FICHA TÉCNICA

O presente estudo foi realizado pelo IPDT, em parceria com a Soltrópico, com o objetivo de
aferir a intenção de férias da população de Portugal para o natal e fim de ano de 2018. Os
dados foram recolhidos online, entre 25 de novembro e 5 de dezembro de 2018, com
aplicação de um questionário promovido com uma campanha no Facebook. Obtiveram-se
408 questionários válidos.
O estudo analisa as intenções de férias para o natal e fim de ano de 2018, ao nível dos
destinos escolhidos, da tipologia de alojamento a utilizar, da duração da estada, da
dimensão do grupo e das intenções de gasto turístico.

PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DA AMOSTRA
Região de residência

Género

Em termos globais, a amostra é dominada pelo sexo feminino com 75% dos respondentes; 50% dos indivíduos são casados ou em união de facto.
Verifica-se que 49% possuem como habilitação o ensino superior e 18% mestrado/doutoramento. Relativamente à faixa etária, predominam os
indivíduos da geração millennial com idades entre os 18 e 40 anos (67%), sendo a idade média de 35,9 anos. Quase 9 em cada 10 vive nas regiões do
Porto e Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Com base nestes resultados a amostra deste estudo, realizado por via digital, pertence a um segmento médioalto, com maior poder de compra e propensão para viajar, comparativamente com a população em geral.

PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DA AMOSTRA
Estado civil

Habilitações literárias

PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DA AMOSTRA
Idade

Idade média
35,9 anos
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FÉRIAS DE NATAL OU FIM DE ANO FORA DA RESIDÊNCIA

Pretende fazer férias fora do local de residência no Natal/Fim de Ano 2018

Do total de indivíduos inquiridos, 38% afirmaram que pretendem fazer férias fora de casa próximo Natal/Fim de Ano. Apesar da maioria ter
declarado que pretende ficar em casa, as intenções para viajar neste período são semelhantes às dos anos anteriores.

FÉRIAS DE NATAL OU FIM DE ANO FORA DA RESIDÊNCIA
País onde pretende fazer férias fora do local de
residência no Natal/Fim de Ano 2018

Região nacional onde pretende fazer as férias no
Natal/Fim de Ano 2018

Dos inquiridos que vão gozar férias fora da sua residência no Natal/Fim de Ano deste ano, 74% pretendem ir de férias para destinos nacionais. Quanto a
outros destinos escolhidos, salientam-se os destinos europeus de proximidade, nomeadamente o Reino Unido e a Espanha. Dos inquiridos que vão gozar
férias em destinos nacionais, fora da sua residência, as preferências vão para o Porto e Norte de Portugal e para o Centro. Estes resultados mostram
uma menor intenção de viagem para o estrangeiro face ao estudo efetuado de 2017.

MOTIVAÇÕES

A visita a familiares e amigos é a principal motivação que leva os portugueses a optar pelo destino de férias na época natalícia, apontada por 37%
dos inquiridos. Com incidências menores seguem-se as opções por férias associadas à natureza e à cultura.

TIPOLOGIA DE ALOJAMENTO E RESERVA

% respostas
Hotel de 1 ou 2 estrelas

2,6%

Hotel de 3 estrelas

14,8%

Hotel de 4 estrelas

18,7%

Hotel de 5 estrelas

1,3%

Casa de familiares/amigos

21,9%

Casa alugada

3,2%

Segunda residência

4,5%

TER

4,5%

Alojamento local

9,7%

Ainda não está decidido

13,5%

Hostel

3,2%

Outro

2,0%

37%

30%

Relativamente à tipologia de alojamento é muito variável, sobressaindo os (hotéis (37%) e o alojamento particular (30%). Na oferta paralela destacamse as estadas em casa de familiares/amigos (22%), enquanto na hotelaria a preferência vai para os hotéis de 3 ou 4 estrelas. Estes resultados são
idênticos aos obtidos no Natal e Fim-de-ano de 2017. As reservas são feitas preferencialmente pela internet.

DURAÇÃO DA ESTADA E DIMENSÃO DO GRUPO

Nº noites

Nº elementos

A duração da estada das férias do próximo Natal concentra-se entre 2 a 4 noites, com 52% a viajarem em grupos de 2 pessoas. Não obstante estas
tendências, de notar que 20% pretendem ficar 5 ou mais noites e 36% vão viajar em grupos de 3 ou mais pessoas. Face ao período homólogo de 2017
existe uma diminuição da estada média e um ligeiro aumento da dimensão do grupo.

GASTO, DURAÇÃO DA ESTADA E DIMENSÃO DO GRUPO

Estada média: 3,46 noites
Dimensão média grupo: 2,43
Gasto médio/turista: 196 €
Gasto médio/noite/grupo: 138 €
Gasto médio/turista/noite: 57 €

A estada média das férias do próximo Natal/Fim-de-ano estará situada entre 3 a 4 noites, e a dimensão média do grupo entre 2 a 3 pessoas. O gasto
turístico global concentra-se entre os 100 a 600€. Com base nestes resultados estima-se que cada turista nacional gaste em média 196€ nas férias do
próximo Natal/Fim de ano, a que corresponde um gasto por noite e turista de 57€. Cada grupo de turistas deverá gastar por noite 138€. Estes resultados
são inferiores aos obtidos no estudo efetuado no período homólogo de 2017.

CONCLUSÕES

Férias de Natal | Fim de Ano 2018
O estudo, realizado através da internet revela que cerca 4 em 10 portugueses planeiam fazer uma pausa fora de
casa durante este período. Destes, a larga maioria fica em território nacional – as regiões do Porto e Norte e do
Centro surgem como destinos preferenciais. Escolhem os destinos devido à presença de familiares ou amigos,
seguindo-se a natureza e a cultura, optando preferencialmente pelas reservas na internet.
Os turistas que vão viajar neste período ficam hospedados em alojamento particular (destaque para a casa de
familiares/amigos) e em hotéis de 3 e 4 estrelas. A estada média vai rondar as 3,5 noites, estimando-se que cada
turista nacional gaste, em média, quase 200 euros nas férias do próximo Natal/Fim de ano, a que corresponde um
gasto por noite e turista de 57 euros.
Em relação ao estudo semelhante realizado pelo IPDT, no período homólogo de 2017, destaca-se a intenção para
fazer férias no estrangeiro que é inferior à do ano passado. Esta menor propensão para viajar para fora este ano
estará associada a uma redução nos gastos e na estada média.
A maioria dos portugueses vai ficar em casa no Natal e Fim de Ano. Aqueles que vão viajar optam por fazer férias
cá dentro sendo mais moderados ao nível dos gastos.
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