Índice de digitalidade da economia e da sociedade1 de 20162
Perfil por país
Portugal
Portugal tem uma pontuação global3 de 0,53, classificando-se
em 14.º lugar no conjunto dos 28 Estados-Membros da UE. Foi
o segundo país da UE que registou maiores progressos no
último ano. Portugal tem redes de banda larga que asseguram
uma boa cobertura (a banda larga está disponível para todas
as residências, a Internet rápida está disponível para 91 % das
residências e os contratos de ligações rápidas são mais de
metade dos contratos de ligações de banda larga), serviços
públicos em linha avançados (Portugal ocupa o 8.º lugar entre
os países da UE devido aos seus serviços públicos em linha
bem desenvolvidos e à frequência razoável da sua utilização
pelos cidadãos) e um desempenho acima da média na
digitalização das empresas (ocupa o segundo lugar na
utilização de RFID e o quinto na partilha de informações
eletrónicas dentro das companhias). O maior desafio para o
país é melhorar as competências digitais dos seus cidadãos
(cerca de metade da população não tem competências digitais
básicas) e levá-los a aderirem às atividades em linha (28 %
nunca utilizaram a Internet), para que possam participar
plenamente na economia e na sociedade digitais.
A pontuação IDES de Portugal é superior à média da UE e o
país desenvolveu-se mais rapidamente do que a UE nos
últimos anos, o que o coloca no grupo de países mais
avançados4, situando-se abaixo da média deste grupo.
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O índice de digitalidade da economia e da sociedade (IDES) é um índice compósito elaborado pela Comissão Europeia (DG
CNECT) para avaliar a evolução dos países da UE em direção a uma economia e uma sociedade digitais. Agrega um conjunto
de indicadores pertinentes estruturado em cinco vertentes: conectividade, capital humano, utilização da Internet, integração das
tecnologias digitais e serviços públicos digitais. Para mais informações sobre o IDES, consultar http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/digital-agenda-scoreboard
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O IDES de 2016 é elaborado com base em indicadores referentes ao ano civil de 2015 (exceto quando não estão disponíveis
dados para esse ano, recorrendo-se, nestes casos, aos dados disponíveis mais recentes).
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A pontuação no IDES vai de 0 a 1; quanto mais alta for a pontuação, melhor é o desempenho do país.
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No IDES de 2016, Portugal faz parte do grupo de países mais avançados: os países que registam resultados acima da média
da UE e cuja pontuação cresceu a um ritmo mais rápido do que o da UE (em comparação com o IDES de 2015). Os outros
países mais avançados são a Áustria, a Alemanha, a Estónia, Malta e os Países Baixos.
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O IDES de 2015 foi recalculado para todos os países, de modo a refletir as atualizações e correções dos dados subjacentes
(que tiveram lugar entre maio de 2015 e janeiro de 2016). Assim, as pontuações e as classificações por país podem ter sido
alteradas desde a publicação anterior. Para mais informações sobre o IDES consultar a nota metodológica.

