
Resumo 

As PME (pequenas e Médias Empresas) encontram-se em diversas fases de envolvimento com as 

tecnologias de informação. As tecnologias da Internet, em particular, começam a ser utilizadas para 

aproximar clientes e fornecedores num espaço nacional e internacional, e para melhorar a qualidade 

dos processos e dos produtos. O recurso às tecnologias avançadas de comunicação existentes 

passa, no entanto, por uma adaptação das empresas, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto 

de vista humano.  

Nesta dissertação foi feita uma análise ao estado actual das empresas portuguesas relativamente às 

tecnologias de informação e comunicação, tendo em especial atenção as tecnologias associadas à 

Internet. Analisou-se e identificou-se a forma como são geridas as PME portuguesas. Fez -se uma 

análise ao estado actual do comércio electrónico, tendo como grande preocupação perceber até que 

ponto as tecnologias que lhe dão suporte podem beneficiar as PME portuguesas. Procedeu-se à 

identificação dos tipos de comércio electrónico que podem trazer maior competitividade a estas 

empresas. Identificou-se o impacto do comércio electrónico nas PME nacionais. Definiram-se as 

ferramentas com base nas tecnologias Internet que permitem implementar os tipos de comércio 

electrónico que mais vantagens competitivas oferecem às PME nacionais (Intranet e Extranet). 

Identificaram-se as topologias mais importantes de Intranet e Extranet. Analisaram-se diversos 

modelos e ferramentas de auto ajuda para a implementação do comércio electrónico nestas 

empresas.  

Depois de efectuado todo este trabalho de análise, foi feito um protótipo de diagnóstico que possa ser 

utilizado autonomamente por uma PME em geral, com o objectivo de conduzir a uma programação de 

actividades geral adaptada à situação concreta da empresa para lhe permitir actividades de comércio 

electrónico B2B (business-to-business) bem sucedidas. Este programa foi testado nas seguintes 

empresas da região da Guarda: "Torre, Sociedade de Confecções, S.A.", "Estrelatex, Confecções 

Lda." e um grupo de empresários em nome individual que tem como objectivo comum elaborar 

projectos de arquitectura.  

Finalmente, e devido à falta de informação por parte dos responsáveis pelas PME nacionais, optou-se 

por o protótipo ter como grande preocupação fornecer pistas sobre a importância do comércio 

electrónico e das tecnologias de informação e comunicação que lhe dão suporte.  

Abstract 

Small and Medium-sized Companies (SMEs) are currently involved in diverse phases of information 

technology. Internet technology, en particular, has begun to be utilised to join clients and suppliers in 

both the national and international marketspace, and to improve the quality of business processes and 



products. Recourse to existing advanced communication technologies requires, however, an 

adaptation on the part of companies, both from a technical and human perspective.  

In this dissertation, an analysis of the current state of Portuguese companies relative to information 

and communication technology was carried out, with special attention given to technology related to 

the Internet. The manner in which Portuguese SMEs are managed was analysed and identified. An 

analysis of the current state of electronic commerce was made, with special concern toward 

understanding the way that technology's support of electronic commerce can benefit Portuguese 

SMEs. The types of electronic commerce that can proportion more competitiveness to these 

companies were identified, as well as the impact of electronic commerce on national SMEs. The tools 

based on Internet technology that permit implementation of the types of electronic commerce which 

offer more competitive advantage to national SMEs (Intranet and Extranet) were also defined, as were 

the more common Intranet and Extranet topologies. Diverse self-help and evaluation models and tools 

for implementation of electronic commerce in companies were analysed.  

Having concluded the analysis, a diagnostic prototype was created that can be used autonomously by 

any SME, generating a program of general activities adapted to the concrete situation of that company 

to allow for successful B2B (business-to-business) electronic commerce. The program prototype was 

tested in the following companies in Guarda: "Torre, Sociedade de Confecções, S.A.", "Estrelatex, 

Confecções Lda." and a group of businessmen who, together, prepare architectural projects. 

Finally, changes were made to the prototype to deal with the lack of information on the part of those 

responsible for national SMEs, providing hints and suggestions about the importance of electronic 

commerce and information and communication technology.  


