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declaração do presidente Juncker

"…quero ver redes de telecomunicações pancontinentais,
serviços digitais que atravessem as fronteiras e uma vaga de
jovens empresas europeias inovadoras. Quero que todos os
consumidores façam as suas compras nas melhores condições
possíveis e que todas as empresas possam aceder ao mercado
mais vasto possível – onde quer que se encontrem na Europa.
Exatamente há um ano comprometi-me a ter como uma das
minhas grandes prioridades a realização plena de um Mercado
Único Digital. Estamos hoje a cumprir essa promessa. As 16
etapas da nossa Estratégia para o Mercado Único Digital
contribuirão para preparar o Mercado Único para a era Digital.
"



Mercado Único Digital: 3 pilares, 16 ações chave

Criação de condições adequadas e de condições de
concorrência equitativas para o desenvolvimento de
redes digitais e serviços inovadores

Melhor acesso dos consumidores e empresas aos bens
e serviços digitais em toda a Europa

Otimização do potencial de crescimento da economia
digital



melhor acesso dos consumidores e empresas

1. desbloquear o potencial do e-commerce

2. regulamento de cooperação - defesa do consumidor

3. entrega de encomendas a preços acessíveis

4. ultrapassar o bloqueio geográfico

5. inquérito da concorrência sobre Antitrust - comércio eletrónico

6. modernização do regime de direitos de autor

7. Diretiva satélite e cabo

8. redução de encargos administrativos com o IVA



desbloquear o potencial do e-commerce

Em 2014, 15 % dos consumidores fizeram compras em
linha a partir de outros países da UE, enquanto 44 % o
fizeram a nível nacional

 Os consumidores da UE poderiam
poupar 11,7 mil milhões de € por
ano se pudessem escolher entre
toda a gama de bens e serviços da
UE quando fazem compras em linha



Na UE, apenas 7 % das PME efetuam vendas transfronteiras

As pequenas empresas em linha que desejam exercer a sua
atividade noutro país da UE enfrentam custos adicionais de
cerca de 9 000 euros pelo facto de terem de se adaptar à
legislação nacional

Se fossem aplicadas em todos os
Estados-Membros da UE as mesmas
regras de comércio eletrónico, 57 %
das empresas poderiam iniciar ou
aumentar as suas vendas em linha
para outros países da UE



desbloquear o potencial do e-commerce



entrega de encomendas a preços acessíveis

Mais de 90 % dos compradores em linha consideram que o
preço de entrega das encomendas e opções adequadas para a
devolução das mesmas são fatores importantes quando fazem
compras em linha.

62 % das empresas que desejam
efetuar vendas em linha afirmam que os
custos de entrega de encomendas
demasiado elevados constituem um
problema



ultrapassar o bloqueio geográfico

Em 52 % de todas as tentativas de encomendas
transfronteiras, o vendedor não efetua vendas para o país do
consumidor

Menos clientes e menos receitas 
para as empresas





modernização do regime de direitos de autor

1 em cada 3 europeus está interessado em
ver ou ouvir conteúdos do seu país de
origem quando se encontra no estrangeiro.

1 em cada 5 europeus está
interessado em ver ou ouvir
conteúdos de outros países da UE

Uma oportunidade a não perder: imagens, filmes ou
música e jogos são as atividades em linha mais populares
e preveem-se para os próximos cinco anos taxas de
crescimento de dois dígitos (cerca de 12 %) nas despesas
em atividades de entretenimento e meios de comunicação
social digitais





redução de encargos administrativos com IVA

As pequenas empresas que desejem desenvolver atividades em
linha noutro país da UE enfrentam custos anuais de
conformidade com o IVA de, pelo menos, 5000 EUR para cada
Estado-Membro em que desejem fazer vendas.



desenvolvimento de redes e serviços digitais

9. regulamentação das telecomunicações

10.meios de comunicação social audiovisuais

11.plataformas em linha

12. regras de proteção de dados pessoais

13.Cibersegurança



regulamentação das telecomunicações

Uma politica de espectro coerente

Endereçar a fragmentação do quadro
regulamentar para garantir economias de
escala e a proteção dos consumidores.

Garantir condições de concorrência
equitativas para todos os intervenientes
no mercado e a aplicação consistente das
regras.

Incentivar o investimento em banda larga
de alta velocidade.



disponibilização de banda larga rápida

O nível de implantação da banda larga rápida é baixo: apenas
22,5 % do número total de assinaturas dizem respeito a
banda larga rápida (superior a 30 Mb/s) e na Europa têm-se
verificado importantes atrasos na implantação de tecnologia
4G devido à indisponibilidade de espetro adequado.

Reformas em matéria de espetro podem permitir uma redução
dos preços dos serviços móveis e impulsionar a produtividade
ao longo do tempo (um aumento estimado do PIB a nível da
UE entre 0,11 % e 0,16 % em 5 anos)

Apenas 59 % dos europeus
têm acesso à geração 4G e
esta percentagem desce para
15 % nas zonas rurais.

59%

15%



o que é a internet hoje?

•motores de pesquisa

•comunicações / Social Media

•sistemas operativos / App Stores

•audiovisual

•plataformas de comércio eletrónico

•plataformas de conteúdo

•pagamento e em outras plataformas



meios de comunicação social audiovisuais

Revisão do quadro de meios de comunicação social
audiovisuais, com enfoque no seu âmbito e na natureza das
regras aplicáveis a todos os intervenientes no mercado

 Medidas de promoção das obras europeias

 Regras para a proteção de menores

 Regras de publicidade



plataformas em linha

Plataformas em linha favorecem a inovação e criam valor
acrescentado: terão adquirido um poder desmesurado?

A economia partilhada torna o uso de recursos mais eficiente;
mas também levanta nos questões regulamentares.

A Comissão lançará uma avaliação
completa do papel das plataformas
em linha na economia digital.





confiança nos serviços digitais

72% dos utilizadores da Internet na Europa preocupam-se
com a quantidade de dados pessoais em linha que lhe são
solicitados.

A Comissão proporá uma parceria
com a indústria de cibersegurança.



A Comissão procederá a revisão da
Diretiva Privacidade e
Comunicações eletrónicas.





otimização do potencial da economia digital

14.megadados e computação em nuvem

15.normas e interoperabilidade

16.uma sociedade da informação inclusiva – competências
digitais e Administração Pública em linha



megadados e computação em nuvem

Dados digitais armazenados em nuvem:
2013: 20% - 2020: 40%

As estimativas de estudos realizados
apontam para que, até 2020, a análise de
megadados poderia permitir um
crescimento económico adicional da UE de
um 1,9 %, o que equivale a um aumento
do PIB no valor de 206 mil milhões de
euros.

A utilização de grandes volumes de dados pelos 100 principais
fabricantes da UE poderia permitir poupanças no valor de
425 mil milhões de euros.



uma sociedade da informação inclusiva

(47 %) ainda não dispõe de competências adequadas em
tecnologias digitais, embora se preveja que, num futuro
próximo, 90 % dos postos de trabalho exigirão um certo
nível de competências digitais.

Uma estratégia de "digital por
defeito" no setor público poderia
proporcionar cerca de 10 mil
milhões € de poupanças anuais.



2015 2016
Melhor acesso dos consumidores e empresas aos bens e serviços digitais em toda a EU

Criação de condições para o desenvolvimento de redes digitais e serviços inovadores

Otimização do potencial de crescimento da economia digital

calendário do Mercado Único Digital



20162015

Propostas legislativas para regras de 
contratos trans-fronteiriços simples e 
eficazes, para consumidores e empresas

Melhor acesso dos consumidores e empresas aos bens e serviços digitais em toda a EU

Criação de condições para o desenvolvimento de redes digitais e serviços inovadores

Otimização do potencial de crescimento da economia digital

Inquérito ao sector da concorrência ao 
comercio eletrónico, relativa ao comércio 
em linha de bens e de prestação de serviços

Uma revisão abrangente para preparar 
propostas legislativas para combater o 
bloqueio geográfico injustificado

Propostas legislativas para a reforma 
do regime de direitos de autor

Análise abrangente do papel das 
plataformas no mercado, incluindo 
conteúdos ilegais na Internet

Adoção de um plano de normas TIC 
prioritário  e quadro europeu de 
interoperabilidade para os serviços 
públicos

Revisão da 
Diretiva do 

satélite e do 
Cabo

calendário do Mercado Único Digital



20162015
Melhor acesso dos consumidores e empresas aos bens e serviços digitais em toda a EU

Criação de condições para o desenvolvimento de redes digitais e serviços inovadores

Otimização do potencial de crescimento da economia digital

calendário do Mercado Único Digital

Revisão do Regulamento sobre a 
Cooperação na Defesa do 
Consumidor

Propostas legislativas para reduzir a carga 
administrativa sobre as empresas , 
resultantes de diferentes regimes de IVA

Medidas no domínio da 
entrega de 
encomendas

Propostas legislativas para reformar as regras 
de telecomunicações atuais e da Diretiva 
de Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual
Estabelecimento de um contrato de Parceria 
Público-Privada na aerea de cibersegurança

Revisão da Diretiva 
Privacidade e 
Comunicações 
Electrónica

Iniciativas sobre a propriedade dos dados, 
livre circulação de dados (por exemplo, 
entre fornecedores de computação em 
nuvem) e uma nuvem Europeia

Novo plano de ação e-Government incluindo 
uma iniciativa de "declaração única" e uma 
iniciativa sobre a interligação obrigatória dos 
registos de empresas



Portugal no indicador DESI

Portugal situa-se
em 160 entre os
Estados Membros
da EU (no grupo
com prestações
médias)



DESI/Portugal – cobertura fixa de banda larga 



DESI/Portugal – espetro



DESI/Portugal – utilizadores de Internet



DESI/Portugal – competências digitais



DESI/Portugal - trabalhadores especialistas TIC



DESI/Portugal – utilização da Internet



DESI/Portugal – utilização da Internet



ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm

ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market

@DigitalAgendaEU

#DigitalSingleMarket
Digital Agenda for Europe

obrigado


