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O digital, em particular o e-commerce, é uma aposta que as empresas portuguesas 
têm de fazer para se manterem competitivas e explorarem as oportunidades de 

um mercado cada vez mais globalizado. A afirmação é de Alexandre Nilo Fonseca, 
presidente da ACEPI, que traça o retrato atual da atividade das empresas no que 

ao digital diz respeito, apontando os principais passos que estas devem seguir para 
serem bem-sucedidas nos seus negócios internacionais através de uma estratégia 

de transformação digital alinhada com a estratégia de negócio.
Referindo-se à “extraordinária” evolução do e-commerce em Portugal nos 

últimos dois anos, o presidente da ACEPI considera que, face à tendência de 
crescimento do setor, a transformação digital é já, e será no futuro, uma realidade 

incontornável em Portugal e no mundo.

O mundo digital é hoje uma realidade in-
contornável na atividade das empresas e 
das pessoas, e irá marcar, cada vez mais, o 
futuro. Como comenta esta afirmação? 

Desde a fundação da ACEPI, há 20 anos, muito 
se alterou no panorama tecnológico e na eco-
nomia digital. Num país em que muitos agentes 
económicos se confrontam com problemas de 
escala, a digitalização e o comércio eletrónico 
afiguram-se importantes fatores de penetração 
em outros mercados. Se os benefícios são claros 
para o setor empresarial e para a riqueza gerada 
no país, também o serão, por acréscimo, para a 
sociedade globalmente considerada. 

Nos últimos 10 anos, a percentagem de utili-
zadores da internet a nível mundial passou de 
um quarto da população para mais de 50 por 
cento em 2018. Em Portugal a percentagem 
de utilizadores estava abaixo dos 50 por cento, 
sendo que em 2018 este número subiu para 
cerca de 80 por cento. 

Para as empresas, qualquer que seja a sua 
dimensão, a atual realidade obriga não só a 
uma presença online visível e dinâmica, que 
permita estabelecer e manter relacionamentos 
efetivos com o mercado, mas sobretudo adap-
tar os processos e as equipas para a revolução 
digital. Neste contexto, nos últimos dois anos 
as preocupações com a transformação digital 
têm vindo a crescer no universo empresarial 
português, de forma transversal a todas as in-
dústrias. Mas apesar de muitas organizações a 
nível nacional já estarem a levar a cabo pro-
jetos de transformação digital, estes são ten-
dencialmente isolados e não estão, como seria 

desejável, alinhados com a estratégia de negó-
cio e integrados num modelo que abranja toda 
a organização. O estudo anual de benchmak, 
elaborado pela IDC com a ACEPI sobre o tema 
da transformação digital, ilustra isto mesmo e 
comprova que menos de 50 por cento das em-
presas nacionais têm uma estratégia de trans-
formação digital alinhada com a estratégia de 
negócio, sendo que as tecnologias prioritárias 
de investimento estão centradas na mobili-
dade, na cibersegurança e nos serviços de 
cloud computing. Esta tendência é imparável 
e é uma aposta que as empresas têm de fazer 
para se manterem competitivas e explorarem 
as oportunidades de um mercado cada vez 
mais globalizado. O digital deixou de ser um 
tema da tecnologia, para passar a ser um tema 
dos negócios e escalou para as agendas dos 
Conselhos de Administração e dos CEO. Os 
benefícios mais referenciados pelas empresas 
na transformação digital focam-se na inovação 
em produtos e serviços, bem como na fideliza-
ção dos clientes.

Antes da pandemia que estamos a viver, eram 
ainda poucas as empresas portuguesas que 
estavam a fazer vendas pela internet, levando 
os portugueses a realizarem o grosso das suas 
compras online em lojas estrangeiras. Conco-
mitantemente, o número de portugueses que 
fazia compras online, apesar de já ser bastante 
elevado, estava ainda distante da média eu-
ropeia (70 por cento). Em ambos os casos o 
principal problema era a falta de competências 
digitais dos portugueses. No caso da sua popu-
lação, Portugal tem hoje cerca de dois milhões 
de portugueses que nunca usaram a internet 
e cerca de quatro milhões que fazem uma uti-
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lização muito básica (i.e., apenas para ver o 
email, fazer pesquisas e usar as redes sociais). 
Acresce que 95 por cento do tecido empresa-
rial português é constituído por microempresas 
(menos de 10 colaboradores), sendo que gran-
de parte dos seus donos são pessoas com mui-
to baixas ou nenhumas competências digitais. 
Antes da pandemia, em Portugal, 60 por cento 
dos negócios ainda não tinha sequer presen-
ça online. A pandemia veio mudar definitiva-
mente esta realidade e hoje há um esforço em 
curso de transformação digital das empresas e 
dos negócios.

É nesta área que a ACEPI está a colocar uma 
parte significativa dos seus esforços, com várias 
iniciativas em curso para ajudar as empresas a 
digitalizarem-se e a utilizarem as ferramentas di-
gitais para modernizarem os seus negócios e au-
mentarem as suas oportunidades de crescimen-
to. Atenta a este cenário, a ACEPI tem vindo a 
desenvolver inúmeras iniciativas com o intuito de 
ajudar as PME a fazerem a transformação digital 
e a internacionalizarem os seus negócios. 

Perante o forte crescimento do e-commerce, 
sobretudo a nível mundial, como analisa a 
evolução do comércio online em Portugal?

As previsões apontam para que nos próximos 
10 anos a utilização da internet a nível mun-
dial venha a ultrapassar os dois terços da po-
pulação, sendo que em Portugal deverá atingir 
quase os 100 por cento! Uma evolução notável 
que, de algum modo, tem também reflexo no 
facto de ser cada vez maior o número de com-
pradores online em Portugal – em 2018 foram 
quase 50 por cento dos utilizadores de internet 
os que fizeram compras online, tendo gasto 
perto de 5 mil milhões de euros, estimando-
-se que até 2025 esse valor possa atingir os 
9 mil milhões de euros e que mais de 7 mi-
lhões de portugueses venham a fazer compras 
online. Outro dado curioso, é o de a maioria 
dos portugueses utilizar já a internet para con-
sultar produtos, serviços e preços. É ainda de 
salientar a crescente utilização dos serviços pú-
blicos digitais e o valor exponencial das com-
pras online efetuadas pelo Estado português 
(que desde 2009 têm de ser obrigatoriamente 
realizadas em plataformas eletrónicas) e pelas 
empresas, que em 2018 foram superiores a 70 
mil milhões de euros. 

É um facto inegável que a pandemia que es-
tamos a viver só veio acentuar mais: há mais 
portugueses a fazer compras online, quem já 
comprava online passou a comprar mais em 
sites portugueses, e o setor alimentar foi o 
que mais cresceu. Uma coisa é certa: nada será 
igual e muitos destes novos hábitos são mes-
mo para ficar.

Desde o início da pandemia da COVID-19 que 
grande parte dos portugueses passam a maio-
ria do seu tempo em casa – desde os jovens 
estudantes aos adultos trabalhadores, passan-
do pelos mais velhos, muitos deles reformados 
– quer seja a trabalhar, estudar, usar serviços 
públicos e/ou a fazer compras.

Antes da pandemia, o nosso país, em compa-
ração com a Europa, apresentava bons resul-
tados em conectividade e na oferta dos ser-
viços públicos digitais. A discrepância estava 
na digitalização das empresas, já que 60 por 
cento, sobretudo micro e pequenas empresas, 
não tinham qualquer presença na internet, e 
na digitalização dos consumidores, com 20 por 
cento dos portugueses que nunca utilizaram a 
internet. No entanto, com a pandemia assis-
timos a um crescimento no nível e utilização 
da internet. De acordo com a última edição 
do estudo da ACEPI, no ano passado mais de 
três milhões de portugueses fizeram compras 
online em que gastaram 5 mil milhões de eu-
ros. Esperamos que todos estes indicadores ve-
nham a apresentar crescimentos significativos 
este ano. Com a pandemia o digital passou a 
ser absolutamente incontornável e a transfor-
mação digital acelerou brutalmente.

Hoje já temos mais portugueses com mais ex-
periência digital, mais habituados a comprar 
em sites em Portugal, mais habituados a fazer 
pagamentos eletrónicos, e com uma alteração 
no comportamento das categorias. As mais 
compradas, que eram as viagens, a hotelaria e 
o vestuário, caíram, e o alimentar cresceu mui-
to, não só na grande distribuição, mas também 
nas mercearias e pequenas lojas. 

Neste contexto, e para impulsionar o relança-
mento do comércio e dos serviços de Portugal 
na fase pós-COVID, a ACEPI acaba de anun-
ciar um conjunto de novas iniciativas para a 
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fase pós-COVID no âmbito do seu Programa 
Comércio Digital (uma iniciativa conjunta da 
ACEPI e da CCP-Confederação do Comércio e 
dos Serviços de Portugal, apoiada pelo gover-
no português e cofinanciada pelo COMPETE 
2020, Portugal 2020 e União Europeia/FEDER), 
com o intuito de promover a digitalização das 
empresas da área do comércio e dos serviços 
no nosso país. Estas iniciativas visam relançar 
o comércio e os serviços e apoiar a economia 
nacional. Vamos apoiar o comércio local a ven-
cer os novos desafios lançados, colocando à 
disposição dos pequenos empresários locais do 
setor do comércio e serviços um relevante con-
junto de ferramentas digitais, de acesso gra-
tuito, que lhes permitirão iniciar as suas jorna-
das de transformação digital de forma prática, 
simples, rápida e eficiente, relançando os seus 
negócios no contexto do comércio online. As 
novas iniciativas incluem um novo site; a Aca-
demia Comércio Digital; Campanha Especial 
de Adesão ao Selo Confio.pt; Voucher 3em1; 
Webinars semanais; Linha Telefónica Gratuita 
de Apoio ao Comércio e Serviços; e uma Cam-
panha Publicitária.

Na sua opinião, as empresas portuguesas, 
designadamente as PME produtoras de 
bens intermédios, estão preparadas para 
abraçar os desafios do e-commerce?

As PME estão ainda um pouco atrasadas nes-
tes processos de transformação digital, en-
quanto 75 por cento das empresas de grande 
dimensão em Portugal têm iniciativas de trans-
formação digital em curso com estratégias e 
lideranças bem definidas. Esta foi uma das 
conclusões da última edição do estudo anual 
da ACEPI – “Economia e Sociedade Digital 
em Portugal” - realizado no ano passado. O 
estudo concluiu que as empresas portuguesas 
identificaram como principais barreiras à trans-
formação digital: não possuírem os recursos 
humanos adequados (64 por cento); os eleva-
dos custos envolvidos (62 por cento); a ausên-
cia de definição de prioridades (41 por cento) 
e a falta de conhecimento tecnológico (36 por 
cento). No entanto, a transformação digital é 
uma inevitabilidade a que nenhuma empresa, 
independentemente da sua dimensão e setor 
de atividade, poderá escapar, e é natural que 
a aceleração que a pandemia imprimiu nestes 
últimos meses à transformação digital, possa 

vir a revelar que mais PME começaram tam-
bém já esta jornada. De resto, as empresas em 
Portugal estavam já bem cientes dos benefícios 
que poderiam alcançar com a transformação 
digital na inovação de produtos e serviços (74 
por cento), na melhoria dos níveis de lealda-
de e relacionamento com os seus clientes (56 
por cento), no aumento das suas receitas (40 
por cento), no incremento da sua reputação e 
reconhecimento (29 por cento), numa maior 
rapidez dos processos de inovação (27 por 
cento), no acesso a novos mercados, segmen-
tos de negócio e geografias (26 por cento), no 
aumento da atração e retenção dos recursos 
humanos (16 por cento), e no desenvolvimen-
to da inovação no marketing (12 por cento).

Para as empresas, a atual realidade obriga não 
só uma presença online visível e dinâmica de 
forma a estabelecer e manter relacionamentos 
efetivos com o mercado, mas sobretudo adap-
tar os processos e as equipas para a revolução 
digital. Neste contexto, nos últimos dois anos, 
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as preocupações com a transformação digital 
têm vindo a crescer no universo empresarial 
português, de forma transversal a todas as in-
dústrias. Mas apesar de muitas organizações a 
nível nacional já estarem a levar a cabo proje-
tos digitais, estes são habitualmente processos 
isolados e não alinhados com a estratégia de 
negócio e integrados num modelo que abranja 
toda a organização. O estudo anual de bench-
mark da ACEPI realizado pela IDC sobre o tema 
da transformação digital, ilustra isso mesmo e 
comprova que menos de 50 por cento das or-
ganizações nacionais têm uma estratégia de 
transformação digital alinhada com a estraté-
gia de negócio.

O principal desafio é terem de operar num am-
biente de negócios globalizado onde a vanta-
gem competitiva de uma empresa depende do 
acesso a novas tecnologias, a dados, à capaci-

dade de operar eficientemente além-fronteiras 
e de se adaptar rapidamente à evolução do 
comportamento do consumidor. 

Os decisores políticos da UE devem aproveitar 
a oportunidade do novo mandato das institui-
ções europeias para construir uma forte visão 
política para o e-commerce.

Convém ainda referir que neste momento exis-
tem múltiplas iniciativas tanto estatais como da 
sociedade civil, que vão no sentido de ajudar 
as PME a acelerarem este movimento e a en-
trarem definitivamente na Economia Digital, 
pelo que os próximos anos serão de grande 
transformação e evolução. Entre estas iniciati-
vas, destacam-se o Programa “Comércio Digi-
tal - Qualificar o Comércio e os Serviços para a 
Economia Digital”, um dos mais emblemáticos 
projetos nacionais criados até à data na área da 
transformação digital e da modernização das 
empresas portuguesas, e que visa promover 
a primeira presença online de microempresas 
portuguesas do setor do comércio e dos ser-
viços, ajudando-as a modernizar e internacio-
nalizar os seus negócios, aproveitando novas 
oportunidades no contexto do comércio online 
e da economia digital a nível mundial. 

Mencionamos ainda a iniciativa “Norte Digital”, 
um projeto piloto com 50 PME produtivas do 
Norte de Portugal para identificar e desenvol-
ver as competências necessárias à internaciona-
lização e aumento das exportações através do 
digital e que incluiu o desenvolvimento de três 
estudos internacionais (i.e. estudo detalhado do 
TOP 20 das economias digitais mundiais; estudo 
do perfil de consumo digital na Europa e ainda 
um estudo dos principais marketplaces globais); 
de uma ferramenta de autodiagnóstico da ma-
turidade digital para PME e ainda a consultoria 
de desenvolvimento do negócio digital às em-
presas integradas no piloto.  

Quais são as principais dificuldades que 
estas empresas encontram no seu processo 
de internacionalização online? 

As empresas precisam de vencer um conjunto 
de desafios para tirar partido das oportunidades 
da Economia Digital e, em particular, do e-com-
merce. Estes desafios podem ser de contexto 
(que lhes são externos) ou a nível interno ao seu 
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próprio ambiente como abordado no estudo 
da ACEPI, realizado no âmbito do projeto Nor-
te Digital “Economia Digital e o Papel das PME 
da região norte: Principais economias na área 
do comércio eletrónico e de maior potencial de 
adesão aos produtos nacionais (TOP 20)”. 

A nível dos desafios de contexto, para as empre-
sas portuguesas que pretendam apostar no co-
mércio eletrónico, destacam-se o financiamento, 
a dimensão do mercado, a notoriedade, a con-
fiança, a segurança e a legislação, a concorrência, 
o contexto de cada mercado e os parceiros locais.

O principal desafio de Portugal é a falta de com-
petências digitais das pequenas empresas. É 
fácil compreender que para as empresas, qual-
quer que seja a sua dimensão, a atual realida-
de obriga não só uma presença online visível e 
dinâmica para manter relacionamentos efetivos 
com o mercado, mas também adaptar os pro-
cessos e as pessoas para a revolução digital.

As PME têm de adotar práticas adequadas de 
forma a desenvolver uma cultura dinâmica, 
promotora de mudança e assente numa forte 
comunicação com os seus clientes e funcioná-
rios. A Economia Digital, embora sendo uma 
fonte de oportunidades, constitui um ambien-
te extremamente exigente, pelo que as empre-
sas portuguesas precisam de ultrapassar um 
conjunto significativo de desafios para alcança-
rem um bom posicionamento e se destacarem 
nos vários setores de atividades. Uma empresa 
que aposte na Economia Digital e pretenda es-
tar atenta ao futuro, precisa de captar e gerir 
talento, adotando sistemas de incentivos, e de 
integrar o trabalho em rede de forma a inter-
conectar com diferentes setores de atividades, 
tecnologia e regiões geográficas.

Existem cinco etapas fundamentais: inscrever 
a organização para vender na plataforma on-
line; listar os novos produtos para serem ven-
didos na plataforma online; vender os produ-
tos; enviar os produtos, seja por meio do en-
vio pelo próprio vendedor ou pela plataforma 
online; e ser pago.

A AICEP tem desenvolvido um conjunto de 
ferramentas, incluindo a nível de capacita-
ção, para apoiar as empresas portuguesas 

exportadoras neste processo. Como avalia 
o desempenho da AICEP nesse domínio?

A AICEP tem vindo a desenvolver um trabalho 
notável e muito importante no que diz respei-
to a disponibilizar novas e mais ferramentas, 
essenciais para alavancarem a internacionaliza-
ção das empresas portuguesas e assim impul-
sionarem as exportações e o desenvolvimento 
da economia portuguesa. De resto, a ACEPI 
tem apoiado e reconhecido este trabalho exce-
cional nas suas várias iniciativas.  

Há empresas portuguesas (PME) que de-
fendem que o digital não substitui a visita 
presencial aos mercados e a participação 
nas feiras internacionais. Quer comentar?

Num mundo cada vez mais híper conectado, 
este é um fenómeno semelhante ao que se 
passa com as lojas físicas versus as digitais e 
os consumidores. Muito em breve deixaremos 
de falar em “comprar online” e “comprar of-
fline”, para falarmos simplesmente em “com-
prar”! Os vários canais podem e devem com-
plementar-se de forma integrada e otimizada 
– chama-se a isto “Optichannel”, como o tem 
provado vastamente a pandemia que estamos 
a viver, temos de ter uma multiplicidade de ca-
nais prontos a funcionarem com experiências 
semelhantes e integradas que serão utilizados 
como for mais conveniente num determinado 
lugar, num determinado momento. O físico e 
o digital são duas vertentes de uma mesma 
realidade, cada vez mais inseparáveis. Elas são 
interdependentes e concomitantes e não alter-
nativas. E esta é uma das grandes mudanças 
que o digital nos trouxe.

Que conselhos daria a uma PME que quei-
ra internacionalizar a sua atividade através 
dos canais digitais?

É necessário que as empresas tenham um 
roadmap para a transformação digital que 
harmonize recursos e programas de tecnologia 
com estratégia de crescimento de negócios. A 
transformação digital, sobretudo no que diz 
respeito à utilização da tecnologia para melho-
rar o desempenho ou o alcance das empresas 
é um tema bastante importante no contexto 
empresarial em todo o mundo. Gestores de 
topo de diversos setores estão a utilizar as 
tecnologias emergentes, como as ferramentas 
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de análise, a mobilidade, a social media e os 
dispositivos inteligentes para transformarem o 
tipo de relacionamento que têm com os seus 
clientes, os processos internos e as suas pro-
postas de valor. Neste contexto, é importante 
enquadrar o comércio eletrónico com os requi-
sitos necessários para as PME evoluírem para 
a transformação digital, a par do incentivo à 
inovação e à internacionalização.

O papel da comunicação é também outro 
aspeto muito importante a ter em conta no 
contexto da mudança e enquanto valioso 
contributo na redução da resistência organi-
zacional. As pessoas podem ser uma barreira 
muito maior à transformação digital bem-su-
cedida do que qualquer tecnologia complexa. 
Os pontos de pressão para a mudança estão a 
aumentar e a globalização está a ditar uma in-
tegração eficiente dos negócios que só pode 
ser alcançada através de processos digitais e 
de ferramentas colaborativas.

Quais os mercados onde poderão as nossas 
empresas ter mais hipóteses de penetrar atra-
vés do digital? E de que forma (B2C ou B2B)?

De acordo com o estudo da ACEPI “Top 20 
Principais Economias na área do comércio ele-
trónico e de maior potencial de adesão aos 
produtos nacionais”, realizado no âmbito do 
Projeto Norte Digital da ACEPI, os principais 20 
países são, por ordem alfabética: Alemanha, 
Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Espa-
nha, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, 
Itália, Japão, Marrocos, Polónia, Reino Unido, 
Suécia, Suíça, Turquia e Rússia, os quais re-
presentam cerca de 80 por cento do PIB e 55 
por cento da população mundiais. Já as cate-

gorias dos produtos com potencial de adesão 

a produtos nacionais através do digital são os 

produtos elétricos e eletrónicos; alimentares 

e bebidas; vestuário; mobiliário e decoração; 

calçado e acessórios; e têxteis. Estas são as 

categorias de produtos mais vendidos online 

e cujas receitas representam mais de 15,9 mil 

milhões de euros, o equivalente a 32 por cento 

do total das exportações de bens.

O estudo identifica também as tipologias de 

produtos, em particular aqueles associados à 

indústria de produtos transacionáveis, como 

sejam os referentes a vestuário, calçado e 

acessórios, têxteis, mobiliário e decoração, e 

produtos alimentares, entre outros, e tem em 

conta, nomeadamente, os seguintes domí-

nios na caracterização dos mercados em aná-

lise: utilização da internet; nível de compras 

online; meios de pagamento mais utilizados; 

condições de distribuição e serviços postais; 

utilização de tecnologias nas empresas; legis-

lação e regulação; fiscalidade; maturidade da 

economia digital; e exportação de produtos 

a partir de Portugal. 

Este estudo teve em conta que a exportação 

de bens (excluídos os serviços) em Portugal ul-

trapassou os 50 mil milhões de euros, o equi-

valente a 26 por cento do PIB, e teve como 

objetivos aferir o estado da economia digital 

global, com especial atenção para os mer-

cados que sejam mais relevantes ou tenham 

maior potencial para as PME portuguesas, ser 

um instrumento de apoio às empresas que 

pretendam apostar na economia digital e se-

lecionar os principais mercados alvo. 


