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ALGUMAS TENDÊNCIAS E NÚMEROS  

 

O avanço tecnológico tem provocado um impacto que se estende de forma transversal a todos os 

quadrantes. O setor das tecnologias de informação e comunicação (TIC) assume atualmente uma 

importância estratégica fundamental, por via direta e indireta, em todos os domínios de atuação. 

 

Um estudo efetuado em Junho de 2011, refere que o mercado mundial das TICE1 estava avaliado 

em três triliões de euros2, destacando-se algumas das tendências globais do setor, 

designadamente. 
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                                              Fonte: Elaboração própria  
 

Em 2012, o setor empresarial das TIC apresentava em Portugal os seguintes indicadores3: 

 

 

                                                           

1 Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica 
2 Fonte: Sociedade de Consultores Augusto Mateus & Associados (2011), “ Produtos e Serviços TICE de Tecnologia Nacional: Diagnóstico e Estratégia – 
Sumário Executivo”. 
3 Empresas (Sociedades) do setor público e privado com indícios de atividade comercial durante o ano de 2012, pertencentes ao setor das TIC, que 
publicaram contas relativamente ao exercício de 2012 no portal da Justiça (IES), até Março de 2014 (não inclui as pessoas singulares como os empresários 
em nome individual e profissionais liberais) 
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                                        Fonte: Dun & Bradstreet (2014) 

 

A título de curiosidade, acrescenta-se o facto da balança tecnológica portuguesa ter apresentado 

um saldo positivo entre os anos de 2007 a 2009 e entre 2011 e 20134.  

 

No que concerne ao peso do setor das TIC no país, verificamos uma tendência de crescimento 

consistente ao longo do período em análise relativamente aos indicadores em questão, sendo de 

destacar o salto que, a partir de 2006, sofre o VAB do sector. 

 

 

 
                                        Fonte: DMEI-DEP (INE, 2014) 

 

 

Acresce que, a importância estratégica do setor se reflete de igual modo, no nível de 

infraestruturas de cariz tecnológico instaladas nos últimos 10 anos. Foram efetuados investimentos 

significativos por parte dos principais operadores nacionais em Portugal e em particular na Região 

de Lisboa, especialmente nas redes de nova geração (banda larga, fibra ótica, etc). 

 

Reforçando a posição anterior, verifica-se igualmente uma estreita cooperação entre Universidades 

portuguesas e Institutos internacionais tais como o MIT, University of Austin-Texas, Carneggie-

Mellon University, Fraunhofer Program Portugal, ligados à Investigação e Desenvolvimento, que 

fazem de Portugal e particularmente de Lisboa, um local propício para a instalação e implantação 

de empresas ligadas à área das TIC.  

 

Tendo em conta a delimitação setorial efetuada, e segundo os dados mais recentes publicados, no 

que respeita ao VAB, os subsetores das telecomunicações e consultoria e programação informática 

assumem um papel de destaque e um peso significativo ao nível do território nacional.  

 

                                                           
4 Fonte: Banco de Portugal (2013). 
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                                Fonte: DMEI-DEP (INE, 2014) 

 

ECONOMIA DIGITAL EM LISBOA 

 

No panorama interno e no que diz respeito à Economia Digital na Região de Lisboa, era este o 

retrato em 2012: 

 

Tendo em linha de consideração uma análise temporal de alguns indicadores, dispomos da 

seguinte evolução, do setor das TIC na Região de Lisboa. 

 

 
                           Fonte: DMEI-DEP (INE, 2014) 
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Como se pode observar, qualquer dos indicadores do setor das TIC apresenta uma evolução com 

poucas oscilações ao longo dos últimos oito anos, verificando-se uma ténue tendência de 

crescimento nos últimos dois anos, nomeadamente quanto ao VAB e Pessoal as Serviço. 

 

Se analisarmos o peso do setor da Região de Lisboa no total do setor a nível nacional, é clara a 

concentração na região de mais de metade das empresas a nível nacional, embora desde 2006 se 

observem algumas tendências interessantes. 

 

 
                           Fonte: DMEI-DEP (INE, 2014) 

 

Enquanto o VAB do sector a nível regional apresenta algumas oscilações mas representa sempre 

mais de 80% do VAB do país, é interessante verificar um movimento divergente entre o número de 

empresas (que decresce) e o pessoal ao serviço (que aumenta), evidenciando o desaparecimento 

de algumas empresas na região mas um simultâneo ganho de escala no que toca à dimensão das 

empresas que permanecem.  

 

Se quisermos evidenciar a importância dos diferentes subsetores a operar na região, relativamente 

à distribuição de emprego, podem igualmente retirar-se algumas conclusões interessantes: 

 

 
                                      Fonte: DMEI-DEP (INE, 2014) 

 

É notório o peso preponderante do subsetor dos serviços, com um crescimento contínuo ao longo 

dos últimos anos, enquanto o comércio por grosso de TIC ou a área de fabricação, são menos 

expressivos apresentando um comportamento estável ao longo do tempo, sem reacção aos efeitos 

da crise económica e financeira, como muitos dos outros sectores de actividade na região. 
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No que respeita ao VAB, a situação é análoga, com grande relevo mais uma vez para o subsetor 

dos serviços, contudo com uma ligeira quebra de valores relativamente aos anos mais recentes. 

 

 
                                     Fonte: DMEI-DEP (INE, 2014) 

 

Por uma questão meramente ilustrativa, relativamente ao ano de 2012, e dentro da área de 

serviços, importa mencionar o desempenho do subsetor das telecomunicações, cujo peso 

representa cerca de 61,5 % do VAB do setor na Região de Lisboa, e cerca de 51% do VAB do setor 

a nível nacional. 

 

Destacamos igualmente, o contínuo crescimento de empresas diretamente ligadas ao segmento -

Atividades de Consultoria Informática, que praticamente duplicou no período de 2004-2012, nesta 

região. 

 

 
                                      Fonte: DMEI-DEP (INE, 2014) 

 

 

TENDÊNCIAS DE FUTURO 

 

 

No que se refere às principais tendências específicas previstas para o setor das tecnologias, num 

estudo efetuado recentemente pela SPI, foram identificadas e discriminadas as mais relevantes, 

distribuídas em função dos seguintes subsetores de atividade: 
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A nível global, podemos mencionar alguns dos grandes desafios5 que se encontram colocados 

perante os agentes económicos e a cidade de Lisboa: 

 

- Aumento acelerado dos níveis de conectividade e sofisticação na utilização das tecnologias por 

parte das economias emergentes 

- Importância estratégica assumida pelas economias desenvolvidas e emergentes (Brasil e Angola 

no espaço da CPLP) por produtos e serviços do setor das TIC 

- Apostas públicas na Europa e em Portugal em projetos de I&D ligados ao setor 

- Tendência global para especialização e aposta em nichos tecnológicos de mercado globais 

- Presença crescente das TIC nas áreas da inovação, saúde, educação, transportes, energia e 

turismo 

- Processo de deslocalização de multinacionais do setor 

 

Externamente, a busca de financiamento público europeu, contemplado através do novo Quadro 

Estratégico Comum (2014-2020), deverá ser encarado como uma “janela de oportunidades e 

desafios”, tendo em vista a prossecução e concretização dos mais variados projetos ligados ao 

setor das TIC. 

 

A criação por parte da Comissão Europeia de “Uma Agenda Digital Para a Europa”, a qual se insere 

no contexto da emblemática iniciativa “Estratégia Europa 2020”6, ilustra essa mesma importância. 

                                                           
5 Adaptado de “Sociedade de Consultores Augusto Mateus & Associados (2011), “ Produtos e Serviços TICE de Tecnologia Nacional: Diagnóstico e 
Estratégia – Sumário Executivo”  

 
6 Fonte: COMPETE (2011). 
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Portugal e Lisboa em particular, beneficiam deste modo de uma conjuntura externa atual favorável 

nesta matéria. 

 

No contexto europeu, foram identificadas para o setor em apreço, um conjunto vasto de 

prioridades7 e desafios para o setor tecnológico. 

Destacamos os seguintes: 

 

Telecomunicações: 

  - Disponibilidade de largura da banda 

Eletrónica e Hardware: 

  - Otimização da robótica e sistemas cognitivos 

  - Desenvolvimento de novos componentes e sistemas alternativos (fotónica, eletrónica orgânica e 

sistemas inteligentes e embebidos)  

Sistemas de Informação: 

  - Fomento do desenvolvimento de soluções que respondam a (grandes) desafios sociais 

  - Digitalização do comércio (e-commerce) e serviços (e-government e e-health)  

 

Internamente, a Agenda Portugal Digital revela-se não somente como um mecanismo, mas como 

uma oportunidade e um desafio de incentivo ao desenvolvimento de projetos de cariz tecnológico, 

que deverá ser aproveitada de forma eficiente. 

Lisboa, com os recursos e infraestrutura instalada que apresenta enfrenta oportunidades e desafios 

permanentes, podendo assumir no futuro um papel importante na dinamização do setor das TIC. 

 

Na conectividade e acesso das pessoas; 

Na ligação com as empresas e indústria digital, para o aumento da competitividade urbana; 

Na governança aberta e participação; 

Na aproximação ao cidadão, melhorando e simplificando o acesso aos serviços e procedimentos 

municipais. 

                                                           
7 Adaptado de “SPI, Estudo Prospetivo do Setor TICE, INOVA-RIA e SPI, Porto, Junho de 2013” 


