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1. Introdução 

O estudo Mobility & Car Data tem como principal objetivo caracterizar os comportamentos e 

hábitos do Automobilista Português relativamente à posse e utilização do automóvel na 

atualidade e prever o tipo de uso que dará ao automóvel no futuro. 

 

Uma vez que nos últimos anos temos assistido, tanto a nível nacional como a nível europeu, a 

uma mudança na forma de mobilidade das pessoas, principalmente nas grandes cidades, 

pretendemos, também, com este estudo mostrar o que os portugueses pensam sobre o assunto 

e quais as alterações que já fizeram / pensam fazer para se deslocar. 

 

Este estudo analisa ainda os hábitos, comportamentos e opiniões dos automobilistas 

portugueses, relativamente a temas como a aquisição / manutenção do veículo, intenção de 

compra ou troca, imagem das marcas e perceção atual e futura sobre os veículos elétricos. 

quais as alterações que já fizeram / pensam fazer para se deslocar. 

 

2. Metodologia 

2.1. Universo 

O Universo do estudo é constituído por indivíduos possuidores de automóveis ligeiros de 

passageiros residentes no território do Continente. 

 

Região Veículos (1) 

1 - Gr. Lisboa 885 560 

2 - Gr. Porto 420 416 

3 - Lit. Norte 761 603 

4 - Lit. Centro 648 346 

5 - Int. Norte 790 858 

6 - Sul 487 882 

Total 3 994 665 

 

(1) Fonte: CRAL / Processamento da informação DATA E 
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2.2. Amostra 

A amostra é constituída por 804 entrevistas. 

 

De forma a obtermos resultados representativos para o Universo, distribuímos a amostra, 

seguindo o método da proporcionalidade, por região. 

 

Região Veículos (1) Amostra 

1 - Gr. Lisboa 22.2% 198 

2 - Gr. Porto 10.5% 89 

3 - Lit. Norte 19.1% 146 

4 - Lit. Centro 16.2% 136 

5 - Int. Norte 19.8% 138 

6 - Sul 12.2% 101 

Total 100.0% 804 

 

NOTA: A margem máxima de erro estatístico (p=50%), para um intervalo de confiança a 95% (2σ) é de ± 3.46% 

(1) Fonte: CRAL / Processamento da informação DATA E 

 

2.3. Pontos de Amostragem 

Para cada uma das regiões foram selecionados pontos de amostragem, de forma a representar 

o Universo, perfazendo um total de 82. 

 

A escolha dos pontos de amostragem teve como base as variáveis, número de lares e número 

de veículos em circulação. 

 

Os lares foram selecionados aleatoriamente dentro de cada um dos 82 pontos de amostragem 

distribuídos pelas regiões DATA E, recorrendo para o efeito a listas de endereços de emails 

devidamente segmentadas e pertencentes ao Universo em estudo. 
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2.4. Recolha da informação 

A metodologia de recolha de informação foi a entrevista web assistida por computador, CAWI 

(Computer Assisted Web Interviewing), ou seja, foi enviado um questionário estruturado com 

perguntas fechadas e abertas, através de uma plataforma web, a um conjunto de indivíduos 

devidamente caracterizados. 

 

No envio do email solicitou-se que a entrevista fosse realizada pela pessoa do agregado familiar 

que participou ativamente no processo de aquisição do principal veículo ligeiro de passageiro e 

que seja responsável pela sua manutenção. 

 

A recolha de informação foi feita na segunda quinzena de fevereiro. 

 

Todas as entrevistas concluídas foram alvo de alvo de validação, codificação, análise e 

consistência dos resultados. Apenas as que cumpriam todos os pontos descritos foram 

consideradas válidas. 

 

3. Apresentação da Informação 

Os resultados do estudo serão disponibilizados para os subscritores através de uma aplicação 

informática Web desenvolvida pela DATA E, SoftData, onde o cliente terá acesso à informação, 

através de um link e de um código de utilizador, fornecidos pela DATA E, devidamente 

protegidos por normas de segurança aplicáveis. 

 

Os resultados foram extrapolados para o Universo em estudo, parque automóvel em circulação, 

de Portugal continental, segmentados pelas principais variáveis de estudo 

 

Os resultados são apresentados em relatório estruturado contendo Metodologia, quadros 

resumo com as questões abordadas no questionário, ventilados pelas principais variáveis, 

gráficos dinâmicos e informação georreferenciada. 

 

Através do algoritmo integrado no SoftData, denominado SoftData Tables, os utilizadores 

podem realizar cruzamentos / tabulações da informação, inclusão / exclusão de filtros com base 

nas variáveis de análise do estudo. 
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4. Aspetos Comerciais 

O preço para a aquisição do estudo Mobility & Car Data para o ano de 2020 é de 2.950,00€ 

(Dois mil, novecentos e cinquenta euros). 

 

O valor apresentado inclui a entrega do estudo exclusivamente online. 

 

Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor. 
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5. Temas a abordar no questionário 

Automóvel atual 

✓ Marca e modelo  

✓ Cilindrada / km / Idade / Combustível / Transmissão 

✓ Média de km mensais 

✓ Fidelização à marca 

✓ Satisfação com a marca 

 

Mobilidade 

✓ Meio de transporte mais utilizado para: 

o Deslocações casa / trabalho 

o Fins de semana 

o Compras 

o Férias 

✓ Opinião sobre as diferentes opções de mobilidade: 

o Carro próprio 

o Leasing / ALD / Renting 

o Viaturas partilhadas (Bicicleta / Motorizada / Automóvel / Trotineta) 

o Transportes públicos (Barco / Metro / Autocarro / Elétrico / Comboio) 

o TVDE (Uber / Cabify / Kapten / Bolt / …) / Táxis 

✓ Portugueses mentalizados e preparados para as mudanças nas grandes cidades 

 

Aquisição e manutenção 

✓ Aquisição de novo ou usado 

✓ Canais de procura / escolha de automóvel 

✓ Local de aquisição 

✓ Forma de pagamento  

✓ Local onde fez a última assistência / manutenção 

✓ Satisfação com o local de assistência / manutenção 

✓ Política de mobilidade da oficina e satisfação com a mesma 
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Intenção Futura 

✓ Probabilidade de adquirir um automóvel nos próximos 12 meses 

Se pensar adquirir 

o Adquirir novo ou usado 

o Marca / Modelo / Combustível 

o Forma de pagamento 

 

Veículos elétricos 

✓ Vantagens / Desvantagens dos veículos elétricos 

✓ Probabilidade de aquisição de um veículo elétrico 

Se pensar adquirir 

o Principal motivo para optar por um veículo elétrico 

Se não pensar adquirir 

o Ponderou por um veículo elétrico 

o Principal motivo para não optar por um veículo elétrico 

 

Imagem das marcas 

✓ Maior segurança 

✓ Melhor relação qualidade / preço 

✓ Maior conforto 

✓ Melhor equipamento 

 

Caracterização 

✓ Região DATA E 

✓ Concelho 

✓ Número de pessoas no lar 

✓ Sexo 

✓ Escalão Etário 

✓ Instrução escolar 

✓ Profissão 
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 Regiões DATA E 

Região da Grande Lisboa 

Distrito de Lisboa - concelhos de Amadora, Cascais, Lisboa, 
Loures, Odivelas, Oeiras e Sintra. 

Distrito de Setúbal - concelhos de Almada e Seixal. 

Região do Grande Porto 

Distrito do Porto - concelhos de Gondomar, Maia, Matosinhos, 
Porto e Gaia. 

Distrito de Aveiro - concelho de Santa Maria da Feira 

Região do Litoral Norte 

Distrito de Aveiro - com excepção dos concelhos de Arouca, 
Castelo de Paiva, Santa Maria da Feira, Sever do Vouga e Vale de 
Cambra. 

Distrito de Braga - concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, 
Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Vizela. 

Distrito de Coimbra - concelhos de Cantanhede, Coimbra, 
Condeixa-a Nova, Figueira da Foz, Mira, Montemor- o-Velho e 
Soure. 

Distrito do Porto - concelhos de Póvoa do Varzim, Santo Tirso, 
Trofa, Valongo e Vila do Conde. 

Distrito de Viana do Castelo - concelhos de Caminha e Viana do 
Castelo 

Região do Litoral Centro 

Distrito de Leiria - com excepção dos concelhos de Alvaiázere, 
Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão 
Grande. 

Distrito de Lisboa - com excepção dos concelhos de Amadora, 
Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras e Sintra. 

Distrito de Santarém - com excepção dos concelhos de Almeirim, 
Alpiarça Benavente, Chamusca, Coruche, Ferreira do Zêzere, 
Mação, Salvaterra de Magos e Sardoal. 

Distrito de Setúbal - concelhos do Barreiro, Moita, Montijo, 
Sesimbra e Setúbal. 
 

Região do Interior Norte 

Distrito de Aveiro - concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Sever 
do Vouga e Vale de Cambra 

Distrito de Braga - concelhos de Amares, Cabeceiras de Bastos, Celorico de Basto, Fafe, Póvoa do Lanhoso, Terras do Bouro, 
Vieira do Minho e Vila Verde 

Distritos de Bragança e Castelo Branco 

Distrito de Coimbra - concelhos de Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa, Penacova, Penela, 
Tábua e Vila Nova de Poiares. 

Distrito da Guarda  

Distrito de Leiria - concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande. Distrito do 
Porto - concelhos de Amarante, Baião, Paços de Ferreira, Paredes, Felgueiras, Lousada, Marco de Canavezes e Penafiel. 

Distrito de Santarém - concelhos de Ferreira do Zêzere, Mação e Sardoal. 

Distrito de Viana do Castelo - com excepção dos concelhos de Caminha e Viana do Castelo. 

Distritos de Vila Real e Viseu 
 

Região do Sul 

Distritos de Beja, Évora, Faro e Portalegre 

Distrito de Santarém - concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche e Salvaterra de Magos. 

Distrito de Setúbal - concelhos de Alcácer do Sal, Alcochete, Palmela, Grândola, Santiago do Cacém e Sines. 


