Dados recolhidos entre
26 e 30 de junho de 2020

COMPREENDER OS
EFEITOS DA PANDEMIA
COVID-19 NAS FÉRIAS
DOS PORTUGUESES

VIAJAR: SIM OU NÃO?
Os portugueses
parecem estar
divididos: cerca de
metade pretende
viajar (48%) e a
outra metade
tenciona não
sair do seu
local de
residência
(52%).
P. Para as suas férias de 2020, planeia
viajar, seja dentro ou fora de Portugal?
Base: total da amostra (407)

48% dos portugueses
entre os 18 e os 65 anos,
planeiam viajar este ano

PARA ONDE PENSAM IR?

?
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P. Pensando nesse período de férias, onde pensa ir?
Base: planeiam viajar (195)

Portugal é claramente o
destino de eleição. Apenas
10% planeiam e/ou não
excluem a possibilidade de
viajar para fora do país.

PARA ONDE PENSAM IR EM PORTUGAL?

Algarve

35

Interior Norte/Centro

28

Costa alentejana

24

Praias da zona Centro
Este ano, a fazer
concorrência ao habitual
destino de eleição
(Algarve), o interior/centro
e a costa alentejana
ocupam um lugar
importante nas
preferências dos
portugueses.

14

Praias da zona Norte

12

Interior do Alentejo

9

Zona Oeste

9

Ilhas

6

Ribatejo

2

QUANDO?

Jul
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Dez
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Ainda não
decidiram
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P. Quando planeia ir de férias em 2020?
Base: planeiam viajar (195)

Quanto ao período de férias,
os resultados parecem não
indiciar alterações
significativas. O período de
verão continua a concentrar
grande parte das férias.

P. Onde pensa ir passar as
suas férias, em Portugal?
Base: planeiam viajar em
Portugal (176)

52% dos portugueses
entre os 18 e os 65 anos,
não planeiam viajar este ano,
dentro e/ou fora do país
POR QUE NÃO PENSA VIAJAR?
Medo de me contagiar
Medo que a minha família se contagie

28
23
23
19
17
12

Por dificuldades financeiras
Prefere não gastar dinheiro em férias
Não tenho vontade de viajar
Prefere esperar a vacina
Risco de não poder voltar, se houver um novo surto
Obrigatoriedade de quarentena em alguns destinos
Não tenho férias

44
O receio de contagio, seja
41
do próprio seja da família
é a principal razão que
leva os portugueses a
manifestarem a intenção
de não viajar durante as
férias.
P. Por que razão não pensa
viajar nas suas férias em 2020?
Base: não planeiam viajar (212)

7

O QUE O FARIA MUDAR DE OPINIÃO?

40
38

Haver baixa taxa de contágio no destino
A minha situação económica melhorar

29
24

Haver um destino com poucos residentes e turistas
Ter a certeza que não estou contaminado

16
12

Não ter de ficar em quarentena no destino
Haver uma grande promoção de operadores turísticos
Ter mais férias
Ser pressionado por familiares/amigos
P. O que o/a faria mudar de opinião no sentido de
viajar nas suas férias?
Base: não planeiam viajar (212)

7
5

A Ipsos Apeme é a empresa de estudos de mercado do
grupo Ipsos em Portugal. Resultado de uma fusão entre a
Ipsos Portugal e a Apeme, conduzimos há mais de 30 anos
projetos de conhecimento no mercado nacional e
internacional, junto de consumidores e stakeholders
qualificados.

Fonte: Comunidade Covid-19 – Inquérito online realizado
entre os dias 26 e 30 de junho de 2020, a 407 indivíduos
com idade compreendida entre os 18 e os 65 anos.

Neste contexto de grande volatilidade e mudanças rápidas,
sabemos a importância de compreender este momento
único na vida dos consumidores e das marcas. Por tal, a
Ipsos Apeme tem estado, desde o início da crise
pandémica, a monitorizar os consumidores portugueses
através do projeto contínuo multicliente ‘Comunidade Covid19: Monitorização das reações dos consumidores
portugueses à pandemia.’
Os resultados apresentados neste paper decorrem do bloco
de perguntas divulgação mediática Ipsos Apeme.
Para saber mais sobre a Comunidade Covid-19:
joao.colimao@ipsos.com
susana.goncalves@ipsos.com

