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A APDSI, com a colaboração e apoio institucional do Gabinete de Estratégia e Estudos, 

realizou o MeetUp “O Sector das TIC em Portugal”, no dia 21 de janeiro, que vem na 

sequência do protocolo cooperação entre a Associação e o GEE, “um trabalho de análise e 

síntese que consideramos de grande utilidade para o setor das TIC em Portugal”, 

sublinhou a Professora Maria Helena Monteiro, presidente da Direção da APDSI. Gabriel 

Osório de Barros foi o Coordenador da iniciativa por parte do GEE. 

 

O protocolo vai ter continuidade em debates dos quais poderão nascer sugestões de 

medidas, políticas e projetos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação. 

 

Ricardo Pinheiro Alves, Diretor do Gabinete de Estratégia e Estudos, explicou que o 

trabalho apresentado a 21 de janeiro se enquadra num conjunto de estudos setoriais que 

pretendem contribuir para o conhecimento e discussão fundamentada da economia em 
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Portugal, compilando informação disponibilizada pelas principais fontes institucionais de 

produção estatística. 

O Setor das TIC em Portugal no século XXI mereceu uma abordagem otimista por parte do 

Professor na Nova SBE – UNL, José Dias Coelho, também Presidente da Assembleia Geral 

da APDSI, que classificou o atual momento de desenvolvimento das TIC de “explosivo” 

por considerar que, apesar de sempre ter tido um crescimento muito rápido, a tendência 

de “explosão” no setor das TIC acentuou-se em todos os pilares - hardware, software e 

telecomunicações. 

Recordando o ano de 1965, as Leis de Gordon Moore, vice-presidente da Intel, apontavam 

para uma previsão de duplicação dos circuitos a cada 18 meses. Até hoje essa leitura não 

foi negada e a velocidade de processamento evoluiu, na mesma proporção em que a 

memória dos computadores também foi aumentada. Neste momento, já estão a dar-se os 

primeiros passos na computação quântica e em outubro a Google anunciou que tinha 

conseguido, recorrendo a tecnologia quântica, resolver uma equação em segundos, que 

levaria 10 mil anos a resolver com os computadores tradicionais. 

 

Podemos concluir, pois, que as TIC vieram revolucionar o mundo e as velocidades 

passaram a ser insignificantes aos olhos da computação quântica. Tudo pode ser 

armazenado para os objetivos que se pretenderem. 

 

A robótica também não tem deixado de crescer e de se desenvolver, a robotização tipo 

humanoide já está generalizada no lar e na indústria. 

Noutro pilar, no software, a Inteligência Artificial surge com objetivos cada vez mais 

elevados. “Estamos a chegar a um ponto em que a IA começa a aproximar-se das 

capacidades humanas”, notou o Professor. As bases de dados também cresceram e 

acompanharam toda esta inovação, a par das redes sociais, que constituem outro 

desenvolvimento de software de imensa importância. Desta capacidade de desenvolver 

novos softwares, nasceram novas indústrias como o Booking, a UBER ou a Amazon, por 

exemplo. 
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Nas telecomunicações surgiram os telemóveis - Wi-Fi, o 3G, 4G e, mais recentemente, o 

5G – sempre com velocidades a acompanhar os restantes pilares das TIC em Portugal. 

“Estes desenvolvimentos criam riscos e, para mim, o maior é a privacidade”, alerta José 

Dias Coelho. Com as capacidades atuais de computação e armazenamento tudo aquilo 

que nós fazemos pode ficar registado e isso, por mais que se tente, é uma evidência à qual 

não se consegue fugir: “Eu tento ter privacidade, mas sinto-me derrotado porque para 

termos acesso a alguns serviços mesmo temos que dar os nossos dados. E é possível 

armazenar e manter esses dados. Para todos os serviços há armazenamento de dados”. 

As redes sociais foram, também, apontadas como um risco, pois são muito impositivas. 

Os cidadãos estão sempre a ser solicitados para acompanhar tudo o que se vai fazendo e 

a dar cada vez mais informação. 

O progresso das TIC trouxe riscos para o emprego e houve mesmo trabalhos que 

desapareceram. Nos media, os jornalistas estão em risco, pois nesta altura, com 

vantagens e desvantagens, muita informação passou para as redes sociais. 

Na robótica existe o risco de perda de controlo. Mas, no futuro, a guerra será diferente; 

será uma guerra de robôs e não de humanos. 

Para o professor, o futuro continuará a ser de explosão de novos negócios e de milhões 

de novas apps, algumas delas associadas a esses mesmos negócios. A autodeterminação 

da IA, com capacidade de aprendizagem através do algoritmo mestre, a evolução da 

inserção de chips no corpo humano, e as redes de comunicação quântica, continuarão a 

aumentar esta capacidade de crescimento veloz das comunicações. 

 

“Acredito que haverá um prolongamento não marginal da vida humana. As TIC vão ter um 

papel fundamental neste aspeto, a par da computação quântica. Vamos passar da internet 

das coisas para a internet de tudo”, conclui José Dias Coelho. 

 

 



Conclusões da APDSI sobre o MeetUp "O Sector das TIC em Portugal" 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 4 

Luís Melo Campos, Técnico Superior, do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério 

da Economia, apresentou o estudo, precisamente intitulado “O setor TIC em Portugal 

(século XXI)”. 

O ponto de partida foi a delimitação do setor TIC com base num determinado conjunto de 

códigos CAE (Classificação portuguesa das atividades económicas, INE). No essencial, 

considerando a sua evolução ao longo deste princípio de século (XXI), procedeu-se ao 

levantamento das características economicamente relevantes do tecido empresarial afeto 

ao setor TIC e seus subsetores de atividade (estrutura empresarial e distribuição regional, 

quantidade de empresas e de pessoal ao serviço, remunerações, valores de produção e de 

volume de negócios, VAB, FBCF, etc.). O estudo também analisa a evolução dos mercados 

internacional e nacional de bens e serviços TIC, assim como a implementação de políticas 

públicas orientadas para a digitalização da economia e o concurso do tecido empresarial 

TIC às suas linhas de financiamento. 

A apresentação começou por sublinhar duas relevantes características do setor: 

i) O seu carater transversal, crescentemente presente nas mais diversas atividades 

económicas e sociais, e compreendendo subsetores relativamente independentes entre si, 

por exemplo, Fabrico de equipamentos TIC, Telecomunicações e Consultoria e 

programação informáticas; 

ii)  A sua crescente relevância económica visível, por exemplo, no crescimento do 

comércio internacional de mercadorias e serviços TIC. 

 

O estudo nota que entre 2005 para 2017 as transações (exportações e importações) 

internacionais de serviços TIC cresceram três a seis vezes mais do que os restantes 

serviços, e que a UE tem um peso dominante nesse mercado.  

 

Irlanda e Índia destacam-se como principais exportadores no período analisado (2005-

2017), enquanto Estados Unidos e Alemanha se destacam como principais importadores 

(categoria Service 9 da World Customs Organisation (WCO). No entanto, tomada no seu 

conjunto, a União Europeia (UE28) representa entre 40% e 56% das exportações e entre 
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45% e 52% das importações mundiais, ou seja, constitui o maior parceiro comercial neste 

mercado internacional. 

Portugal apresenta um comportamento modesto e mesmo decrescente ao nível das 

mercadorias TIC: -35,5% nas exportações e -22,6% nas 81 importações, diminuindo o seu 

peso nos totais de exportações e importações ao longo do período (2008-2017). 

As exportações portuguesas de mercadorias TIC destinam-se maioritariamente à Europa 

(particularmente Alemanha e Espanha), mas tem crescido a quota de outros continentes, 

designadamente o mercado asiático (que já se cifra em quase 15%), o que adicionado com 

África (sobretudo Angola) e América do Norte representou quase um quarto do valor 

exportado em 2017. 

A Europa é também a principal origem das mercadorias TIC importadas (70,8% em 2017) 

mas, ao longo do período, a Ásia quase triplicou o seu peso (29,2% em 2017). 

“As TIC são cada vez mais relevantes mas, no que toca à produção de dispositivos e 

equipamentos envolvidos, mas Portugal não tem tirado muito partido disso”, observa Luís 

Melo Campos. 

 

No plano da exportação de serviços TIC, Portugal revela um comportamento mais 

positivo (saldo da balança comercial positivo e crescente a partir de 2011), em particular 

por parte do subsetor Prestação de serviços informáticos. 

Relativamente à posição de Portugal nos índices internacionais que avaliam os níveis de 

desenvolvimento digital, designadamente o IDES (Índice de Digitalização Económica e 

Social da Comissão Europeia), verifica-se que nos últimos anos a média Europeia tem 

crescido a um ritmo mais elevado do que Portugal. Assim sendo, parece necessário 

reforçar o investimento político e financeiro no desenvolvimento digital, sob pena de se 

assistir a uma estagnação que corresponderá a uma regressão na medida em que os 

outros continuem a progredir. 

No plano das infraestruturas digitais (conetividade), dos serviços públicos digitas e da 

adoção de tecnologias digitais pelas empresas, Portugal apresenta um desempenho 

ligeiramente superior à média europeia. 
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Mas o pilar capital humano revela-se deficitário: a iliteracia digital em Portugal é superior 

à média europeia e a quantidade de licenciados e de especialistas em áreas TIC é inferior à 

média europeia. Acresce que os défices em capital humano acabam por afetar 

negativamente o melhor desempenho registado noutros pilares. 

Em relação ao tecido empresarial do setor TIC em Portugal, para além da sua jovialidade, 

é de referir que compreende cerca de 22 mil empresas, onde trabalham 124 mil pessoas, 

com volume global de negócios de 17.000 M€ e que geram um VAB superior a 6.000 M€ 

(valores de 2018, que confirmam as tendências de saudável crescimento assinaladas no 

estudo, sobretudo a partir de 2010). 

Por fim, deve destacar-se a singularidade do subsetor Telecomunicações que, com 

reduzido número de empresas e de Pessoal ao serviço, é responsável por 45% do VAB 

gerado pelo setor TIC. Merece também destaque o desempenho do subsetor 

Consultadoria e programação informática, que compreende a maior quantidade de 

Empresas (49,1% do setor TIC) e de Pessoal ao serviço (46,4%), revelando bons níveis de 

qualificação do trabalho e respetiva remuneração, assim como elevada capacidade de 

exportação de serviços.   

No âmbito dos comentários do público, a propósito dos indicadores relativos à (i)literacia 

da população sénior, referiu-se que não medem a real utilização dos serviços pelas 

pessoas, e foi dado o exemplo do pedido de isenção de taxa moderadora, que teve 

bastante adesão em Portugal, apesar de se destinar a uma população com elevados 

índices de iliteracia digital. Para isso terão contribuído os balcões de apoio criados para o 

efeito. 

Também em relação aos códigos CAE, na área da informática, um representante do INE, 

presente na conferência, admitiu que os atuais códigos CAE têm 12 anos e está em curso a 

sua revisão. 

Das conclusões do debate merece referir-se a mais-valia associada às políticas que 

apoiem e promovam o desenvolvimento do setor, designadamente a sua vertente 

empresarial, por um lado, e a necessidade de resolver a iliteracia digital, por outro.  

Ambas as apresentações e as posteriores intervenções do público foram moderadas por 

Maria José Sousa, Professora no ISCTE-IUL. 
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SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) tem 

por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, reunindo com 

este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados 

por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os Serviços 

Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação das TIC, a 

Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as 

Competências digitais.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para 

a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  

 

ASSOCIE-SE 
U

URL | www.apdsi.pt  
e

mail | secretariado@apdsi.pt  

 

  

http://www.apdsi.pt/
mailto:secretariado@apdsi.pt
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Associação de Utilidade Pública  

ONG – Organização Não Governamental 

 

Rua Alexandre Cabral, 2C – Loja A 

1600-803 Lisboa – Portugal 

URL: www.apdsi.pt    

Tel.: (+351) 217 510 762 

Fax: (+351) 217 570 516 

E-mail: secretariado@apdsi.pt 
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