, ao mesmo tempo, a 

promoção de uma sociedade mais inclusiva. Portugal continua também a apresentar significativas desigualdades de 

género em matéria de competências digitais e participação nas profissões nas áreas tecnológicas.

A Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030, Portugal INCoDe.2030, criada em 2018 pelo XXI Governo 

Constitucional, concretizou uma estratégia para o desenvolvimento digital do país, no âmbito do Programa Nacional 

de Reformas e encontra-se alinhada desde a sua criação com a iniciativa “Indústria 4.0 - Estratégia Nacional para a 

Digitalização da Economia”. Com o horizonte temporal 2030, pretende-se posicionar Portugal no grupo de países 

europeus de topo em matéria de competências digitais, tal como definido pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico, e melhorar o posicionamento geral do país no âmbito do DESI da UE. 

O programa do XXII Governo Constitucional reafirmou esta prioridade, considerando a transição digital como um dos 

instrumentos essenciais da estratégia de desenvolvimento do país, em alinhamento com os objetivos políticos que irão 

nortear os investimentos da UE no período de programação 2021-2027, de acordo com o novo quadro da Política de Coesão.

Em consonância com a priorização da temática da Transição Digital, o Governo aprovou o Plano de Ação para a 

Transição Digital (PATD), definindo um documento estratégico de apoio à implementação de medidas que visam a 

transição digital de toda a sociedade e de toda a economia, que assenta numa estrutura de três pilares - Pessoas, 

Empresas e Administração Pública -, e à qual se juntam diversas dimensões de catalisadores.

O PATD adota o pragmatismo como um dos seus princípios orientadores, capitalizando os diversos programas e 

estratégias existentes em Portugal no âmbito da área digital, quer da esfera pública, quer privada, incluindo-se para 

esse efeito o INCoDe.2030.

PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS DIGITAIS

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL



85

No contexto do pilar I do PATD, dedicado à capacitação e inclusão digital das pessoas, encontram-se previstos três 

subpilares: I.1 - Educação digital, I.2 - Formação profissional e requalificação e I.3 - Inclusão e literacia digital, que se 

encontram em linha com os objetivos dos eixos 1 a 4 do INCoDe.2030. Em igual medida, os pilares II - Transformação 

digital do tecido empresarial e III - Digitalização do Estado do PATD, apresentam iniciativas no domínio das competências 

digitais, nomeadamente no que diz respeito à transferência do conhecimento científico e tecnológico para a economia 

e à capacitação dos trabalhadores em funções públicas, em linha com os objetivos dos eixos 4 e 5 do INCoDe.2030.

Também foi aprovada a Estratégia para a Inovação do Estado e da Administração Pública 2020-2023, que define 

eixos e objetivos estratégicos que realçam a importância fundamental das competências emergentes, destacando-se 

as competências digitais, como fundamentais para uma profunda transformação digital da administração pública.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de novembro, que aprova a Estratégia Portugal 2030, 

define como visão a recuperação da economia e a proteção do emprego, fazendo da próxima década um período de 

recuperação e convergência de Portugal com a UE, assegurando maior resiliência e coesão social e territorial, e prevê, 

nesse âmbito, que uma das quatro agendas temáticas a prosseguir é a “digitalização, a inovação e as qualificações 

como motores de desenvolvimento”.

No âmbito da agenda temática “As pessoas primeiro: Um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos 

desigualdade”, esta estratégia nacional implica a promoção da igualdade entre mulheres e homens em todas as esferas 

da governação, através do desenvolvimento de ações concretas bem como através do mainstreaming de género 

em todas as áreas de políticas públicas, incluindo a transição digital. No mesmo sentido, esta estratégia promove a 

inclusão das pessoas com deficiência, consubstanciando a igualdade de oportunidades no acesso às informações 

e conteúdos digitais e às tecnologias da informação e da comunicação, fator de desenvolvimento sustentável e 

de competitividade, e um imperativo de uma sociedade democrática, que capitaliza a diversidade em favor de um 

Portugal sem barreiras à inclusão.

Capacitação Digital das Empresas (PRR)
Este investimento, cuja coordenação é da responsabilidade do IAPMEI, I.P., em estreita articulação com as entidades 

publicas responsáveis pelo domínio do emprego, formação profissional e das qualificações, prevê a criação de dois 

programas de formação interligados, com abordagens inovadoras e que visam colmatar lacunas nas competências 

digitais dos trabalhadores (funcionários e empresários) e das empresas:

Academia Portugal Digital | plataforma e programa de desenvolvimento de competências digitais em larga 

escala que deverá permitir aos trabalhadores do setor empresarial: i) produzir uma autoavaliação do atual nível de 

competências digitais, considerando o quadro português de competências digitais (QDRCD) baseado na DigComp; ii) 

receber um plano personalizado de capacitação em competências digitais com metas concretas, considerando níveis 

individuais em cada domínio, objetivos pessoais e exigências específicas do mercado de trabalho (atuais e futuras) 

podendo este ser articulável com as necessidades de aquisição de competências de modo mais englobante, para 

favorecer trajetos de conclusão de níveis de qualificação; iii) aceder a recursos de formação online que permitam 

adquirir novas competências e atingir os objetivos pré indicados; e, iv) desenvolver um passaporte pessoal que 

discrimine, centralize e certifique a informação das competências digitais do trabalhador (em articulação sempre que 

justificável com outras sistemas já existentes, nomeadamente o passaporte Qualifica);

Emprego + Digital 2025 | programa de capacitação em tecnologias digitais que visa responder aos 

desafios e oportunidades de diversos setores empresariais nomeadamente indústria, comércio, serviços, turismo e 

agricultura, economia do mar e construção, setores fortemente impactados pelos processos de transformação digital 

e pela pandemia da COVID-19. Este programa é uma vertente de especialização da “Academia Portugal Digital” 

operacionalizando a capacitação em formato de ensino presencial e misto. É dirigido a trabalhadores de empresas 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL
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No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)4, um dos objetivos é dirigido especificamente ao reforço 

de digitalização das empresas e de recuperar o atraso relativamente ao processo de transição digital, permitindo 

o acesso ao conhecimento e aos meios tecnológicos digitais que promovem: a modernização do trabalho e dos 

processos de produção; a desmaterialização dos fluxos de trabalho; a mitigação dos défices de competências na 

utilização das tecnologias digitais; abranger de forma equilibrada mulheres e homens; a incorporação de ferramentas 

e metodologias de teletrabalho; a criação de novos canais digitais de comercialização de produtos e serviços, a 

adoção de uma cultura de experimentação e inovação, o reforço do ecossistema de empreendedorismo nacional e a 

incorporação de tecnologias disruptivas nas suas propostas de valor das empresas.

Internacionalização via e-commerce (PRR)
Relativamente aos apoios para o comércio eletrónico, o incentivo para apoiar o desenvolvimento de serviços de 

suporte aos processos de internacionalização de pequenas e médias empresas (PME) através do comércio eletrónico, 

nomeadamente em sensibilização, capacitação e consultoria, com duas vertentes:

• Internacionalização de PME através de um programa para aprofundar a promoção do comércio eletrónico para 

novas exportadoras

• Lançamento de um novo programa de apoio individualizado de promoção digital orientado para a diversificação 

de mercados para empresas que já tenham experiência internacional consolidada.

Aceleradores de comércio digital (PRR)
Apoios para estimular a transição digital de empresas com atividade comercial. As aceleradoras são grupos de 

proximidade, locais ou regionais que vão: 

• Avaliar a maturidade digital das empresas 

• Propor planos de transição digital 

• Acompanhar os operadores económicos do comércio 

• Prestar serviços de proximidade, como a criação ou reforço da presença digital e a adaptação do modelo de negócio

Vão ser criadas 25 aceleradoras no âmbito da medida de Comércio Digital do PRR, que também inclui um sistema de 

incentivos financeiros à digitalização dos modelos de negócio.

Coaching 4.0 (PRR)
Incentivos sob a forma de vouchers para fomentar a integração de tecnologia nas empresas (PME), com apoio ao 

desenvolvimento de processos e de competências organizacionais que potenciem a transformação digital do modelo 

de negócio das organizações.

PROGRAMAS DE APOIO AO COMÉRCIO DIGITAL
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4 Fonte: recuperarportugal.gov.pt 

independentemente do nível de competências digitais que possuam, devendo contribuir para a melhoria das 

mesmas em alinhamento com as necessidades especificas do setor empresarial e da área de negócio onde se inserem 

atualmente. À semelhança do programa Emprego + Digital lançado em 2020, esta iniciativa será desenvolvida em 

estreita articulação com as confederações e associações empresariais.
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Transição Digital das Empresas (PRR)
Este investimento contribuirá para a transformação dos modelos de negócio das PME portuguesas e para a sua 

digitalização, visando uma maior competitividade e resiliência. Integra a promoção da digitalização dos negócios por via 

da aceleração e automação de tomadas de decisão e de execução com base em inteligência artificial, do redesenho de 

cadeias de valor e de fornecimento, otimizando rapidez e resiliência e da utilização de espaços de dados transsectoriais, 

suportada em infraestruturas europeias de cloud e edge computing, inovadoras, seguras e energeticamente eficientes, 

proporcionando às empresas um reposicionamento dos seus negócios num ecossistema digitalmente avançado. Engloba 

os programas Rede Nacional de Test Beds, Comércio Digital (Coaching 4.0) e Empreendedorismo.

Catalisação da Transição Digital das Empresas
Este investimento visa reduzir a utilização de papel através da desmaterialização da faturação, criar um ambiente de 

negócios digital mais seguro e confiável, através de um conjunto de certificações, e reduzir de modo geral os custos 

de contexto. Fomentará ainda o desenvolvimento de estruturas de transferência de conhecimento onde se pretende 

estimular o desenvolvimento de mais produtos e serviços tecnológicos bem como suportar o desenvolvimento de 

competências.

Encontra-se estruturado através dos 3 programas seguintes: Digital Innovation Hubs que são estruturas que visam a 

centralização de um conjunto de serviços de apoio à transição digital das empresas; a Desmaterialização da Faturação 

– iniciativa que visa automatizar o processo de aposição de assinatura eletrónica qualificada para a emissão de faturas 

através do Serviço de Assinatura de Faturas Eletrónicas (SAFE) da AMA, bem como massificar a utilização de faturação 

em formato digital nas transações B2B e B2C disponibilizando uma solução com recurso à Morada Única Digital 

que possibilitará o envio por email das faturas para o contribuinte (cidadão ou empresa); e Selos de Certificações 

de Cibersegurança, Privacidade, Usabilidade e Sustentabilidade – investimento em quatro novas plataformas de 

certificação em cibersegurança, privacidade, usabilidade e sustentabilidade, bem como campanha de divulgação e 

capacitação de organismos de avaliação de conformidade ou laboratórios de avaliação técnica e a conceção de selos.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL



O .PT (Associação DNS.PT), é uma associação privada sem fins lucrativos, constituída para gerir o domínio de topo de Portugal, 
o .pt e tendo como associados a Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT, I.P., a Associação da Economia Digital – ACEPI, e a 
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - DECO. O .PT tem trabalhado no sentido de contribuir para o fortalecimento 
do ecossistema digital em Portugal, nomeadamente oferecendo elevados níveis de qualidade, confiança e segurança no registo de 
nomes de domínio .pt. Paralelamente, o .PT tem publicamente assumido um papel relevante no campo da capacitação digital dos 
portugueses, apoiando diversos projetos e iniciativas, como sejam o Comércio Digital, o INCoDe.2030, o MUDA, o Eu Sou Digital 
ou o Confio.pt. A cibersegurança é outros dos seus pilares fundamentais. Neste pressuposto, o .PT é responsável pelo Centro de 
Operações de Segurança PTSOC – que tem tido uma intervenção muito relevante no que respeita à resposta a incidentes e ameaças 
de Cibersegurança.

A ACEPI - Associação Portuguesa da Eonomia Digital é uma organização independente, fundada no ano de 2000, com a missão de 
acelerar a economia digital em Portugal, congregando empresas líderes na transformação digital  de múltiplos setores de atividade, 
um conjunto alargado de digital services providers, start-ups inovadoras, e, um grupo de especialistas nos principais temas e áreas 
da economia e sociedade digital.

Ciente da importância crescente da digitalização para o crescimento económico e do emprego, e, para a construção de uma 
sociedade mais inclusiva e sustentável, a ACEPI tem como grandes objetivos inspirar, educar, promover e impulsionar a participação 
de todas as empresas na economia do futuro, através de iniciativas, que incluem: o Estudo Anual da Economia Digital em Portugal, o 
desenvolvimento de plataformas para a capacitação digital de pequenas e micro empresas (Comércio Digital), a promoção da confiança 
no Ecommerce (Confio.pt), a maior conferência anual sobre economia digital nacional (Portugal Digital Summit), e, ainda ações de 
formação regulares e a colaboração ativa com associações privadas e públicas, o Governo, a academia e as principaisassociações 
congéneres internacionais.
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A IDC é a empresa líder mundial na área de “market intelligence”, serviços de consultoria e organização de eventos para os mercados 
das Tecnologias de Informação e Transformação Digital. Mais de 1.100 analistas da IDC fornecem conhecimento profundo sobre 
oportunidades, tendências tecnológicas e evolução dos mercados a nível global, regional e local em mais de 110 países. Há 50 anos 
que a IDC fornece informação estratégica para ajudar os seus clientes a atingirem os objetivos de negócio.



LEAP CENTER Espaço Amoreiras

Centro Empresarial

Rua D. João V, nº 24, E.02

1250-091 Lisboa

Tel.: 210415928

geral@acepi.pt

Centro Empresarial Torres de Lisboa

Rua Tomás da Fonseca, Torre G

1600-209 Lisboa

Portugal

Tel:+351 21 723 06 22 

portugal@idc.com

http://www.idc.com

https://www.facebook.com/IDC.Portugal


