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UK-PORTUGAL E-COMMERCE ROUNDTABLE



REWARDING THE BEST INITIATIVES OF 

THE DIGITAL ECONOMY IN PORTUGAL

• More than 100 candidates

• 1 Career Award

• 20 Best in Digital Awards

• October 25th at the Carlos Lopes 

Pavilion

Career Award 2018

Alexandre Soares dos Santos

Jerónimo Martins
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• Instituto Politécnico de Leiria, Segunda-feira, dia 22 outubro

• Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra – Quarta-feira , dia 24 outubro

• Universidade de Aveiro - Quinta-feira, dia 25 outubro

• UTAD – Universidade Trás os Montes e Alto Douro - Segunda-feira, dia 29 outubro

• Universidade do Minho - Terça-feira, dia 30 de outubro

• AESE Business School - Terça-feira, dia 30 de outubro
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Objetivos do Estudo
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▪ Transformação digital

▪ Utilização da Internet

▪ Comércio eletrónico

▪ Domínios e presença online das empresas

• Impacto da mobilidade na economia digital

▪ Marketing Digital
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Resultados do Estudo



As organizações nacionais começaram a incorporaram a transformação digital nas suas estratégias de 
negócio. ¼ das empresas indica ter iniciativas de transformação digital alinhadas em todo ou em parte 
com a estratégia de negócio.
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Qual o estado da Transformação Digital (DX) na sua organização?
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As tecnologias de mobilidade, a cibersegurança e os serviços de cloud computing são as tecnologias mais 
utilizadas pelas organizações nacionais. Apesar de ainda não possuírem uma adoção elevada, IoT e 
Robótica são os aceleradores de inovação mais utilizados.
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Das seguintes tecnologias, indique quais são aquelas que estão a ser utilizadas pela sua organização? 
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As iniciativas de transformação digital são fundamentais para a competitividade das empresas 
portuguesas. A inovação em produtos e serviços e a fidelização dos clientes são benefícios 
referenciados por mais de 2/3 dos inquiridos.
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▪ Quais os benefícios esperados pela sua organização com as iniciativas de transformação digital, já realizadas ou a realizar nos próximos 3 anos? 
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Mais de 7,5 milhões de portugueses utilizaram a Internet para diferentes atividades em 2017. 
Mais de 3,5 milhões realizaram compras online.
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▪ Internautas e compradores online em Portugal

© ACEPI & IDC



População portuguesa que utiliza a Internet tem vindo a aproximar-se da percentagem 
europeia. Cerca de 75% dos portugueses utilizaram a Internet nos últimos 3 meses.
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▪ % da população com acesso à Internet
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34% dos portugueses fizeram compras online em 2017. 
Crescimento acentuado, mas mantêm distância relativamente à média da UE.
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▪ % da população que compra online
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Maioria dos consumidores nacionais faz compras através do computador, 97%. Contudo, um 
número crescente utiliza telefone móvel, 62%.
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▪ Compras online

▪ Computador

▪ Compras online

▪ Tablet

▪ Compras online

▪ Telemóvel



Perfil de compras online mantém preferência por sites de compras nacionais e internacionais. 
São poucos os portugueses que apenas recorrem a sites internacionais.

33

▪ Qual a percentagem das suas compras é realizada em sites estrangeiros?
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Fonte: IDC, 2018
Inquérito a 500 internautas em Portugal 



China, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos reúnem as preferências dos utilizadores 
nacionais. Mais de 1/3 dos portugueses adquirem produtos em sites localizados na China.
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▪ Países ▪ Sites



Vestuário, acessórios de moda, equipamentos comunicações móveis e acessórios são os produtos de 
distribuição física mais adquiridos com recurso à Internet. 
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▪ Nos últimos 12 meses, quais dos seguintes tipos de produtos e serviços comprou na Internet? Produtos de distribuição física? 
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A compra de produtos de distribuição online tem já um nível de utilização superior a 50%. 
As mobile apps (21%), os jogos digitais (19%) e a música (17%) são as categorias mais utilizadas.
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▪ Nos últimos 12 meses, quais dos seguintes tipos de produtos e serviços comprou na Internet? Produtos de distribuição online
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Alojamento (58%), transporte de longo curso (47%) e bilhetes de espetáculos (35%) são os serviços 

mais adquiridos.  Seguem-se os serviços de comunicações, serviços financeiros (21%), os serviços 
de táxi e plataformas de transporte privado (20%) e de estacionamento (17%).
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▪ Nos últimos 12 meses, quais dos seguintes tipos de produtos e serviços comprou na Internet? Serviços
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A despesa com compras na Internet continua semelhante aos anos anteriores, quase 40% indica 
que está entre 100 e 500 euros. Cerca de 15% dos portugueses gastam mais de 1.000 euros.
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▪ Despesa com compras na Internet
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90% dos compradores online portugueses diz já ter utilizado a transferência bancária, segue-se o 
Multibanco (74%), o cartão de crédito (68%), MB Net / MB Way (42%) e o PayPal (41%). 
A utilização de cartões virtuais (MB Net e MB Way) aumentou a sua utilização.
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▪ Qual o peso dos diversos meios de pagamento que disponibiliza aos seus Clientes? 



Presença das empresas nacionais tem vindo a crescer no território nacional. 
Presença na Internet com crescimento acentuado mas ainda continua 
abaixo dos 50% das organizações.
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Empresas com presença na Internet
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O marketing online continua a ganhar relevância nas empresas portuguesas, mas ainda 
representa apenas 26% do orçamento global de marketing. 
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▪ Qual é a % do orçamento de marketing que é atribuída ao marketing online? 
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Os valores do comércio eletrónico B2C em Portugal ultrapassaram os 4,6 mil milhões de euros 
em 2017, um crescimento de 11,3% face a 2016. 
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▪ Comércio eletrónico B2C em Portugal (valores em Euros)
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Os valores do comércio eletrónico B2B em Portugal ultrapassaram os 70 mil milhões de euros 
em 2017, um crescimento de 11,1% face a 2016. 
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▪ Comércio eletrónico B2B em Portugal (valores em Euros)
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Clientes internacionais crescem nas vendas online das empresas portuguesas. 
Cerca de 18% das vendas já são realizadas no exterior.
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▪ Qual do volume do comércio eletrónico da sua empresa é feito para clientes residentes fora de Portugal?
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A percentagem da população portuguesa que utiliza a Internet, assim como a que 
compra online continua a crescer a bom ritmo (atingindo 76% na utilização e 38 % 
na compra online em 2018).

Os equipamentos móveis são os mais utilizados para acesso à Internet (apenas 2% 
não utiliza), todavia, quando se trata de compras o computador pessoal é ainda o 
dispositivo preferido pelos portugueses.

A percentagem de empresas com presença na Internet continua a crescer, mas a 
taxa ainda é baixa (40%) face ao número total de empresas. A percentagem atinge 
os 95% nas empresas com mais de 250 colaboradores.

O marketing online continua a ganhar relevância nas empresas portuguesas, mas 
ainda representa apenas 26% do orçamento global de marketing. 

© ACEPI & IDC

Principais Conclusões
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Apesar do crescimento verificado na oferta nacional, 90% dos portugueses recorre a 
site estrangeiros para compras online. China, Espanha, Reino Unido e EUA reúnem as 
preferências dos utilizadores nacionais. 

Vestuário e acessórios de moda (57%), equipamentos de telecomunicações 
móveis e acessórios (52%) são os produtos de distribuição física mais adquiridos 
com recurso à Internet.

A compra de produtos de grande distribuição online tem já um nível de utilização 
superior a 50%. As mobile apps (21%), os jogos digitais (19%) e a música (17%) são 
as categorias mais utilizadas.

Alojamento (58%), transporte longo curso (47%) e bilhetes de espetáculos (35%) são os 
serviços mais adquiridos.  Seguem-se os serviços de: comunicações, (29%), financeiros 
(21%), táxi e outras plataformas de transporte privado (20%) e estacionamento (17%).
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90% dos compradores online portugueses diz já ter utilizado a transferência 
bancária, segue-se o Multibanco (74%), o cartão de crédito (68%), MB Net / MB 
Way (42%) e o PayPal (41%). 

Os valores do comércio eletrónico B2C em Portugal ultrapassaram os 4,6 mil 
milhões de euros em 2017, um crescimento de 11,3% face a 2016. Representa 
atualmente 2,5% do valor do PIB.

Os valores do comércio eletrónico B2B em Portugal ultrapassaram os 70 mil 
milhões de euros em 2017, um crescimento de 11,1% face a 2016. Representa 
atualmente 38,1% do valor do PIB.

As previsões para 2025 apontam para que o peso do comércio eletrónico B2C e 
B2B no valor do PIB continuem a aumentar, atingindo 4,2% e 62,5% 
respetivamente.
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Principais Conclusões


