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Sobre o IDES 

Desde 2014, a Comissão Europeia tem acompanhado os progressos digitais dos Estados-Membros 
através dos relatórios do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES). Os relatórios 
IDES incluem perfis nacionais e capítulos temáticos. Além disso, é anexado aos relatórios um capítulo 
aprofundado sobre as telecomunicações relativo a cada Estado-Membro. 

Os relatórios por país do IDES combinam provas quantitativas dos indicadores IDES nas cinco 
dimensões do índice com uma visão das políticas e das boas práticas específicas de cada país. 

A atual pandemia de COVID-19 demonstrou a importância dos ativos digitais para a nossa economia 
e de que modo as redes e a conectividade, os dados, a inteligência artificial e a supercomputação, 
bem como as competências digitais, básicas e avançadas, sustentam as nossas economias e 
sociedades, permitindo que continuemos a trabalhar, acompanhando a propagação do vírus e 
acelerando a pesquisa de medicamentos e vacinas. 

Os Estados-Membros adotaram medidas específicas para atenuar o impacto da pandemia, as quais 
são descritas em pormenor numa secção específica por país. O setor digital desempenhará 
igualmente um papel fundamental na recuperação económica, uma vez que o Conselho Europeu e a 
Comissão se comprometeram a enquadrar o apoio à recuperação no âmbito da transição para a 
neutralidade climática e da transformação digital resiliente, que caminham lado a lado. Neste 
contexto, a implantação da tecnologia 5G e de redes de capacidade muito elevada (VHCN), as 
competências digitais e a digitalização das empresas e da administração pública são essenciais para 
uma recuperação sólida. O IDES acompanha os progressos registados nestas vertentes em cada 
Estado-Membro. 

No que respeita aos capítulos temáticos, o relatório IDES 2020 inclui uma análise a nível europeu da 
conectividade em banda larga, das competências digitais, da utilização da Internet, da digitalização 
das empresas, dos serviços públicos digitais, das tecnologias emergentes, da cibersegurança, do 
setor das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e das suas despesas com investigação e 
desenvolvimento (I&D), bem como da utilização pelos Estados-Membros dos fundos Horizonte 2020.  

Para melhorar a metodologia do índice e ter em conta os desenvolvimentos tecnológicos mais 
recentes, foram introduzidas algumas alterações na edição de 2020 do IDES, que passa a abranger a 
cobertura da rede fixa de capacidade muito elevada. O IDES foi recalculado relativamente aos anos 
anteriores para todos os países, a fim de refletir as alterações na escolha de indicadores e as 
correções efetuadas nos dados subjacentes. As pontuações e classificações por país podem, assim, 
ter sido alteradas em comparação com as publicações anteriores. Dado que os números são relativos 
a 2019, o Reino Unido ainda está incluído no IDES 2020, sendo as médias da UE calculadas para 
28 Estados-Membros. Para mais informações, consultar o sítio Web do IDES: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi. 

Note-se que as informações relativas a medidas de auxílio estatal, previstas ou potenciais, resultam 
de declarações de intenção dos Estados-Membros e não prejudicam nem condicionam a avaliação 
dessas medidas que a Comissão realizará nos termos das regras aplicáveis em matéria de auxílios 
estatais. O relatório IDES não pretende constituir uma avaliação da conformidade dessas medidas 
com as regras e os procedimentos em matéria de auxílios estatais. 
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Panorâmica 

 

  Portugal UE 
  classificação pontuação pontuação 

IDES 2020 19 49,6 52,6 

IDES 2019 19 47,0 49,4 
IDES 2018 18 44,8 46,5 

 

 
Portugal ocupa o 19.º lugar entre os 28 Estados-Membros da UE no Índice de Digitalidade da 
Economia e da Sociedade de 2020. Ao longo dos últimos anos, e de acordo com dados anteriores à 
pandemia, a sua pontuação aumentou em consonância com a média da UE. 

Comparativamente com a edição anterior do IDES, registam-se progressos na dimensão do capital 
humano, graças a uma melhoria no nível básico de competência digitais e uma maior percentagem 
de licenciados em TIC. Trata-se de um aspeto particularmente importante para Portugal, atendendo 
ao atual nível reduzido de literacia digital da sua população. Contudo, o país continua a registar um 
mau desempenho de acordo com os padrões europeus em matéria de capital humano e de 
utilização de serviços de Internet. Em termos de conectividade, Portugal desceu um lugar 
comparativamente com a classificação do ano anterior, mas tem uma pontuação global acima da 
média. Tal deve-se essencialmente a resultados acima da média na implantação de redes de 
capacidade muito elevada, bem como à adesão a ligações de banda larga de, pelo menos, 100 Mbps. 
O indicador que registou a maior descida é o da tecnologia digital nas empresas, em que Portugal 
passou do 11.º para o 16.º lugar, encontrando-se agora abaixo da média da UE. Nos serviços 
públicos digitais, Portugal continua a registar um bom desempenho, sendo um dos países da UE com 
melhores resultados neste domínio, apesar de ter descido um lugar comparativamente com a 
classificação do ano anterior. 

Em 2019, Portugal continuou a concretizar a iniciativa nacional para as competências digitais — 
INCoDe.2030. A execução tempestiva e a ampliação dos projetos são fundamentais para alcançar os 
objetivos, bem como para continuar a promover as colaborações público-privadas. Paralelamente, 
Portugal lançou a segunda fase da iniciativa Indústria 4.0, integrada na estratégia nacional para a 
digitalização da economia, com um financiamento total de 600 milhões de EUR durante os próximos 
dois anos. Além disso, foram lançadas duas estratégias importantes sobre inteligência artificial e 
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computação avançada. Ambas incidem fortemente sobre a melhoria das competências digitais 
avançadas. 

As eleições legislativas portuguesas realizaram-se em outubro de 2019. Um dos quatro desafios 
estratégicos do novo Governo é criar uma sociedade digital. O secretário de Estado para a Transição 
Digital, tutelado pelo Ministério da Economia e da Transição Digital, acompanha a execução das 
medidas interministeriais relacionadas com este desafio.  

  

  
 

O papel do setor digital na gestão da pandemia de COVID-19 e no apoio à 
recuperação económica 

A atual crise da COVID-19 está a ter um impacto significativo nos principais indicadores 
societais relacionados com a utilização de serviços Internet pelos cidadãos. As mais recentes 
estatísticas oficiais de 2019, incluídas no relatório IDES, não revelam esta realidade. Por 
conseguinte, as conclusões do IDES 2020 devem ser lidas em combinação com informações 
sobre a pressão da procura a que as infraestruturas e os serviços digitais têm sido sujeitos 
durante a pandemia e as medidas imediatas tomadas pelos Estados-Membros. De igual modo, 
à medida que a Europa sair progressivamente da pandemia, a recuperação tem de ser planeada 
tomando em consideração os ensinamentos retirados desta crise. Tal significa que deve ser 
dada especial atenção aos indicadores pertinentes no âmbito de uma recuperação económica e 
de uma transformação digital mais fortes e resilientes, nomeadamente as redes de capacidade 
muito elevada e a tecnologia 5G, as competências digitais, as tecnologias digitais avançadas 
para as empresas e os serviços públicos digitais. 

Portugal adotou um vasto conjunto de medidas específicas no domínio digital para fazer face à 
crise da COVID-19. Entre as iniciativas destinadas a minimizar o número de contágios e apoiar o 
sistema de saúde, contam-se o desenvolvimento de plataformas e aplicações para coordenar a 
disponibilidade de camas e recursos hospitalares a nível nacional ou para rastrear pessoas 
suspeitas de estarem doentes com COVID-19 e doentes em quarentena doméstica, bem como 
para comunicar com os mesmos. As infraestruturas de serviços digitais foram reforçadas para 
fazer face ao aumento da procura. A digitalização da administração pública foi igualmente 
acelerada, sobretudo por intermédio do portal ePortugal e da oferta de novos serviços, como o 
registo em linha de nascimentos. No atinente à economia, foram criadas plataformas digitais 
para apoiar as PME que se mantiveram em atividade durante a crise e para coordenar a 
ocupação hoteleira a fim de apoiar os profissionais de saúde que combatem a COVID-19. No 
que diz respeito à educação, diversas iniciativas prestaram apoio ao ensino digital em casa e 
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foram criados canais nacionais e regionais de telescola, com o objetivo principal de ajudar os 
estudantes sem acesso à Internet ou equipamento adequado. 

Perspetivando o futuro, no que respeita aos indicadores IDES especialmente pertinentes para 
acompanhar a recuperação económica após a crise da COVID-19, Portugal está numa fase 
avançada de implantação da rede de capacidade muito elevada e encontra-se acima da média 
da UE no tocante à prestação de serviços públicos digitais. Por outro lado, está atrasado na 
atribuição do espetro de radiofrequências para 5G e tem um desempenho fraco nos 
indicadores relativos às competências digitais.  
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1 Conectividade 

1 Conectividade 
Portugal UE 

classificação pontuação pontuação 

IDES 2020 12 53,9 50,1 

IDES 2019 11 48,4 44,7 
IDES 2018 9 44,3 39,9 

 

 
 

  Portugal UE 
  IDES 2018 IDES 2019 IDES 2020 IDES 2020 
  valor valor valor valor 
1a1 Adesão global à banda larga fixa 72 % 74 % 75 % 78 % 
% de agregados familiares 2017 2018 2019 2019 

1a2 Adesão à banda larga fixa de, pelo menos, 100 Mbps 35 % 50 % 56 % 26 % 
% de agregados familiares 2017 2018 2019 2019 

1b1 Cobertura da banda larga rápida (NGA) 72 % 76 % 83 % 86 % 
% de agregados familiares 2017 2018 2019 2019 
1b2 Cobertura da rede fixa de capacidade muito 
elevada (VHCN) 

64 % 70 % 83 % 44 % 

% de agregados familiares 2017 2018 2019 2019 

1c1 Cobertura 4G 94 % 96 % 96 % 96 % 
% de agregados familiares (média dos operadores) 2017 2018 2019 2019 

1c2 Adesão à banda larga móvel 65 70 76 100 
Assinaturas por cada 100 pessoas 2017 2018 2019 2019 

1c3 Preparação para 5G NA 0 % 8 % 21 % 
Espetro atribuído em % do total do espetro 5G harmonizado   2019 2020 2020 

1d1 Índice de preços da banda larga NA NA 51  64  
Pontuação (0 a 100)     2019 2019 

 

Portugal ocupa o 12.º lugar na dimensão de conectividade do IDES 2020. O país tem muito boa 
cobertura de banda larga VHCN — 83 %, em comparação com a média da UE de 44 % — e boa 
cobertura de banda larga rápida (NGA) — 83 %, um valor próximo da média da UE. Portugal está em 
2.º lugar na adesão à banda larga fixa de, pelo menos, 100 Mbps (56 % comparativamente com a 
média da UE de 26 %), mas continua atrás da média da UE nas taxas de adesão à banda larga móvel, 
apesar de uma melhoria substancial (de 70 subscrições por cada 100 pessoas em 2018 para 
76 em 2019). A taxa de adesão global à banda larga fixa aumentou de 74 % em 2018 para 75 % em 
2019, reduzindo a diferença em relação à média da UE (78 %). Os preços praticados em Portugal são 
superiores à média da UE, ocupando o 24.º lugar na classificação do IDES. A cobertura móvel 4G 
atingiu 96 %, o mesmo nível da média da UE.  

O investimento público e a concorrência entre operadores privados são os dois fatores que 
impulsionam a expansão da banda larga em Portugal. As autoridades portuguesas continuam a 
acompanhar projetos em zonas rurais que beneficiaram de auxílios estatais no passado. Em abril de 
2019, o Governo decidiu reduzir as tarifas grossistas para o acesso à rede da Fibroglobal(1) (que gere 
redes de fibra em zonas rurais no centro do país e nos Açores, criadas com apoio público), alargar a 
oferta de fluxo contínuo de dados (bitstream) da Fibroglobal para velocidades de 200 Mbps, 
400 Mbps ou 1 Gbps e introduzir uma funcionalidade de multidifusão para os operadores 

                                                           
(1) http://www.fibroglobal.com/. 
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implantarem os seus próprios serviços de televisão por protocolo Internet (IPTV). Apesar destas 
medidas, continua não haver interesse em aceder à rede da Fibroglobal e a MEO é o único prestador 
de serviços a fazer uma ampla utilização da oferta da Fibroglobal. Para o próximo período de 
programação, a prioridade de Portugal é substituir o anel de cabo submarino do Atlântico que liga o 
continente à Madeira e aos Açores (cabos submarinos CAM) e que está a chegar ao fim da sua vida 
útil.  Em maio de 2019, foi criado um grupo de trabalho sobre o futuro dos cabos submarinos que 
asseguram as ligações de comunicações CAM, presidido pela ANACOM. Em dezembro de 2019, o 
grupo de trabalho apresentou ao Governo um relatório que inclui 12 recomendações, tendo em 
vista o início das operações do novo Anel CAM no prazo estabelecido (2023) e durante 25 anos(2). 
Portugal está também interessado em ligar Lisboa a Marselha através de um novo cabo submarino. 
O EllaLink, um sistema de cabos submarinos que liga a cidade brasileira de Fortaleza a Sines, deverá 
entrar em serviço no primeiro trimestre de 2021. Um desafio adicional que se coloca à implantação 
de novas redes é a fragmentação das regras sobre as autorizações necessárias para aceder às 
infraestruturas ao nível dos municípios e a falta de coordenação entre estes.  

No tocante à tecnologia 5G, estão a ser realizados vários testes 5G(3). A cidade de Aveiro 
comprometeu-se ser uma cidade 5G até 2020. Em 2018, foi lançado, no âmbito de um projeto da UE 
denominado 5GMOBIX, um corredor transfronteiriço entre Espanha e Portugal que liga as cidades 
de Vigo e do Porto. O processo prosseguiu em 2019, estando os primeiros ensaios em estradas 
previstos para 2020. Em 22 de outubro de 2019, a ANACOM, autoridade reguladora das 
comunicações em Portugal, lançou uma consulta pública relativa ao próximo leilão de várias faixas 
— 700 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz, 2 600 MHz e 3 600 MHz — inicialmente programado 
para abril de 2020, mas entretanto suspenso devido à pandemia de COVID-19. Uma nova consulta 
pública sobre os termos específicos do leilão foi realizada em fevereiro de 2020. Um operador 
(Dense Air) detém os direitos de utilização de 56-100 MHz na faixa dos 3,4-3,8 GHz até 2025. Esta 
situação pode dificultar a reorganização e/ou a disponibilização de espetro na faixa antes do prazo-
limite de dezembro de 2020. A ANACOM autorizou os operadores a utilizarem as faixas dos 3,6 GHz, 
dos 1 800 MHz e dos 2,6 GHz para a realização de testes. O objetivo é levar a cabo testes técnicos e 
estudos científicos utilizando diversas tecnologias (nomeadamente 5G em conjugação com 4G), a 
fim de testar as várias funcionalidades e capacidades destas tecnologias, bem como aprimorar os 
seus modelos teóricos, antes de avançar com a implantação das futuras redes 5G. No tocante à faixa 
dos 700 MHz, o segundo processo de atribuição do dividendo digital está em curso. Em 4 de outubro 
de 2019, a ANACOM publicou uma decisão que aprova o plano de migração da televisão digital 
terrestre, ou TDT(4). Porém, o processo de migração foi suspenso devido à pandemia de COVID-19. A 
consulta pública realizada em março de 2018 demonstrou a atual falta de interesse do mercado na 
faixa dos 26 GHz. Como tal, a ANACOM começará por leiloar as outras faixas, adiando a sua decisão 
no respeitante à faixa dos 26 GHz. Até ao primeiro trimestre de 2019, Portugal tinha atribuído 36 % 
do total de 2 090 MHz de espetro harmonizado a nível da UE para banda larga sem fios, mas 
nenhuma das faixas pioneiras foi atribuída, pelo que Portugal ficou classificado em 16.º lugar no 
indicador de preparação para 5G(5).  

                                                           
(2) https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1499946&languageId=1. 
(3) http://5gobservatory.eu/wp-content/uploads/2019/10/90013-5G-Observatory-Quarterly-report-5_final.pdf. 
(4) Após a realização de um teste-piloto no centro de Odivelas, em 27 de novembro de 2019, o processo de 
libertação da faixa dos 700 MHz continuou em 7 de fevereiro de 2020, tal como estabelecido na decisão 
supracitada da ANACOM. 
(5) O indicador relativo à preparação do espetro 5G é baseado na quantidade de espetro já atribuído e 
disponível para utilização pela tecnologia 5G até 2020 dentro das faixas pioneiras para 5G em cada Estado-
Membro. Em relação à faixa dos 3,4-3,8 GHz, isto significa que apenas as licenças alinhadas com as condições 
técnicas previstas no anexo da Decisão de Execução (UE) 2019/235 da Comissão são consideradas prontas para 
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Portugal apresenta resultados positivos na implantação de redes de capacidade muito elevada, bem 
como na adesão a ligações de banda larga de, pelo menos, 100 Mbps. Ainda é necessário um esforço 
suplementar para assegurar que a cobertura das redes de capacidade muito elevada e a adesão à 
banda larga móvel chegam a todos os agregados familiares, incluindo nas zonas rurais. Os preços da 
banda larga continuam a constituir um problema. A implantação da tecnologia 5G dependerá da 
aplicação da estratégia 5G, bem como da rápida conclusão do processo de atribuição da faixa dos 
700 MHz. 

                                                                                                                                                                                     
5G. No tocante à faixa dos 26 GHz, apenas as atribuições de espetro alinhadas com as condições técnicas 
previstas no anexo da Decisão de Execução (UE) 2019/784 da Comissão são tidas em conta. Em contrapartida, 
a percentagem de espetro harmonizado tem em conta todas as atribuições em todas as faixas harmonizadas 
para serviços de comunicações eletrónicas (incluindo faixas pioneiras 5G), mesmo que tal não satisfaça as 
condições do indicador de preparação para 5G. 
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2 Capital humano  

2 Capital humano Portugal UE 

classificação pontuação pontuação 

IDES 2020 21 37,8 49,3 

IDES 2019 23 35,2 47,9 
IDES 2018 23 36,2 47,6 

 

 
  

  Portugal UE 
  IDES 2018 IDES 2019 IDES 2020 IDES 2020 
  valor valor valor valor 
2a1 Nível elementar mínimo de competências digitais 50 % 50 % 52 % 58 % 
% de pessoas 2017 2017 2019 2019 

2a2 Competências digitais mais avançadas 31 % 31 % 32 % 33 % 
% de pessoas 2017 2017 2019 2019 
2a3 Nível elementar mínimo de competências em 
matéria de software 

55 % 55 % 55 % 61 % 

% de pessoas 2017 2017 2019 2019 

2b1 Especialistas em TIC 2,4 % 2,2 % 2,4 % 3,9 % 
% do total de empregados 2016 2017 2018 2018 

2b2 Mulheres especialistas em TIC 0,8 % 0,7 % 0,7 % 1,4 % 
% do emprego feminino 2016 2017 2018 2018 

2b3 Licenciados em TIC 1,2 % 1,2 % 1,9 % 3,6 % 
% de licenciados 2015 2016 2017 2017 

 

Em relação à dimensão do capital humano, Portugal está no 21.º lugar entre os 28 países da UE — 
uma melhoria de dois lugares comparativamente com o ano anterior, mas ainda abaixo da média da 
UE. Em 2019, a percentagem de população portuguesa que não possui, pelo menos, as 
competências digitais básicas diminuiu de 50 % para 48 %. Contudo, cerca de 26 % não tinha 
qualquer competência digital. Tal continua a dever-se essencialmente ao facto de muitas pessoas 
nunca terem utilizado a Internet (ver secção 3). A percentagem de especialistas em TIC representa 
uma percentagem inferior da população ativa comparativamente com a média da UE (2,4 % em 
comparação com 3,9 % na UE). No mesmo sentido, Portugal continua a ter uma das percentagens 
mais pequenas de especialistas em TIC no emprego feminino total, representando metade da média 
da UE. A percentagem de licenciados em TIC no conjunto total de licenciados melhorou, mas 
continua a ser muito baixa de acordo com os padrões da UE (1,9 % comparativamente com 3,6 % na 
UE).  

Em 2019, Portugal prosseguiu os seus esforços para melhorar as competências digitais da população 
com a concretização da iniciativa nacional para as competências digitais, a INCoDe.2030, que 
também atua como Coligação Nacional para a Criação de Competências e Emprego na Área Digital. 
No tocante à inclusão, a iniciativa Comunidades Criativas para a Inclusão Digital foi alargada a outros 
domínios, tais como estabelecimentos prisionais, a fim de desenvolver as competências digitais dos 
grupos vulneráveis. A ampliação será fundamental para a eficácia de todas as iniciativas na 
fase-piloto e, neste caso, o Governo português está a preparar o mecanismo de financiamento 
correspondente. No que diz respeito à educação, Portugal lançou o Quadro Dinâmico de Referência 
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de Competência Digital(6), um novo instrumento para permitir à população portuguesa avaliar as 
suas competências digitais e as suas necessidades de desenvolvimento. Para promover as 
qualificações nas TIC, Portugal executou com êxito programas de formação em TIC destinados a 
licenciados no desemprego, com um orçamento de 3,5 milhões de EUR. Adicionalmente, diferentes 
empresas promoveram programas de formação similares nos domínios das TIC em que têm uma 
necessidade ou um interesse direto (participaram 755 licenciados).  

Paralelamente, outras colaborações público-privadas ajudaram a melhorar a literacia digital da 
população. A iniciativa #EUSOUDIGITAL(7), desenvolvida em conjunto pelo Governo português, pela 
associação .PT e pelo Movimento pela Utilização Digital Ativa (MUDA)(8), promoveu a sensibilização e 
a inclusão digital através de exposições itinerantes que chegaram a 20 localidades por todo o país. 
Além disso, através do MUDA, cujo financiamento é sobretudo privado, estão a ser concretizadas 
várias iniciativas em escolas, aldeias e bairros para promover a inclusão digital entre grupos da 
população difíceis de alcançar, como os idosos ou as pessoas que vivem em zonas rurais. O MUDA 
também colabora com a Agência para a Modernização Administrativa portuguesa, a Autoridade 
Tributária e Aduaneira, universidades e entidades privadas para aumentar a sensibilização para as 
questões digitais através da difusão de vídeos de um minuto na televisão estatal: MUDA num 
minuto. Até ao momento, os 200 programas produzidos alcançaram 250 000 espetadores 
diariamente. O desenvolvimento futuro deste tipo de parcerias pode alavancar o trabalho realizado 
por organizações privadas e contribuir para os objetivos da INCoDe.2030. 

Também em 2019, Portugal voltou a participar na Semana Europeia da Programação(9), um 
movimento popular gerido por voluntários que visa encorajar pessoas de todas as idades a 
descobrirem a programação e a criatividade digital. Comparativamente com 2018, o número de 
atividades organizadas, na maior parte em escolas, aumentou muito consideravelmente, de 140 
para 742. Assim, o número de participantes aumentou para mais de 85 000, dos quais 51 % em 
média eram mulheres. 

A fim de alcançar bons níveis de literacia digital, é crucial continuar a concretização oportuna das 
iniciativas supracitadas, bem como ampliar e promover colaborações público-privadas. A este 
respeito, a coordenação geral das iniciativas digitais tuteladas pelo novo secretário de Estado para a 
Transição Digital poderá encorajar a colaboração e aumentar os níveis de execução. 

  

                                                           
(6)  https://www.incode2030.gov.pt/sites/default/files/qdrcd_set2019.pdf. 
(7) https://www.eusoudigital.pt/. 
(8) https://www.muda.pt/. 
(9) https://blog.codeweek.eu/post/190418441025/eucodeweek19stats. 
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3 Utilização de serviços Internet 

3 Utilização de 
serviços Internet 

Portugal UE 

classificação pontuação pontuação 

IDES 2020 24 48,1 58,0 

IDES 2019 24 45,2 55,0 
IDES 2018 23 43,2 51,8 

 

 
 

  Portugal UE 
  IDES 2018 IDES 2019 IDES 2020 IDES 2020 
  valor valor valor valor 
3a1 Pessoas que nunca utilizaram a Internet 22 % 23 % 22 % 9 % 
% de pessoas 2017 2018 2019 2019 

3a2 Utilizadores da Internet 71 % 71 % 73 % 85 % 
% de pessoas 2017 2018 2019 2019 

3b1 Notícias 80 % 80 % 83 % 72 % 
% de utilizadores da Internet 2017 2017 2019 2019 

3b2 Música, vídeo e jogos 83 % 83 % 83 % 81 % 
% de utilizadores da Internet 2016 2018 2018 2018 

3b3 Vídeo a pedido 9 % 14 % 14 % 31 % 
% de utilizadores da Internet 2016 2018 2018 2018 

3b4 Videochamadas 44 % 46 % 53 % 60 % 
% de utilizadores da Internet 2017 2018 2019 2019 

3b5 Redes sociais 76 % 79 % 80 % 65 % 
% de utilizadores da Internet 2017 2018 2019 2019 

3b6 Cursos em linha 6 % 6 % 8 % 11 % 
% de utilizadores da Internet 2017 2017 2019 2019 

3c1 Atividade bancária 42 % 52 % 56 % 66 % 
% de utilizadores da Internet 2017 2018 2019 2019 

3c2 Compras 45 % 49 % 51 % 71 % 
% de utilizadores da Internet 2017 2018 2019 2019 

3c3 Venda em linha 11 % 11 % 12 % 23 % 
% de utilizadores da Internet 2017 2018 2019 2019 

 

Apesar de uma pontuação geral mais elevada comparativamente com o ano anterior, Portugal 
continua no 24.º lugar entre os 28 Estados-Membros. A percentagem de pessoas que nunca 
utilizaram a Internet é mais do dobro da média da UE. No mesmo sentido, relativamente poucos 
portugueses utilizam a Internet pelo menos uma vez por semana — 73 % comparativamente com 
85 % no conjunto da UE. A percentagem de utilizadores da Internet que participam em 
videochamadas aumentou significativamente de 46 % em 2018 para 53 % em 2019, aproximando-a 
da média da UE de 60 %. Em 2019, a utilização de serviços bancários em linha e as compras em linha 
continuaram a aumentar para 56 % e 51 %, respetivamente, dos utilizadores da Internet. Estes 
números continuam, no entanto, a ser inferiores à média da UE de 66 % e 71 %, respetivamente. Em 
contrapartida, o consumo em linha de música, vídeos, jogos e notícias e a utilização de redes sociais 
estão acima da média da UE. 
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4 Integração das tecnologias digitais 

4 Integração das 
tecnologias 

digitais 

Portugal UE 

classificação pontuação pontuação 

IDES 2020 16 40,9 41,4 

IDES 2019 11 41,4 39,8 
IDES 2018 12 40,3 37,8 

 

 
 

  Portugal UE 
  IDES 2018 IDES 2019 IDES 2020 IDES 2020 
  valor valor valor valor 
4a1 Partilha de informações por via eletrónica 40 % 40 % 42 % 34 % 
% de empresas 2017 2017 2019 2019 

4a2 Redes sociais 16 % 16 % 16 % 25 % 
% de empresas 2017 2017 2019 2019 

4a3 Megadados 13 % 13 % 13 % 12 % 
% de empresas 2016 2018 2018 2018 

4a4 Computação em nuvem 14 % 16 % 16 % 18 % 
% de empresas 2017 2018 2018 2018 

4b1 PME que vendem em linha 17 % 18 % 16 % 18 % 
% de PME 2017 2018 2019 2019 

4b2 Volume de negócios do comércio eletrónico 13 % 15 % 15 % 11 % 
% do volume de negócios das PME 2017 2018 2019 2019 

4b3 Venda em linha transfronteiras 8 % 8 % 8 % 8 % 
% de PME 2017 2017 2019 2019 

 

No que diz respeito à integração das tecnologias digitais nas empresas, Portugal está classificado no 
16.º lugar na UE, tendo descido cinco lugares em relação à classificação do ano anterior e obtido 
uma pontuação global abaixo da média. A percentagem de empresas portuguesas que utilizam a 
programação dos recursos empresariais aumentou para 42 %, o que é significativamente mais 
elevado do que a média da UE de 34 %. Portugal continua a ter uma classificação alta no que 
respeita à quota-parte do comércio eletrónico no volume de negócios das PME. Em contrapartida, a 
percentagem de PME que vendem em linha diminuiu para 16 %, estando agora abaixo da média da 
UE, que é de 18 %. De um modo geral, as PME portuguesas são menos ativas na digitalização do que 
as suas homólogas de maior dimensão. Este é um aspeto particularmente significativo, visto que a 
economia portuguesa é na sua maioria dominada por microempresas concentradas em setores 
tradicionais. Um dos principais obstáculos à digitalização das PME é a lacuna de conhecimentos 
digitais, que é causada pelos baixos níveis de literacia digital entre os proprietários, gestores e 
colaboradores(10). 

Portugal está a aplicar ativamente medidas para promover a digitalização das empresas. Em 2019, 
lançou a segunda fase da iniciativa Indústria 4.0, integrada na estratégia nacional para a digitalização 
da economia, com um financiamento total de 600 milhões de EUR durante os próximos dois anos. As 
autoridades estimam que a iniciativa irá gerar exportações adicionais no valor de cerca de 1,2 
milhões de EUR. Esta fase assenta em três eixos principais: i) Capacitar i4.0 — para a requalificação, 

                                                           
(10) The digitalisation of small and medium-sized enterprises in Portugal, models for financing digital projects,  
BEI e COTEC, setembro de 2019. 
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a melhoria de competências e a formação de mais de 200 000 trabalhadores, ii) Generalizar i4.0 — 
para a promoção da transição digital em mais de 20 000 empresas, iii) Assimilar i4.0 — para a 
ampliação de mais de 350 projetos. Além disso, Portugal apoiou o lançamento do programa 
ComércioDigital.pt(11), cujo objetivo é promover a presença das PME no comércio eletrónico e nos 
serviços digitais, oferecendo para tal 50 000 vales «3em1», e de melhorar a literacia digital, 
disponibilizando acesso gratuito a formação. Em paralelo, Portugal planeia expandir a rede de polos 
de inovação digital (PID) como um instrumento para ampliar a digitalização das empresas, sobretudo 
as PME(10). O foco técnico de cada PID deve ser claramente definido para que os seus resultados 
esperados, bem como os das estratégias regionais de especialização inteligente, possam ser 
alcançados.  

No contexto do eixo de investigação do INCoDe.2030, Portugal lançou a Estratégia Nacional de 
Inteligência Artificial 2030, que pretende colocar Portugal no grupo cimeiro da «Educação em IA 
para todos», e a Estratégica Nacional de Computação Avançada 2030, que visa, entre outros 
objetivos, expandir a ciberinfraestrutura e melhorar competências em computação avançada. Em 
julho de 2019, a inauguração por Portugal do supercomputador BOB assinalou o início da 
participação nacional na iniciativa da Empresa Comum para a Computação Europeia de Alto 
Desempenho (EuroHPC JU). Portugal também assinou uma declaração de cooperação com outros 
Estado-Membro da UE para explorar formas de desenvolver e implantar uma infraestrutura de 
comunicação quântica na UE nos próximos dez anos(12). Além disso, o grupo de trabalho sobre 
cibersegurança português apresentou um relatório final para sensibilizar para esta tecnologia, 
identificando oportunidades e desafios para as empresas e os consumidores.   

Portugal está a concentrar os seus esforços na promoção da digitalização das PME. A concretização 
das iniciativas lançadas em 2019 e a alavancagem de sinergias entre as mesmas pode ajudar a 
melhorar a coordenação das linhas de ação. 

Destaque de 2020: iniciativa Clube de Fornecedores 

A iniciativa Clube de Fornecedores é uma medida política para promover a investigação e a 
inovação mediante a integração das PME portuguesas em cadeias de valor internacionais 
através de cooperação com empresas relevantes. Estas empresas nucleares podem oferecer 
aos fornecedores melhores condições de acesso ao mercado, tecnologias e competências. O 
Governo cria os clubes seguindo um processo de duas fases de convites à apresentação de 
propostas: 

1. Seleção de empresas nucleares que constituirão cada Clube de Fornecedores. 
2. Seleção de fornecedores de cada empresa nuclear em três domínios diferentes: I&D, 

inovação em processos de produção e qualificação das PME. 

Até ao momento, o primeiro Clube de Fornecedores, «Bosch Car Multimedia Portugal», criado 
em 2017, reúne 36 empresas. O investimento total esperado é de cerca de 88 milhões de EUR, 
com 22 milhões de EUR provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Este 
polo visa capacitar as empresas que oferecem novas soluções tecnológicas e alinhá-las com a 
estratégia para a Indústria 4.0 da Bosch. Inclui empresas em domínios como a robótica, a 
automatização industrial, o desenvolvimento de hardware e software, etc. Além disso, a Bosch 
e a Universidade do Minho criaram uma academia para prestar programas de formação 
avançada com o intuito de ajudar os colaboradores e fornecedores da Bosch a desenvolverem 

                                                           
(11) Iniciativa da ACEPI: https://www.comerciodigital.pt/. 
(12) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-quantum-eu-countries-plan-ultra-secure-
communication-network. 
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conhecimentos críticos alinhados com os novos desafios da Indústria 4.0. O projeto também 
inclui estudantes interessados em candidatarem-se a empregos na Bosch ou nos seus 
fornecedores.  

Em 2019, Portugal reconheceu dois outros Clubes de Fornecedores: «PSA Peugeot Citroen» e 
«VW Auto Europa». Até à data de elaboração do presente relatório, as propostas reuniram 23 e 
16 fornecedores, com um investimento total de 222 milhões de EUR e 55 milhões de EUR, 
respetivamente. 
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5 Serviços públicos digitais 

5 Serviços públicos 
digitais 

Portugal UE 
classificação pontuação pontuação 

IDES 2020 13 75,1 72,0 

IDES 2019 12 73,4 67,0 
IDES 2018 12 67,4 61,8 

 

 
 

  Portugal UE 
  IDES 2018 IDES 2019 IDES 2020 IDES 2020 
  valor valor valor valor 
5a1 Utilizadores de serviços de administração pública em 
linha 

56 % 70 % 70 % 67 % 

% de utilizadores da Internet que necessitam de apresentar formulários 2017 2018 2019 2019 

5a2 Formulários pré-preenchidos 74 81 82 59 
Pontuação (0 a 100) 2017 2018 2019 2019 

5a3 Prestação integral de serviços em linha 98 99 99 90 
Pontuação (0 a 100) 2017 2018 2019 2019 

5a4 Serviços públicos digitais para empresas 88 88 88 88 
Pontuação (0 a 100) — incluindo serviços nacionais e transfronteiras 2017 2018 2019 2019 

5a5 Dados abertos NA NA 42 % 66 % 
% da pontuação máxima     2019 2019 

 

Em matéria de serviços públicos digitais, Portugal ocupa o 13.º lugar entre os 28 Estados-Membros. 
Embora tenha descido um lugar comparativamente com a classificação do ano anterior, continua 
acima da média da UE e está classificado entre os que registam melhor desempenho na UE neste 
domínio. A prestação integral de serviços em linha e a quantidade de dados que estão 
pré-preenchidos em formulários em linha de serviços públicos manteve-se estável em 2019, 
colocando Portugal no 2.º e 5.º lugares, respetivamente, na classificação europeia. O desempenho 
de Portugal na interação em linha entre os utilizadores da Internet e as autoridades públicas e nos 
serviços públicos digitais para as empresas também se mantém estável. A pontuação global para as 
duas dimensões é positiva — acima da média da UE no primeiro caso (70 % comparativamente com 
67 % na UE) e igual à média da UE no segundo (88 %). Em contrapartida, apenas 42 % dos serviços 
públicos digitais em Portugal são dados abertos, comparativamente com a média da UE de 66 %.  

Em 2019, Portugal continuou a executar medidas importantes para modernizar os serviços públicos 
com recurso a tecnologias digitais. A estratégia portuguesa para a transformação digital da 
administração pública, a Estratégia TIC 2020, promoveu a utilização das TIC para uma simplificação 
mais eficaz e eficiente da administração e a melhoria dos serviços públicos. Além disso, foi 
apresentada em 2019 uma edição reformulada do programa emblemático para a simplificação 
administrativa, SIMPLEX. O iSIMPLEX incide sobre pilares como «digital por omissão», «interagir uma 
só vez» ou «tecnologias emergentes». Uma avaliação de 40 medidas executadas pelo SIMPLEX 
durante 2016 e 2017 concluiu que o impacto total das mesmas foi superior a 170 milhões de EUR 
anualmente, com uma poupança anual de 15 milhões de horas.  
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Durante 2019, Portugal lançou o portal Web ePortugal(13) que fundiu o Portal do Cidadão com o 
Balcão do Empreendedor num diretório central para todos os serviços públicos dedicados aos 
cidadãos e às empresas. O portal oferece várias opções de personalização, uma área reservada para 
os cidadãos e mecanismos de apoio inovadores como o sistema de conversação automática (chat 
bot) SIGMA ou a possibilidade de geolocalizar todos os serviços públicos portugueses num Mapa de 
Cidadão, que permite ver os tempos de espera e obter senhas de fila virtual. No mesmo sentido, 
Portugal lançou a Prescrição Eletrónica Médica Móvel (PEM Móvel) que permite a emissão de 
receitas médicas, possibilitando aos médicos prescrever digitalmente medicamentos através de um 
telemóvel inteligente. Além disso, a nova aplicação móvel Segurança Social+ proporciona uma forma 
mais fácil e simples para os cidadãos e as empresas acederem aos serviços da segurança social.  

A iniciativa do Selo de Usabilidade e Acessibilidade, lançada em 2019, identifica e promove a 
aplicação de boas práticas em sítios Web e aplicações móveis. É desenvolvida pela Agência para a 
Modernização Administrativa e pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, com o objetivo de 
simplificar e aumentar a eficiência da utilização dos serviços públicos em linha pelos cidadãos.  

O programa de Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração Pública prosseguiu a sua 
execução em 2019. Este programa tem um orçamento global de 20 milhões de EUR atribuído a dois 
instrumentos de financiamento para a ciência e a modernização administrativa, um definido ao 
abrigo do eixo de investigação do INCoDe.2030 e o outro ao abrigo do Sistema de Apoio à 
Transformação Digital da Administração Pública (SAMA2020). Até ao momento, os instrumentos 
financiaram 32 e 44 projetos, respetivamente, e serão lançados mais concursos em 2020.  

Portugal assinou a Carta das Nações Digitais (Digital 9), o que assinalou a sua integração na rede de 
países digitais avançados(14).  

Portugal continua a adotar medidas importantes para digitalizar serviços públicos e é um dos líderes 
na UE a este respeito. Os esforços paralelos para melhorar as competências digitais básicas 
permitirão que uma maior percentagem da população beneficie desses serviços. A promoção de 
iniciativas que abordam em conjunto as competências digitais e os serviços públicos digitais pode 
ajudar a melhorar ambas as dimensões. 

                                                           
(13)  https://eportugal.gov.pt/. 
(14)  Digital Government Factsheet 2019, Observatório dos Quadros Nacionais de Interoperabilidade. 


