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1.

1 Agradece-se à INFORMA D&B a colaboração prestada para a concretização deste inquérito

O “Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos nas TIC, na Administração Pública” 
(abreviadamente PGE neste documento) foi uma iniciativa aprovada pela Resolução do Conselho de Minis-
tros (RCM) n.º 12/2012 que procurava responder às exigências da RCM n.º 46/2011 e bem como do Memo-
rando de Entendimento (MdE) acordado pelo Governo português, o BCE, a Comissão Europeia e o FMI. 

Registou-se, à data, o significado e importância da existência dum plano estratégico para as TIC na AP 
tendo o GAN, no início de 2012, dedicado a sua 13ª TOMADA DE POSIÇÃO, sob o título “A Estratégia do 
XIX Governo Constitucional para as TIC: Racionalizar para Melhorar?”, à análise do PGE e produzido um 
extenso conjunto de comentários e recomendações. Algumas das conclusões apontavam para a complexi-
dade do Plano bem como para a exigência dum elevado comprometimento do Governo para se poderem 
atingir as ambiciosas metas então enunciadas.

Nesta 13ª tomada de posição comentou-se:

“Sobre as Medidas nº 23, nº 24 e nº 25 – “Administração Aberta e novos canais de atendimento”; “Internacionalização de 
metodologias, soluções TIC e conhecimento público” e “Divulgação e prototipagem de projetos inovadores em clusters de 
competitividade”. É enorme a importância destas medidas e do papel das TIC da AP para a sua concretização. No entanto, 
estas medidas são principalmente importantes para as políticas de administração pública (administração aberta e transparên-
cia), negócios externos (política de cooperação) e inovação.

As medidas 23 e 24 devem ser particularmente encorajadas. 

Com efeito, a medida 23 pode fomentar a orientação para práticas de transparência e atividade que permitam melhorar a 
partilha de dados das atividades num quadro de administração aberta. A medida 24 pode valorizar a potencial parceria entre a 
indústria nacional e os organismos da AP sempre que se esteja perante oportunidades de exportação de tecnologias, soluções 
e conhecimento criados em Portugal. Esta situação é particularmente relevante no caso dos PALOP onde a Indústria nacional 
de TIC procura atualmente ter presença”

Com o muito provável arrefecimento da economia doméstica a partir de 2011 era de esperar que a Indústria 
Nacional de TIC se visse na contingência de procurar novos negócios em novas geografias, para permitir 
sustentar o mesmo nível de valor produzido; atente-se que o consumo de tecnologias de informação em 
Portugal está fortemente concentrado em 3 grandes setores,  Financeiro, Telecomunicações e Setor Público 
que, por razões que hoje são fáceis de explicar, reduziram fortemente o investimento nestes 3 últimos anos.  
No caso do setor público, atente-se às disposições do artigo 75.º da LOE para 2013 e da sua versão (artigo 
73.º) da LOE para 2014, forçando uma redução de 12% (10% em 2013) nos valores dos contratos de serviços 
a renovar desde 2011. 

O eventual sucesso em estratégias de diversificação, particularmente no investimento em novos mercados/
geografias, pode ter sido determinante na sobrevivência de muitas das PMEs nacionais e consequentemente 
na salvaguarda de muitos postos de trabalho. 

Uma das formas mais eficazes de internacionalizar é através da exportação de conhecimento, tecnologias e 
soluções gerados e consolidados no mercado Nacional; por isso o GAN recomendava sobre a medida M24 - 
Internacionalização de metodologias, soluções TIC e conhecimento público:

“Fomentar a valorização  de potenciais parcerias entre a indústria nacional e os organismos da AP sempre que se esteja perante 
oportunidades de exportação de tecnologias, soluções e conhecimento criados em Portugal.”

B. 
INQUÉRITO 
AO SETOR

A.
INTRODUÇÃO

Temos  presente o tremendo esforço de diplomacia económica, liderado pelo atual governo; faltará apenas 
medir o resultado concreto no dia-a-dia das nossas empresas e que implicações terá tido na sua reorgani-
zação e orientação estratégica.

Para uma avaliação mais sustentada da importância e impacto da Medida 24 e da diplomacia económica 
no negócio das empresas portuguesas, foi elaborado um inquérito online, disponibilizado de 18 de Junho a 
31 de Julho e enviado para as 1000 maiores empresas do setor das TIC. O referido questionário recolheu 
apenas 75 respostas, depois de repetidas insistências por parte da APDSI1.

O inquérito foi acompanhado dum email assinado pela direção da APDSI, com o seguinte texto:

“O Grupo de Alto Nível da APDSI pretende elaborar uma tomada de posição sobre Internacionalização das Empresas Portugue-
sas de Tecnologias de Informação, tendo em vista avaliar o impacto das Medidas 23 e 24 “Administração Aberta e novos canais 
de atendimento” e “Internacionalização de metodologias, soluções TIC e conhecimento público”. Esta tomada de posição tem 
como principal objetivo fazer chegar às entidades oficiais um conjunto de recomendações.

Para a preparação desta tomada de posição é essencial a V. colaboração através da resposta ao inquérito online que estará 
disponível até 30 de junho de 2014 - https://pt.surveymonkey.com/s/APDSI-GAN-17.



C.
RESULTADOS 

DO INQUÉRITO

Os resultados serão obtidos automaticamente e deles será dado conhecimento em primeira mão a todos os que participaram 
neste esforça da APDSI para fundamentar estatisticamente esta importante temática para as empresas portuguesas de TICs. 

Na apresentação pública serão divulgados casos de sucesso que as empresas entendam partilhar. Será dada especial atenção 
à divulgação nos países de CPLP.”

Anexamos a este documento uma cópia do referido inquérito, tal como foi disponibilizado às empresas.

Procurava-se recolher dois tipos diferenciados de informação:

a) Por um lado uma medida quantitativa da evolução das vendas para fora de Portugal, com análise dos 
mercados UE e fora da UE.

b) Por outro o testemunho das empresas sobre casos concretos onde a Medida 24 tenha sido fator 
diferenciador ou a diplomacia económica tivesse papel relevante.

Para além das perguntas de resposta quantitativa procurou aliciar-se a comunidade empresarial TIC 
com a oportunidade de divulgação de casos de sucesso que justificasse o esforço para responder ao 
questionário.

Dada a estrutura do inquérito e alguma inconsistência nos valores recolhidos não é possível retirar 
conclusões muito rigorosas dos resultados; é no entanto possível observar algumas tendências sabendo 
contudo que os valores de seguida indicados devem ser entendidos como menos rigorosos, com razoável 
margem de erro. 

Caracterização da amostra:

•  Inquérito enviado às 1000 maiores empresas do setor utilizando comunicação por email (envio 
realizado com a colaboração da INFORMA D&B). Foram registadas 75 respostas e contabilizadas 
apenas 73 (das 2 rejeitadas, uma era inválida e outra continha dados incoerentes).

•  80% das empresas que responderam indicaram volume global de negócio em 2013 inferior a 1,5 
milhões de euros (41% inferior a 500.000 euros). Apenas 8% (6 empresas) indicaram volume de 
negócio superior a 5 milhões de euros (as 3 maiores representam cerca de 69% do agregado de 
faturação para 2013).

•  Registe-se ainda que 61,6% das empresas que responderam indicaram volume de vendas inferior a 
1 milhão de euros em 2013.

•  Valor global de vendas à volta de 300 milhões de euros com cerca de 1200 recursos humanos – 
note-se que 7 empresas não indicaram RHs, nomeadamente as 2 de maior faturação, pelo que este 
número estará bastante afastado da realidade.

•  não se verifica grande oscilação na faturação global de 2011 a 2013 (ligeiro crescimento)

•  analisando os resultados de 2011 verifica-se uma concentração de 85% no mercado nacional e 15% 
fora de Portugal (8% na EU e 7% noutros mercados); o Setor Público não ultrapassa os 7%. Analisando 
os resultados de 2013 verifica-se uma concentração de 82% no mercado nacional e 18% fora de Portu-
gal (9% na EU e 9% noutros mercados); o setor Público continua a não ultrapassar os 7%. 

•  apenas 27 empresas apresentaram valores específicos para a previsão 2014; no entanto é possível 
observar uma tendência otimista com 20 empresas a indicar que esperam crescer em 2014 contra 
apenas 5 que preveem diminuir o volume de negócio neste ano

•  Apenas 4 empresas quantificaram o impacto com medidas de apoio institucional em atividades de 
internacionalização; desse apoio poderá inferir-se, maximizando os valores indicados, um acréscimo de 
vendas total inferior a 1,5 milhões de euros, representando menos de 1% do volume total de faturação 
do agregado das respostas, num ano típico.

Observações quantitativas: 

Observações qualitativas: 
•  As respostas às perguntas diretas sobre “Apoio Institucional à Internacionalização” e “Identificação de 
Casos de Sucesso”, indiciam muito pouco entusiasmo e fraca adesão da comunidade empresarial do 
setor. Com efeito apenas 35 empresas responderam à pergunta I8 do Ponto IV e apenas 4 destas 
respostas foram afirmativas, o que corresponde a cerca de 5% de respostas positivas e com impacto 
muito pouco significativo nos resultados globais. Das 35 empresas que responderam a estas questões, 
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D.
CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES

10 afirmaram ter solicitado apoio a entidades institucionais e apenas 6 disseram ter recebido esse 
apoio, tendo a seguinte apreciação qualitativa (de 1 – Mau a 6 – Excelente): recebemos 2 respostas 
classificadas com Muito Bom;  3 com Bom;  2 com Suficiente e 3 com Medíocre.

•  Nenhuma das empresas se mostrou disponível para apresentar Casos de Sucesso, como solicitado 
na parte V do inquérito, o que seria expectável dada a oportunidade de divulgação alargada proporcio-
nada pela distribuição dos trabalhos do GAN.

Nota: com o objetivo de complementar as respostas recebidas diretamente do setor, e constatando o 
fraco entusiasmo das empresas, a pedido do GAN a direção da APDSI consultou a AMA para recolher 
testemunhos complementares que pudessem enriquecer este trabalho. Foi enviada comunicação para a 
direção da AMA, na semana de 22 de Setembro, não tendo até à data sido recebida qualquer resposta.

Tendo em consideração os resultados obtidos pela consulta direta às 1000 maiores empresas do setor, 
através de inquérito online disponibilizado de 18 de Junho a 31 de Julho, é possível recolher as seguin-
tes

Conclusões principais
1.   Não é explícito qualquer impacto significativo da implementação da Medida 24 do PGE, nem da 
diversidade das iniciativas da diplomacia económica no resultado das empresas do setor das TIC;

2.   Verifica-se um ligeiro crescimento do volume de negócios global (embora os números não sejam 
rigorosos) e um aumento do volume de exportações entre 2011 e 2013 (de 15% para 18%) com uma 
distribuição equilibrada entre UE e outras regiões;

3.   De acordo com as respostas recebidas, maioritariamente pequenas e médias empresas, o peso 
do setor público nacional no volume total de vendas é bastante reduzido (cerca de 7%) mantendo-se 
estável desde 2011.

Perante estas conclusões, ficou claro que o Estado pode e deve contribuir mais efetivamente para a 
internacionalização das empresas do setor TIC, envolvendo-se mais e investindo mais em sistemas de 
informação, pelo que se elencam as seguintes

Recomendações

I – As entidades públicas devem reforçar a divulgação e a recomendação da Medida 24 do PGE junto 
dos organismos/institutos envolvidos e da comunidade do setor;

II – Devem ser tomadas iniciativas e assumidas atitudes por parte dos decisores políticos que tradu-
zam uma efetiva importância estratégica e prioridade política à utilização das TIC na Administração 
Pública;

III – As entidades públicas devem retomar o investimento em TIC, por forma a criar mais oportunida-
des para as PME’s, com o duplo objetivo de fortalecer o tecido empresarial e reforçar as exporta-
ções do setor;

IV – As entidades públicas não devem descurar o investimento neste setor de atividade, nomeada-
mente para enfrentar a obsolescência para que caminha um número cada vez maior de sistemas 
críticos da Administração Pública, com impactos económicos e na opinião pública.

V – Os riscos dos grandes sistemas da Administração Pública que resultam do desinvestimento e 
obsolescência, de que tivemos os primeiros exemplos com o CITIUS, ME e IMTT, devem ser objeto 
de atenção especial e de correção atempada.



 

E.
ANEXO 

INQUÉRITO

Avaliação do impacto da medida 3.24. INTERNACIONALIZAÇÃO DE METODOLOGIAS, SOLUÇÕES TIC E 
CONHECIMENTO PÚBLICO, do Plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na Admi-
nistração Pública

Inquérito direto à generalidade das empresas de Tis sobre os resultados práticos desta medida nos anos 2012 e 
2013, seguido da produção duma análise crítica dos resultados agregados e eventual citação de casos de sucesso 
que mereçam referência.

1. Total de vendas em 2011
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

2. Total de vendas em 2012
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

3. Total de vendas em 2013 (previsão de fecho)
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

4. Total de vendas em 2013 (Plano)
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

5. Número de Recursos Humanos no final de cada ano
2011
2012
2013

Atualmente

I. VENDAS DE HARDWARE

6. Vendas de Hardware em 2011
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

7. Vendas de Hardware em 2012
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

8. Vendas de Hardware em 2013 (previsão de fecho)
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

9. Vendas de Hardware em 2014 (Plano)
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público



NÃOSIM

II. VENDAS DE SOFTWARE

10. Vendas de Software em 2011
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

11. Vendas de Software em 2012
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

12. Vendas de Software em 2013 (previsão de fecho)
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

13. Vendas de Software em 2014 (Plano)
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

III. VENDAS DE SERVIÇOS

14. Vendas de Serviços em 2011
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

15. Vendas de Serviços em 2012
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

16. Vendas de Serviços em 2013 (previsão de fecho)
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

17. Vendas de Serviços em 2014 (Plano)
Mercado Nacional

Mercado UE
Outros Mercados
% Setor Público

IV. APOIO INSTITUCIONAL À INTERNACIONALIZAÇÃO

18.  Alguma vez exportou soluções expressamente desenvolvidas para o Setor Público Português? 

    

19. Caso afirmativo qual o peso (%) dessas operações no volume total desse ano?



    

22. Qual o grau de satisfação da eventual colaboração das instituições em causa?

     

23. Alguma vez lhe recusaram colaboração quando solicitada?

    

   
               

              

1
Mau

6
Excelente

5
Muito Bom

4
Bom

3
Suficiente

2
Medíocre

4
Muito Elevado

1
Nenhum 

3
Suficiente

2
Medíocre

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃOSIM

20. Alguma vez solicitou apoio institucional formal para operações internacionais?

    
21. Em caso afirmativo, esse apoio foi concedido?

    

22. Qual o grau de satisfação da eventual colaboração das instituições em causa?

     
23. Alguma vez lhe recusaram colaboração quando solicitada?

    

24. Qual o impacto real, com influência positiva no volume de vendas na sua empresa, de ações de “diploma-
cia económica” de iniciativa institucional?

V. CASOS DE SUCESSO

Caso tenha interesse na divulgação pública (a ser incluída como anexo ao documento do GAN) pode 
descrever os casos de sucesso, de acordo com a seguinte sistematização:

25. Ações ao Abrigo da medida 3.24 – Internacionalização de metodologias, Soluções TIC e conhecimento 
público, do Plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na Administração Públi-
ca, com uma breve descrição do caso (não mais de 1500 caracteres)

26. Resultados práticos de ações de Diplomacia Económica, independentemente do setor de mercado a que 
se destinam, com uma breve descrição do caso (não mais de 1500 caracteres)
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e-mail: secretariado@apdsi.pt • URL: www.apdsi.pt

MA
I15

_4
05

9

 A Associação tem por objeto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conheci-
mento em Portugal. 

Para a prossecução do seu objeto, a Associação poderá desenvolver todos as atividades que julgue necessárias 
ou convenientes, nomeadamente:

•  Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à Sociedade da 
Informação e do Conhecimento;
•  Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da Informação e do 
Conhecimento;
•  Contribuir para o combate à info-exclusão;
•  Apoiar e desenvolver atividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da Informação ao maior 
número possível de cidadãos;
•  Promover e dinamizar projetos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e do Conheci-
mento;
•  Participar em associações, cooperativas, sociedades ou outras pessoas coletivas, desde que tal participação 
se mostre necessária ou conveniente para a prossecução dos fins da Associação;
•  Subscrever protocolos e acordos com quaisquer entidades que se disponham a colaborar e prosseguir os fins 
da Associação.

O Grupo de Alto Nível (GAN) tem a missão de facultar à Direcção da Associação para a Promoção e Desenvolvi-
mento da Sociedade da informação, de forma sistemática e continuada, uma avaliação qualitativa e quantitati-
va da ação dos Órgãos de Soberania e de outras iniciativas relevantes na área da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento.

O GAN conta como principais padrões de referência: programas eleitorais, as Grandes Opções do Plano e o 
programa do Governo, estudos e estatístivas nacionais da Comissãi Europeia, da OCDE, da UNESCO, e outros 
documentos que se julguem pertinentes. 

O GAN é composto por um pequeno número de membros selecionados individualmente pela Direcção da 
Associação, e que aceitam colaborar com a APDSI, colocando o seu conhecimento, a sua experiência e esforço 
individual ao serviço da comunidade nacional.  

O grupo é atualmente composto por: Ana Neves, António Carlos Santos, Maria Helena Monteiro, João Matias, 
Joaquim Alves Lavado, José Dias Coelho, José M. Gomes Almeida, Luis Amaral, Luis Borges Gouveia, Luis 
Paupério, Micael Pereira, Pedro Souto, Rui Magalhães Baião e Vasco Trigo.

A experiência e as responsabilidade profissionais dos membros constituem o principal valor do GAN - 
Procurando-se que estejam representados vários setores da economia e da sociedade portuguesas.

O GAN produz periodicamente um documento de posição sobre um tema de interesse nacional, 
procurando-se sempre que o mesmo seja pertinente, atual e relevante relativamente à Sociedade da 
Informação.

A ação do GAN constituirá uma colaboração competente e interessada, ajudando a melhorar e/ou ajustar ações 
que se estejam a desenvolver ou a planear e que tenham impacto na Sociedade da Informação.

Esta ação é levada a cabo numa manifestação clara de cidadania e aderindo naturalmente aos objeticos da 
APDSI. 

Em harmonia com estes objectivos, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do desenvolvimento 
mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem distinção de classe social, de 
nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de outros factores, possam ter acesso aos 
benefícios da Sociedade da Informação.   


