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Onze anos depois da criação do estudo - Lares com Computador
- Utilização do Computador do lar
- Lares com acesso à Internet (a partir de 
computador)
- Índices de crescimento no acesso à Internet no 
lar
- Índices de afinidade com o acesso à Internet no 

Onze anos depois da criação do estudo
Bareme Internet, a Marktest realiza um
estudo sobre a evolução da utilização da
Internet em Portugal, fazendo análises de
dados nacionais e internacionais.
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dados nacionais e internacionais.

O objectivo deste estudo é fornecer de
forma sistematizada um conjunto de
informações que permitem enquadrar no
espaço e no tempo o uso da Internet e, por
outro lado, analisar os principais 14.9
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- Utilização de computador
- Locais de utilização do computador
- Utilização de Internet
- Índices de crescimento na utilização de Internet
- Índices de afinidade com a Internet

outro lado, analisar os principais
indicadores exclusivos da Marktest
relativos a uma década de recolha de
informação sobre este tema.

Neste estudo poderá encontrar:
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Banda larga Banda estreita- Índices de afinidade com a Internet
- Não utilização de Internet
- Locais de utilização da Internet
- Frequência de utilização da Internet
- Serviços utilizados na Internet
- Compras na Internet

Neste estudo poderá encontrar:

• Principais factos da história da Internet e
da world wide web
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- Compras na Internet
- Produtos adquiridos na Internet
- Formas de pagamento preferidas na Internet
- Razões de compra na Internet
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• Dados relativos à utilização da Internet
no mundo

• Indicadores do estudo Bareme Internet,
da Marktest, que, com um histórico de dez
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- Navegação na Internet
- Top Domínios em utilizadores únicos
- Top Domínios em Páginas Visitadas
- Top Domínios em Tempo Despendido
- Expressões pesquisadas na Internet

da Marktest, que, com um histórico de dez
anos, permitem ter uma visão sustentada
do crescimento impressionante que o uso
da Internet registou no nosso país.

•
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- Expressões pesquisadas na Internet
- Referências bibliográficas

§§ AnexosAnexos
- Indicadores Internacionais
- Indicadores sobre lares

• Resultados detalhados do tipo de
utilização que os portugueses têm da
Internet, com os principais indicadores
para 2007 do estudo NETPANEL da
Marktest.
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