
 

  
 

CONVITE 
 

A APDSI tem o prazer de convidar para vir à  

Apresentação Pública do Manifesto 
 

Combater os estrangulamentos do Comércio 
e do Negócio Electrónicos em Portugal 

 

 
Auditório da SIBS  

(Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, Lx) 

Dia 18 de Janeiro de 2006, pelas 16 horas  
  

 
PROGRAMA 

 
16:00 -  Recepção dos Convidados 
 

16:30 -  Prof. J. Dias Coelho – Presidente da APDSI 
Arq.º Luis Pinto – Membro da Direcção da APDSI 
Sr. Luis Cabrita – Coordenador do Grupo de Trabalho 

 

17:30 -  Beberete 
 
 
Os investimentos em tecnologia ligados ao uso da Internet no contexto da 
operacionalização de soluções de comércio electrónico mantiveram-se a um nível 
muito elevado na segunda metade da última década, tendo-se registado um sem- 
número de iniciativas fazendo apelo a incrementos de eficiência das operações e à 
redução dos custos operacionais nas empresas.  
 
As plataformas para a concretização de ambientes B2B tornaram-se pois 
disponíveis e acessíveis. 
 
O mesmo se passou na vertente B2C, quer do lado da oferta, com um grande 
número de lojas e centros comerciais virtuais na web, que abrangem as mais 
variadas ofertas de bens e serviços ao consumidor, quer do lado da procura, com 
um aumento sucessivo de utilizadores Internet. 
 
Aparentemente, as condições infra-estruturais necessárias para um sucesso total 
do comércio e do negócio electrónicos parecem estar no lugar. No entanto, esse 
sucesso não acontece ou tarda a atingir níveis significativos.  
 
Interessa pois, reflectir sobre as possíveis razões para este estrangulamento, esta 
promessa adiada, mobilizando, entre outros, associações empresariais e de 
consumidores, juntamente com os fornecedores dos meios de pagamento e 
agregadores de lojas digitais, por forma a identificar os constrangimentos 
essenciais e potenciais acções de inversão da situação.  
 
               

Inscrição gratuita mas obrigatória, limitada à lotação do Auditório 
 

APDSI 
e-mail: secretariado@apdsi.pt  /  Tel.: +351 212 949 606  /  Fax: +351 212 949 607 

 

 

 

 

 
Patrocínio 

 
 

 


