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A presente pandemia está a alterar os padrões de consumo. Os estudos publicados 
comprovam que, um pouco por todo o mundo, os consumidores têm vindo a alterar o seu 
comportamento, quer ao nível dos gastos quer das poupanças. Mas como o Covid-19 terá 
mudado os padrões de consumo dos portugueses? Por forma a medir o seu impacto, a 
inoDev lançou este questionário que é publicado com o intuito de ajudar as empresas a 
prepararem-se para a nova filosofia de consumo.

O questionário foi divulgado nacionalmente, através das redes sociais e da base de contactos 
da própria inoDev. 

Os resultados da 1.ª Edição, provenientes de 245 respostas obtidas entre os dias 22 de maio e 8 
de junho, revelaram que 30% dos portugueses diz só viajar para o estrangeiro quando houver 
vacina. Registou-se uma tendência negativa na variação do consumo, sendo o setor do 
entretenimento, viagens e moda o que destacou variações mais negativas (-70%, -75,6% e 
-51,9% respetivamente). Numa escala de 1 a 5, os inquiridos revelaram ter um grau de 
confiança de 4.2 relativamente à permanência no atual posto de trabalho e sobrevivência da 
entidade empregadora, assim como 3.6 na capacidade de proteção do núcleo familiar. 
Nas forças políticas, o grau de confiança revelado foi de 2.9 para a criação das medidas 
necessárias pelo Estado português e 2.5 para uma Europa mais unida.

Na 2.ª Edição do lançamento do mesmo inquérito, que decorreu entre os 
dias 8 e 29 de julho, foram inquiridos 190 indivíduos. 
De acordo com a opinião dos portugueses, a probabilidade de existir um novo confinamento 
é de 52,49%. Segundo os inquiridos, nos próximos 2 meses, a economia nacional, o 
investimento nacional e estrangeiro, o turismo, a confiança dos consumidores e a poupança 
do país estarão piores do que à data. Por outro lado, os portugueses consideram que a 
economia digital e o e-commerce vão melhorar até ao final do verão. O consumo registou 
uma ligeira recuperação face à edição anterior, no entanto, continua negativo (de -11% para 
-8%). De 1 a 5, os inquiridos mostraram-se confiantes relativos à sua situação atual, com 
elevados graus de confiança relativamente à permanência no atual posto de trabalho e 
sobrevivência da entidade empregadora (3.8) e à capacidade de proteção do núcleo familiar 
(3.7).  Relativamente às forças políticas, os graus de confiança são consideravelmente 
menores, com apenas 2.7 para a criação, pelo Estado Português, das medidas necessárias e 
2.3 para uma Europa mais unida, o que revelou um decréscimo face à edição anterior. 



CARACTERIZAÇÃO
DOS INQUIRIDOS

| 3

Nº DE ELEMENTOS
DO AGREGADORENDIMENTO MENSAL

SITUAÇÃO NO EMPREGO

DISTRITO
DE RESIDÊNCIA

190

IDADE GÉNERO
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PALAVRAS REFERIDAS
PELOS INQUIRIDOS
QUANDO PENSAM
NO VÍRUS
As palavras referidas pelos inquiridos quando pensam no vírus era uma questão de campo 
aberto que tinha como principal intuito obter respostas espontâneas.
As principais palavras referidas pelos residentes em Portugal foram, por ordem de 
frequência: medo (40 vezes), confinamento (31 vezes), doença (24 vezes), pandemia (22 
vezes), crise (16 vezes), morte (8 vezes), máscara (6 vezes) e economia (5 vezes).

medo
confinamento

doença

pandemia

crise

morte

máscara
economia
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Em termos gerais, existe uma tendência negativa na variação do consumo.

O setor do entretenimento, viagens e moda foi o que registou variações mais negativas, no 
qual apenas os serviços de streaming registaram uma variação positiva de 1%. Neste contexto, 
o entretenimento é a área mais afetada, com uma variação negativa de, aproximadamente, 
74%. Por outro lado, e como seria de esperar, o setor da Higiene e Limpeza foi o que registou 
maior aumento, com especial destaque que os produtos de desinfeção pessoal que registam 
um aumento de 52%. É de salientar também que a quebra de consumo na restauração ronda 
os 52%.

No conjunto de todos os setores avaliados, regista-se uma variação negativa 
de cerca de -8%.

-8,094
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No canal físico registou-se, em média, uma variação negativa na ordem dos 
-14%, enquanto que no canal digital, o consumo diminuiu quase 16%.

As agências de viagens são a categoria mais prejudicada, quer nas lojas físicas, quer nas 

plataformas digitais, registando decréscimos na ordem dos 60% e 35%, respetivamente.

Os inquiridos revelaram variações positivas no consumo em lojas físicas de supermercados, 

hipermercados, farmácias e parafarmácias. Sendo que, os supermercados de 
proximidade acabam por ser a categoria com maior variação positiva, 16,66%.

-15,84-14,35
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A proximidade de casa, a relação qualidade-preço e os cuidados de higiene e segurança do 
local são os critérios mais importantes para os inquiridos na altura de escolher um 
estabelecimento de compras. Estes 3 critérios perfazem um total de 64,02% em termos da 
frequência com que foram mencionados. O horário do estabelecimento e a rapidez do 
processo de compra são os fatores considerados menos relevantes.

Quando questionados sobre se acreditam que irão manter o seu posto de trabalho e se a 
entidade empregadora vai sobreviver, os inquiridos apresentaram uma concordância média 
de 3.8, de 1 a 5. Relativamente à sua capacidade para proteger o núcleo familiar e sobre se 
sairemos mais fortes da presente pandemia, as médias foram de 3.7 (aproximadamente) e 3.1. 
Relativamente às forças políticas, os graus de confiança são consideravelmente menores, com 
apenas 2.7 para a concordância com a capacidade de o Estado Português criar as medidas de 
apoio necessárias e de 2.3 para uma Europa mais unida. 

CONCORDÂNCIA (1 A 5)

IMPORTÂNCIA DOS FATORES PARA A ESCOLHA DO ESTABELECIMENTO
(COMPRAS HABITUAIS DO AGREGADO)
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Maioritariamente, os inquiridos mostram-se confiantes para a realização dos cenários 

apresentados assim que for possível, com especial destaque para as compras habituais em 

loja, frequentar restaurantes, cafés e bares e viagens em Portugal Continental (mais de 70%).

É nas viagens internacionais que os inquiridos se mostram mais receosos, com 25% a admitir 
só viajar quando existir vacina.

Quando se sentirá confiante para fazer cada uma das seguintes ações?
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PROBABILIDADE DE 
NOVO CONFINAMENTO

52,49%

De acordo com a opinião dos inquiridos, em média, há uma probabilidade de 52,49% de 

haver um novo confinamento.
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Cerca de 55,26% dos inquiridos prevê que nos próximos 2 meses, a economia nacional esteja 
pior, e 22,63% que esteja muito pior. 52,63% dos respondestes, acredita que neste intervalo de 
tempo a economia digital e e-commerce estará melhor. Relativamente ao investimento 
nacional,  48,42% dos habitantes em Portugal prevê que esteja pior nos próximos 2 meses. 
Quando falamos em investimento estrangeiro,  47,37% dos inquiridos também acredita que 
esteja pior. Em termos de desemprego, 56,32% das pessoas credita que vá estar pior e, 32,63% 
pensa que a situação estará muito pior. No Turismo, 39,47% dos inquiridos julga que estará 
pior dentro de 2 meses e 32,63% muito pior. No que toca à confiança dos consumidores, 
30,53% pensa que será igual mas 48,95% julga que estará pior no final do verão. Quanto a 
questões de poupança do país, as opiniões divergem, uma vez que 45,79% dos inquiridos 
acredita que estará pior e 20% que estará melhor.

Em suma, a questão colocada transparece que, na opinião dos residentes, nos próximos 
meses a maioria das áreas estará pior ou muito pior. Destaca-se a economia digital e 
e-commerce que prevê uma evolução positiva até ao final do verão.

Quais as suas expetativas de desenvolvimento, nos próximos 2 meses, 
para as seguintes áreas (comparando com a situação atual).
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Apesar da amostra dos inquiridos ser diferente (245 e 190) e não sendo possível afirmar que os 
respondentes das duas edições são os mesmos, analisamos aqui algumas alterações verificadas 
nos resultados.

Em termos da caracterização dos indivíduos, a amostra revela-se semelhante na dimensão do 
agregado e no rendimento mensal que prevalece (entre os 1.000€ e os 2.500€). Da 1.ª para a 2.ª 
edição, verificou-se um aumento significativo dos inquiridos que se encontram a trabalhar na 
empresa (mais 22,4%), o que é justificável devido ao gradual desconfinamento que se tem 
verificado. 

O consumo dos restaurantes, ainda que continue bastante negativo, aumentou 25%, o que 
contrasta com 26% de redução de produtos frescos. Os inquiridos revelaram uma redução 
significativa no consumo de serviços de streaming (de 11,6% para 1,1%), o que pode ser justificado 
por outras ocupações como a retoma ao trabalho ou a permissão para outras atividades de 
entretenimento que não eram permitidas anteriormente. 

Registou-se um aumento do consumo na área da medicina preventiva de 8,3%, o que pode estar 
ligado à retoma das consultas de rotina por parte dos organismos de saúde.

Verificou-se ainda uma menor capacidade para poupar (de -11,2%), que pode agravar-se caso o 
rendimento das famílias venha a baixar.

O consumo das viagens internacionais continua a decrescer, quer no canal físico (-6%), quer no 
canal digital (-13,2%). Para além das questões de saúde pública, estes valores também estão 
associados ao facto de ainda existirem restrições.

De acordo com os dados obtidos, na área da moda e acessórios, as lojas físicas estão a recuperar  
(+ 15,6%), porém o canal online está a corrigir em -2,2%.

Os supermercados de proximidade parecem ser uma tendência que veio para ficar, com um 
aumento de 4%.

Já a confiança dos portugueses relativamente ao emprego e manutenção do mesmo desceu (de 
4.2 para 3.8). A opinião dos inquiridos relativamente às medidas do Estado português (de 2.9 para 
2.7) e de uma Europa mais unida (de 2.5 para 2.3), revela-se mais pessimista do que na 1.ª edição.  
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Consulte o dashboard interativo desenvolvido pela inoDev:
1ª edição - http://tiny.cc/inodev_1edicao
2ª edição - http://tiny.cc/inodev_2edicao



geral@inodev.pt

+351 214 217 164

inodev.pt

R. António Champalimaud Lote 
1 Sala 2.08, 1600-546 Lisboa

Siga-nos nas redes sociais!

http://www.inodev.pt/
https://www.facebook.com/inodev/
https://www.linkedin.com/company/inodev/
https://instagram.com/inodevportugal
https://www.youtube.com/channel/UCIiK47qavWwnwd1DXZfS8oA

