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• CONSUMIDORES: 

• Mais portugueses a usar o digital e com maior sofisticação

• Portugueses mais habituados a comprar em sites em Portugal

• Aumento da compra de artigos do dia-a-dia através da Internet 

• Pagamentos Eletrónicos serão cada vez mais a norma

• Procura de sites que transmitam confiança

IMPACTOS EXPECTÁVEIS PÓS-COVID19



• EMPRESAS: 

• Aumento da oferta digital portuguesa

• Desenvolvimento do Comércio Eletrónico de Proximidade

• Disponibilização de meios de pagamentos eletrónicos

• Desenvolvimento das competências digitais dos comerciantes

• Disponibilização de mecanismos de aumento da confiança/segurança

• Desenvolvimento de melhores processos operacionais 

• Aumento da utilização de recursos em trabalho remoto

IMPACTOS EXPECTÁVEIS PÓS-COVID19
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Penetração de internet em Portugal mais próxima da média europeia
Aceleração do crescimento a partir de 2020 devido ao impacto da pandemia COVID-19



51% dos internautas portugueses fizeram compras online em 2019
Aceleração do crescimento a partir de 2020 devido ao impacto da pandemia COVID-19



Economia Digital
em Portugal
Inquérito Empresas



Transformação digital nas empresas portuguesas



Benefícios esperados das transformação digital nas empresas portuguesas



Principais barreiras à implementação de iniciativas de transformação digital 
nas empresas portuguesas



Nível de implementação das tecnologias nas empresas portuguesas



Empresas com presença na internet 2019 vs 2020

2019 2020



Empresas com presença na internet (por tipologia de presença)
82% tem domínio próprio



Maioria das empresas tem domínio .Pt 



Principais finalidades dos sites das empresas



Empresas que fazem comércio eletrónico
27% das empresas fazem comércio eletrónico



Países com maior peso no comércio eletrónico das empresas



Metade das empresas prevê um crescimento do comércio eletrónico



Percentagem do orçamento de marketing para o marketing digital



As campanhas de marketing online mais utilizadas:  redes sociais, “email marketing” 
e publicidade em motores de pesquisa



25% das empresas já faz a integração da loja física com a loja online



Valores B2C – 7,4 mil milhões para 2020 com o impacto da pandemia COVID-19
(6,1 mil milhões € em 2019)



Valores B2B – 103,3 Mil Milhões para 2020 com o impacto da pandemia
COVID-19 (90 Mil Milhões € em 2019)

Valores indicados incluem vendas das empresas a outras empresas (Business2Business)
e ao Estado (Business2Government)

B2B/B2G em Portugal (Previsão Pré-Covid-19) B2B/B2G em Portugal (Previsão Pós-Covid-19)

Valores B2B/B2G – 103,3 Mil Milhões € para 2020 com o impacto da pandemia
COVID-19 (90 Mil Milhões € em 2019)



Valores B2C + B2B – 110,6 Mil Milhões para 2020 com o impacto da 
pandemia COVID-19 (96 Mil Milhões € em 2019)

Valores indicados incluem Compras dos Consumidores (Business2Cconsumer), 
Vendas das Empresas a outras Empresas (Business2Business) e ao Estado (Business2Government)

B2C/B2B/B2G em Portugal (Previsão Pós-Covid-19)



FILME



• Principais Funcionalidades do Site (Obter Ajuda; Como Fazer; Estar Informado, Diretório)

• Academia Comércio Digital (7 módulos online gratuitos e em Português)

• Selo Confio.pt (Gratuito durante 1 ano)

• Voucher 3em1 (Gratuito durante 1 ano)

• Webinars Semanais (Gratuitos)

• Linha Telefónica de Apoio 800 100 236 (Gratuita)

• Campanha Publicitária (TV, Rádio, Imprensa e Digital)

PRINCIPAIS INICIATIVAS COMÉRCIO DIGITAL




