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Introdução 

 

O contexto de pandemia que se vive atualmente em Portugal e no mundo, associado à COVID-

19, motivou profundas alterações nos Padrões de Mobilidade das Populações. A retoma, ainda 

que gradual das atividades sociais e económicas tem constituído um desafio para os diferentes 

países e para os cidadãos, representando um novo Problema para a Saúde Pública.  

Neste enquadramento, o IGOT, a FFUL e a FMUL da Universidade de Lisboa, a ENSP da 

Universidade Nova de Lisboa em colaboração com a Área Metropolitana de Lisboa, a Área 

Metropolitana do Porto e outras instituições, estão a realizar um estudo sobre a mobilidade 

diária em tempos de pandemia, de forma a contribuir para melhorar as respostas do sistema de 

saúde. 

Deste modo, e inserido no COMPRI_MOv-Conhecer Mais PaRa Intervir melhor no contexto da 

MObilidade (FCT-Cod. ID: 613765655), foi realizado um inquérito teste online respondido no 

contexto das VIII Jornadas IGOT dos Professores de Geografia realizadas nos dias 3/4/5 de 

setembro, sendo que os resultados preliminares estão disponíveis abaixo. 

No período entre 02 a 20 de setembro de 2020, responderam ao inquérito um total de 193 

pessoas, sendo que as suas respostas foram agrupadas da seguinte maneira. 

 

1. Caracterização sociodemográfica 

 

Referente à distribuição geográfica dos inquiridos no que concerne ao seu local de residência, 

verificamos que a mesma se distribui por 67 municípios distintos, 117 freguesias e 115 códigos 

postais, estando estes distribuídos pelas seguintes NUTS: 

− NUTS 2 NORTE – 14,0% 

a. NUTS 3 Alto Minho - 0,5 % 

b. NUTS 3 Cávado  - 1,6 % 

c. NUTS 3 Ave - 1,6 % 

d. NUTS 3 Área Metropolitana do Porto - 6,2 % 

e. NUTS 3 Tâmega e Sousa - 2,6 % 

f. NUTS 3 Douro - 1,0 % 

g. NUTS 3 Terras de Trás-os-Montes - 0,5 % 

− NUTS 2 CENTRO – 19,2% 



a. NUTS 3 Oeste - 9,3 % 

b. NUTS 3 Região de Aveiro - 1,0 % 

c. NUTS 3 Região de Coimbra - 2,6 % 

d. NUTS 3 Região de Leiria - 1,6 % 

e. NUTS 3 Viseu Dão Lafões - 3,6 % 

f. NUTS 3 Médio Tejo - 1,0 % 

− NUTS 2 AML – 57,5% 

− NUTS 2 ALENTEJO – 4,7% 

a. NUTS 3 Alentejo Litoral  - 0,5 % 

b. NUTS 3 Baixo Alentejo - 0,5 % 

c. NUTS 3 Lezíria do Tejo - 1,6 % 

d. NUTS 3 Alentejo Central - 2,1 % 

− NUTS 2 ALGARVE – 1,6% 

− NUTS 2 RAA – 1,0% 

− NUTS 2 RAM – 2,1% 

 

Figura 1 – Distribuição regional das respostas 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

 



Das 193 pessoas, 157 (81%) são do sexo feminino, das quais 0,6% estão entre os 25 a 34 anos, 

21,7% estão entre os 35 a 44 anos, 77,1% entre os 45 e os 64 anos, e 0,6% possui entre 65 a 74 

anos. Já o sexo masculino perfaz 19% dos inquiridos (36 elementos), sendo que 8,3% possuem 

entre 25 a 34 anos, 19,4 entre os 35 a 44 anos, 69,6 entre 45 a 64 e 2,8 entre os 65 a 74. 

 

Figura 2 – Idade dos Inquiridos 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

 

No que concerne ao grau de instrução, 100% das inquiridas possuem o Ensino Superior, 

enquanto que no sexo masculino, 97% possuem o Ensino Superior e 3% possuem Ensino Técnico. 

 

Figura 3 _ Grau de Instrução dos Inquiridos 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
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Quanto à nacionalidade, 98% possui nacionalidade portuguesa, e 2% é oriundo da região da 

América Central e Sul.  

 

Figura 4 – Nacionalidade dos inquiridos 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

No enquadramento do grupo socioeconómico, 96% dos inquiridos são trabalhadores por conta 

doutrem, 2% são estudantes, 1% dirigente / trabalhador conta própria e 1% pensionista.  

Desses 97% de população ativa, 99% pertence ao sector de atividade “Educação, Banca, 

Administração Pública ou Outros Serviços”, sendo que o outro 1 % pertence ao sector “Indústria 

Têxtil, Vestuário e Calçado”. 

 

 

Figura 5 – Grupo socio-profissional dos inquiridos 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
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Figura 6  Sector de atividade económica em que os ativos se encontram empregados 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

 

Em relação ao agregado familiar, 6% é composto por 1 elemento, 23% por 2 elementos, 62% por 

3 a 4 elementos, e 9% entre 5 a 7 elementos. 

 

Figura 7 – Dimensão do agregado familiar 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
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Quanto ao número total de pessoas no agregado com menos de 12 anos, em 80% dos casos não 

existem menores de 12 anos, em 11% dos agregados existe 1 elemento, 8% possui 2 elementos 

e em 1% dos casos, existem mais de 2 elementos. 

 

 

Figura 8 – Peso da população com menos de 12 anos de idade nos agregados familiares inquiridos 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

 

Quanto ao número total de pessoas no agregado com idades entre os 13 e os 17 anos, em 80% 

dos casos não existem elementos nessa faixa etária, 16% dos agregados existe 1 elemento, 4% 

possui 2 elementos, não existindo casos com mais de 2 elementos. 

 

Figura 9 – Peso da população com 13 a 17 anos nos agregados familiares inquiridos 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
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Quanto ao número total de pessoas no agregado com idades acima dos 65 anos, os mesmos são 

inexistentes em 83% dos casos, 11% dos agregados existe 1 elemento, 5% possui 2 elementos, 

e 1% com mais de 2 elementos. 

 

Figura 10 – Peso da população com mais de 65 anos nos agregados familiares inquiridos 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

 

2. Mobilidade Casa – Trabalho / Casa – Estudos 

 

Referente à distribuição geográfica dos inquiridos no que concerne ao seu local de trabalho / 

estudo, verificamos que a mesma se distribui por 62 municípios distintos, 93 freguesias e 136 

códigos postais, estando estes distribuídos pelas seguintes NUTS: 

− NUTS 2 NORTE – 11,9% 

a. NUTS 3 Alto Minho - 0,5 % 

b. NUTS 3 Cávado  - 1,6 % 

c. NUTS 3 Ave - 0,5 % 

d. NUTS 3 Área Metropolitana do Porto - 4,1 % 

e. NUTS 3 Tâmega e Sousa - 3,6 % 

f. NUTS 3 Douro - 1,6 % 

g. NUTS 3 Terras de Trás-os-Montes - 0,0 % 

− NUTS 2 CENTRO – 18,1% 

a. NUTS 3 Oeste - 10,9 % 

b. NUTS 3 Região de Aveiro - 1,0 % 

c. NUTS 3 Região de Coimbra - 1,6 % 

d. NUTS 3 Região de Leiria - 1,0 % 

e. NUTS 3 Viseu Dão Lafões - 2,1 % 

f. NUTS 3 Médio Tejo - 1,6 % 

− NUTS 2 AML – 60,6% 

− NUTS 2 ALENTEJO – 4,7% 
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a. NUTS 3 Alentejo Litoral  - 1,0 % 

b. NUTS 3 Baixo Alentejo - 0,5 % 

c. NUTS 3 Lezíria do Tejo – 0,5 % 

d. NUTS 3 Alentejo Central - 2,6 % 

− NUTS 2 ALGARVE – 1,6% 

− NUTS 2 RAA – 1,0% 

− NUTS 2 RAM – 2,1% 

 

Figura 11 - Distribuição geográfica dos inquiridos no que concerne ao seu local de trabalho / estudo 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

 

Na pergunta “2.4. ANTES DA PANDEMIA, qual o modo de transporte que usava na deslocação 

de CASA para o TRABALHO / ESCOLA?”, o automóvel vem em primeiro lugar com 74% das 

escolhas, seguindo-se a deslocação pedonal com 8%, o combo automóvel / pedonal com 5%, o 

autocarro com 4%, comboio e metro, ambos com 2% e os restantes 5% distribuídos pelos 

restantes combinações intermodais. 



 

Figura 12 – Principal modo de transporte usado antes da pandemia em deslocações para o trabalho/escola – Mês de 
Julho 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

Na pergunta “2.5. No mês de julho, qual o modo que usou na deslocação de CASA para o 

TRABALHO / ESCOLA?”, 76% dos inquiridos preferiu o automóvel, seguido da deslocação 

pedonal (10%) e 3% o combo automóvel / pedonal. O autocarro e combo autocarro / artomel 

dizem respeito a 2% das deslocações cada um. Os restantes 7% estão distribuídos pelas 

restantes combinações intermodais.  

Na pergunta “2.6. No mês de Julho, qual a duração média de cada uma das deslocações?”, 47% 

das deslocações tiveram menos de 15 minutos e 37% entre 15 a 30 minutos, 8% entre 31 a 45 

minutos, e 5% mais de 45 minutos, sendo que para 3% dos inquiridos, a pergunta não se aplica 

por se encontrar em teletrabalho. 

 

Figura 13 – Duração média das deslocações para o trabalho/escola – Mês de Julho 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
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Na pergunta “2.7. No mês de Julho, qual foi a frequência semanal da deslocação para o 

trabalho/escola?”, 29% respondeu 2 a 3 vezes por semana, 28% respondeu nenhuma por estar 

em teletrabalho ou a ter aulas à distancia, enquanto que 25% respondeu todos os dias, 1 vez 

por semana diz respeito a 12% das respostas, 2% não se encontra ativo e 4% na respondeu ou 

não se aplica. 

 

Figura 14 – Frequência semanal da deslocação para o trabalho/escola – Mês de Julho 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

Na pergunta “2.8. No mês de Julho, qual a frequência semanal com que saiu de casa (ou algum 

membro da sua família) para fazer compra de bens essenciais (ex. alimentares, farmácia)?”, 64% 

das respostas foram para a opção 2 a 3 vezes por semana contra a segunda opção mais votada 

quase todos os dias com 21%.  A opção quinzenalmente ou mensalmente correspondeu 11%, 

1% não saiu de casa e 3% respondeu outra. 

 

 

Figura 15 – Frequência com que saiu de casa (ou algum membro da sua familia) para fazer compras de bens 
essenciais – Mês de Julho 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
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Na pergunta “2.9. No mês de Julho, onde efetuou a maioria das compras de bens essenciais?”, 

37 dos inquiridos preferiu fazer as compras de bens essenciais na freguesia utilizando o 

automóvel, seguido de noutros locais utilizando o automóvel (19%) e no bairro a uma curta 

distancia a pé (12%), sendo que as compras online foram a preferência de 1% dos inquiridos. 

 

Figura 16 – Local de compras de bens essenciais – Mês de Julho 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

Na pergunta “2.10. No mês de Julho, teve por hábito, frequentar cafés / pastelarias?“, 33% não 

costuma frequentar e continua a não frequentar, 25% deixou de frequentar durante a 

pandemia, 15% frequenta no bairro a uma curta distancia a pé e 13% frequenta na freguesia 

utilizando o automóvel. 

 

Figura 17 – Frequência de cafés/pastelarias 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
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Na pergunta “2.11. Nas duas últimas semanas, qual a frequência com que efetuou compras ou 

usou serviços?” verificamos que: 

− Compras não essenciais: 55% está a recuperar lentamente a frequência habitual, 20% 
decidiu comprar online e outros 20% deixaram de as fazer; 

− Cabeleireiro: 62% está a recuperar a frequência habitual, 20% deixaram de frequentar 
e 15% encontra-se com o ritmo anterior à pandemia; 

− Restaurantes: 65% está a recuperar a frequência habitual, 27% deixaram de frequentar, 
e 4% encontra-se com o ritmo anterior à pandemia; 

− Serviços de Saúde: 68% está a recuperar a frequência habitual, 15% deixaram de 
frequentar e 14% encontra-se com o ritmo anterior à pandemia. 

 

 

Figura 18 - Frequência com que efetuou compras ou usou serviços – Mês de Julho 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 

Na pergunta “2.12. Como avalia a segurança da utilização do transporte público?”, 59% 

considera os mesmos inseguros, seguido de 21% com muito inseguro, 14% é neutro e apenas 

6% consideram os transportes seguros. 

 

Figura 19 - Como avalia a segurança da utilização do transporte público? 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
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Na pergunta “2.13. No geral, como classifica atualmente o seu quotidiano (escolha uma opção 
entre 1 e 5)”, onde 1 é muito diferente do período anterior à pandemia e 5 igual ao período 
anterior à pandemia, verificamos que 83% se sente igual ao período anterior à pandemia contra 
os 17% que se sentem muito diferentes em relação ao período anterior à pandemia. 
 

 

Figura 13 – Como os inquiridos classificam o seu quotidiano – Mês de Julho 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
 

Na pergunta “2.14. Como se sente face ao momento que vive atualmente”, 56% dos inquiridos 

sente-se pouco confiante, 30% confiantes, 7% muito pouco confiantes contra os 1% de muito 

confiantes.  

 

Figura 14 – Como os inquiridos se sentem face ao momento que vivia em Julho 

Fonte: Inquérito, COMPRI_MOv 
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