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Enquadramento

• Desde 2000, o número de utilizadores da Internet cresceu 5 
vezes, existindo hoje em todo o mundo cerca de 2 mil milhões 
de cidadãos a utilizar regularmente a Internet na escola, no 
trabalho ou em casa. 

• A evolução para uma sociedade baseada na internet é hoje 
uma realidade nas mais variadas regiões do mundo:

– Mais de 75% da população norte-americana (cerca de 260 milhões de 
cidadãos) utiliza regularmente a Internet. 

– Na Europa, este número sobe para 425 milhões de cidadãos (e 
corresponde a 53 % da população).

– Na Ásia, a Internet é utilizada por mais de 765 milhões de cidadãos (ou 
seja, cerca de 20 % da população).
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PENETRAÇÃO DA INTERNET NO MUNDO (POR REGIÃO)

Fonte: www.internetworldstats.com

31 de Dezembro de 2009

http://www.internetworldstats.com/


ACEPI – Página 5

É seguro presumir que estes padrões 
de crescimento se vão manter
em várias regiões e que noutras
irão mesmo acelerar, 
como é o caso de Portugal.
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UTILIZAÇÃO DA INTERNET NA EUROPA

Portugal está abaixo da média europeia no que concerne a taxa de penetração da internet.

Fonte: Mediascope Europe, EIAA/ACEPI, 2010.
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Fonte: * Dados retirados do estudo Mediascope Europe 2010 da EIAA/ACEPI
** Previsões EIAA (a partir dos estudos Media Scope Europe 2004-2010) e por fontes de mercado locais (em Portugal: ACEPI)

Pais 2010* 2011** 2012**

Polónia 52% 57% 63%

Portugal 52% 57% 62%

Russia 36% 41% 47%

Turquia 33% 41% 50%

PORTUGAL É UMA “RISING STAR” NA EUROPA

No entanto, Portugal é um dos países na Europa onde se espera que a utilização da Internet 
venha a crescer mais rápida e significativamente nos próximos anos.
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53% europeus com computador portátil1

Portugal 
81%

Dinamarca
76%

Norueg
a84%

85% dos utilizadores de internet na Europa usam banda larga2

Norueg
a94%

UK   
95%

Portugal 
93%

Fonte: Estudo Mediascope Europe 2010. EIAA/ACEPI.
1 em relação ao número total de computadores
2 em relação ao número total de utilizadores de internet

NA LINHA DA FRENTE NO ACESSO À INTERNET MÓVEL

Portugal tem uma das mais elevadas taxas de penetração de 
computadores portáteis e de banda larga
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NAS EMPRESAS

Fonte:  INE/ Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas 2009

2009 Unidade: %

Escalão de pessoal ao serviço
Utilização de 
computador

Utilização de 
e-mail

Acesso à 
Internet

Posse de 
website

Total 95,3 90,5 92,7 47,3

10 a 49 pessoas ao serviço 94,5 88,9 91,6 42,9

50 a 249 pessoas ao serviço 99,8 99,6 99,2 71,0

250 e mais pessoas ao serviço 100,0 100,0 100,0 94,0

Portugal está em linha com a generalidade dos países no que toca a 
tecnologias de acesso a informação, somente mostrando ainda 

debilidades na presença na internet



Fonte: Estudo IDC ACEPI, Dados Preliminares, 2010

Em linha com o crescimento do número de utilizadores da Internet, e com o crescimento do número de que vendem 
online, o número de indivíduos que utiliza a internet em Portugal para adquirir bens ou serviços, atingiu em 2009 
cerca de 1,7 milhões, quase 1 terço dos Internautas portugueses. 

Compradores Online
População



Fonte: INE/UMIC & Estudo IDC ACEPI, Dados Preliminares, 2010

Paralelamente ao crescimento da utilização de PC’s e Internet por parte da população, o número de empresas, 
organismos públicos e financeiros que vendem e compram produtos ou serviços através da Internet ou outras redes 
electrónicas tem crescido significativamente nos último anos.

Compradores Online 
Empresas



Fonte: INE/UMIC & Estudo IDC ACEPI, Dados Preliminares, 2010
Houve uma quebra de série de 2008 para 2009, resultante de harmonização na União Europeia, que incluiu o alargamento das actividades 
económicas consideradas na inquirição

Facturas Electrónicas



Fonte: Estudo IDC ACEPI, Dados Preliminares, 2010

A IDC estima que o valor do comércio electrónico entre de consumidores atinja em 2015 cerca de 5,9 mil milhões de 
euros, ou seja, um valor equivalente a 3,5% do PIB. O crescimento médio anual previsto entre 2010 e 2015 é de 
12,5%.

Comércio Electrónico - B2C



Fonte: Estudo IDC ACEPI, Dados Preliminares, 2010 . Nota: O valor do comércio electrónico entre empresas inclui o negócio electrónico realizado em 
redes públicas e privadas.

A IDC estima que o valor do comércio electrónico entre empresas atinja em 2015, em Portugal, cerca de 13,8 mil 
milhões de euros, ou seja, um valor equivalente a 8,3% do PIB. O crescimento médio anual previsto entre 2010 e 
2015 é de 7,5%.

Comércio Electrónico - B2B



Fonte: Estudo IDC ACEPI, Dados Preliminares, 2010
Nota: Não incluí as operações de pagamento de serviços em ATM, que em 2009 atingiu mais de 6.000 milhões de Euros.

A IDC estima que o valor do comércio electrónico total em Portugal atinja em 2015 quase 20 mil milhões de euros, ou 
seja, um valor equivalente a 11,8% do PIB. O crescimento médio anual previsto entre 2010 e 2015 é de 8,9%. 

Comércio Electrónico - Total



• Redes de Nova Geração para todos. A 
democratização da banda larga é um factor crítico 
no desenvolvimento da sociedade de informação 
e da economia digital. 

• Existe uma relação directa entre a disponibilidade 
de banda larga num país e a adesão ao comércio 
electrónico. 

Prioridades para desenvolver 
a economia digital em Portugal



• Aumentar a Literacia Digital dos portugueses: 
Cerca de 50% da população portuguesa ainda não 
utiliza a Internet. Existe uma relação directa entre 
a taxa de escolaridade e taxa de penetração da 
Internet numa população. Apesar dos grandes 
avanços verificados nas últimas décadas em 
Portugal, através de vários programas, é preciso 
continuar a apostar no desenvolvimento das 
competências digitais quer dos consumidores 
quer dos profissionais.

Prioridades para desenvolver 
a economia digital em Portugal



• Aumentar a capacidade de internacionalização 
das empresas portuguesas: O comércio 
electrónico pode ser uma extraordinária 
oportunidade para as empresas portuguesas 
expandirem a sua actividade além-fronteiras. 
Devem ser criados mecanismos que facilitem a 
criação e desenvolvimento de negócios 
electrónicos. É fundamental que se ajudem as 
empresas a apostar na qualidade, por forma a 
aumentar a confiança dos consumidores.

Prioridades para desenvolver 
a economia digital em Portugal



ACEPI
Associação do Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva
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• A ACEPI congrega hoje as mais 
relevantes entidades da Economia 
Digital em Portugal, incluindo 
lojas, bancos e outras empresas 
financeiras, portais, empresas de 
media, operadores de 
telecomunicações, empresas de 
venda à distância e muitas outras 
organizações dos mais variados 
sectores de actividade. 

A associação da Economia Digital
em Portugal
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ACEPI na WEB e nas Redes Sociais
www.acepi.pt
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Directório

• Lançamento em 2008

• Pesquisa por empresa,  
categoria e tags populares

• Informação detalhada do 
site incluindo acreditação

• Gestão de membros 
totalmente online

• 818 sites em Setembro ’10
(255 em Nov. 2008)

• Versão 2.0

directorio.comercioelectronico.pt
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Programa de Acreditação

• Processo totalmente gerido online

• Sites de referências nas principais 
categorias (b2b; b2c; homebanking)

• Um dos programas de acreditação  
mais exigentes da Europa

• Alguns dos sites acreditados

http://www.pavilhaoatlantico.pt/vPT/Pages/Homepage.aspx
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• Prémio anual criado pela ACEPI em 2006.

• Tem como objectivo distinguir personalidades 
cuja carreira contribuiu de forma decisiva 
para o desenvolvimento da sociedade de 
informação em Portugal.

António Carrapatoso  – Chairman Vodafone Portugal. Roberto Carneiro, Jorge Lacão, António Carrapatoso, 
Carlos Zorrinho, António Ramalho, Alexandre Nilo 
Fonseca.

Susanne Czech, Jorge Lacão, Alexandre Nilo Fonseca

Prémio Navegantes XXI ‘09

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4723238&id=295866729135
http://www.facebook.com/photo.php?pid=4723240&id=295866729135
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Semana do Comércio Electrónico
e da Publicidade Interactiva – 10 a 17 Out. 2010

• Guia Prático “Comprar e Vender na Internet” - 10 de Outubro – em 
parceria com a UMIC (500.000 exe encartados);

• “Digital Business” - Fórum da Sociedade de Informação:  12 de Outubro –
Universidade Católica – em parceria com a UMIC;

• “eCommMarketing Show” - Fórum Profissional do Comércio Electrónico e 
da Publicidade Interactiva” - 15 e 16  de Outubro (CCL) – em parceria com 
a ecommretail.com:

– Centro de Congressos de Lisboa: 3.250 m2 com 50 expositores e 2 auditórios 
com programa de +25 seminários; +4.500 visitantes profissionais;

– Revista Profissional do Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva 
distribuida no Show + 10.000 exemplares  de 48 páginas oferecidos à ACEPI para 
encartar pro exemplo em jornal económico 1 semana antes da feira. 
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Participação em Organizações 
Nacionais / Internacionais

• A ACEPI participa em Federações, Associações ou outras Organizações Nacionais ou 
Internacionais, com os objectivos de defesa e representação dos interesses dos seus 
associados e contribuir para a participação de Portugal na comunidade internacional 
interessada pelo Comércio Electrónico.

– eMota – eCommerce and Mail Order Trade Association. Adesão em 2010. 
Reunião de lideres em Portugal em Abril 2011

– EBSN – eBusiness Network - Adesão Concluida.  Proposta de realização de 
reunião de lideres em Portugal em 2011

– eCamara.Net – Câmara do Comércio Electrónico do Brasil: Protocolo de 
Cooperação assinado. Intercâmbio de experiências e participação em eventos.

– EIAA – European Interactive Advertising Association – Adesão  em avaliação + 
realização de estudo anual



Mais informações em:
www.acepi.pt
bruno.smonteiro@fnac.pt

Bruno Monteiro
Director

Associação do Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva
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