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Nº de respostas – 743  

Idade média do pai – 42 anos 

Idade média da mãe – 41 anos 

Idade média dos filhos – 9,5 anos 

Aplicação do Inquérito – Julho e Agosto de 2016 

Âmbito – valor médio relativo aos últimos três anos de férias dos inquiridos 

Principais conclusões: 

 

 O número médio de dias de férias passadas em conjunto pela família é de 19 dias: 

o 3% dos inquiridos não conseguiu tirar nenhum dia de férias com toda a família; 

o 8% conseguiu tirar entre 1 e 7 dias; 

o 32% conseguiu tirar entre 8 e 15 dias; 

o 52% conseguiu tirar entre 15 e 30 dias;5% conseguiu tirar mais de 30 dias. 

 

 Os principais constrangimentos assinalados para tirar férias de família foram: 

o Calendário da empresa colide com as necessidades da família e compatibilidade com o 

calendário escolar, respetivamente para 34% e 33% dos inquiridos; 

o Cerca de um terço dos inquiridos refere a existência de dificuldades na conciliação com 

colegas de trabalho; 

o Menos significativas são as dificuldades encontradas em obter autorização da chefia ou em 

conciliar as férias com o cônjuge que ainda assim são assinaladas respetivamente por 16% e 

18% dos inquiridos; 

o Mais residualmente é assinalado por algumas famílias o facto de, por os pais trabalharem 

por conta própria, estarem impedidos de tirar férias, pois significaria ficarem sem 

rendimento nesse período. 
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Relativamente ao local onde são passadas as férias de família: 

 5 em cada 10 dos inquiridos passam frequente ou muito frequentemente as férias na sua 

residência habitual; 

 4 em cada 10 passam com frequência as férias em casa arrendada ou em casa cedida por amigos 

ou familiares; 

 Cerca de 3 em cada 10 passam com alguma frequência as férias em casa de férias própria ou em 

unidade hoteleira; 

 Apenas 15% utilizam o campismo e o caravanismo frequentemente; 

 Residualmente há famílias que começam a tirar férias no sistema de troca de casa. 
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Nos últimos três anos: 

 Cerca de 9 em cada 10 famílias viajaram pelo menos uma vez de férias dentro de Portugal com 

uma estadia média de 15 dias; 

 Cerca de 3 em cada 10 famílias viajou pelo menos uma vez a Espanha com uma estadia média de 6 

dias e 2 em cada 10 para o resto da europa onde estiveram de férias em média 7 dias; 

 Apenas 1 em cada 20 famílias viajou para fora da Europa de férias nos últimos três anos com uma 

estadia média de 10 dias. De referir que algumas famílias referiram o facto de irem ao encontro de 

familiares que se encontram emigrados e que os irão acolher nas suas casas. 

 

Quanto ao meio utilizado para marcação das férias: 

 7 em cada 10 famílias usa com frequência a internet para efectuar a marcação das férias; 

 6 em cada 10 fá-lo por contacto directo com o fornecedor do serviço e 5 em cada 10 através de 

contactos e/ou recomendações de amigos/familiares; 

 Apenas 2 em cada 10 famílias recorrem aos serviços de uma agência de viagens. 
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São vários os âmbitos em que as famílias numerosas se sentem prejudicadas: 

 Mais de 7 em cada 10 famílias já se confrontaram com o facto de os quartos não comportarem 

mais do que os pais e dois filhos; 

 Na cultura e no lazer 7 em cada 10 famílias já se sentiram prejudicadas por o bilhete de família 

apenas incluir dois filhos e 6 em cada 10 por não haver sequer bilhete de família; 

 6 em cada 10 famílias que utilizam unidade hoteleira já se sentiram prejudicadas pelo facto da 

gratuidade das crianças apenas contemplar até 2 filhos e mais de 5 em cada 10 não conseguem 

efetuar marcação pela internet por o sistema não permitir a inserção de mais do que dois filhos; 

 4 em cada 10 famílias que já ficaram em unidade hoteleira referem que são frequentemente 

obrigadas a ficar em quartos separados dos seus filhos; 

 Relativamente às marcações em agência de viagens: cerca de 3 em cada 10 famílias já foram 

confrontadas com a necessidade de usar um pacote de agência que contemplava apenas 2 filhos, 

tendo que pagar os restantes filhos como “extra”. Sensivelmente o mesmo número de famílias 

refere que é frequente não serem sequer disponibilizados pacotes de agência que incluam os filhos; 

 Relativamente aos transportes em férias: cerca de 2 em cada 10 famílias já se sentiram prejudicadas 

pelo facto de ser mais dispendioso alugar um carro de mais do que 5 lugares do que 2 carros de 5 

lugares; 

 Sensivelmente o mesmo número de famílias refere ter com frequência a necessidade de utilizar 2 

táxis para se deslocar; 

 1 em cada 10 famílias já se confrontou com o facto de haver unidades hoteleiras que não aceitam 

crianças e 1 em cada 20 famílias que já viajaram com os filhos de avião teve necessidade de pagar 

serviço de menor acompanhado. 
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O número médio de férias que os filhos passam sem os pais é de 32 dias. 

Nesse período são as seguintes as principais soluções encontradas: 

 

 Cerca de 7 em cada 10 passam frequente ou muito frequentemente esse período na casa da 

família ou com os avós; 

 Para 3 em cada 10 a solução mais frequentemente utilizada passa por deixar os filhos com outros 

familiares, ou amigos / filhos de amigos; 

 4 em cada 10 participa em atividades propostas pelas escolas que frequentam; 

 3 em cada 10 já participaram em campos de férias: 4 em cada 10 sem dormida e 2 em cada 10 com 

dormida; 

 Apenas cerca de 1 em cada 10 frequenta atividades organizadas pela Câmara Municipal ou Junta de 

Freguesia. 
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Em média as famílias têm dois filhos relativamente aos quais têm que suportar encargo para ocupação dos 

tempos de férias. O valor médio suportado é de 90 euros para dois filhos pelo que o valor médio pago é de 

cerca de 45 euros. O número médio de semanas em que estas famílias suportam encargo com ocupação 

dos filhos nas férias é de 2 semanas. 

 

Relativamente a outras situações em que as famílias se tenham sentido prejudicadas no decorrer das férias 

de família foram mencionados com maior frequência os seguintes aspetos: 

 

Relacionados com a guarda de crianças 

 Existe pouca oferta a preços acessíveis para guarda e ocupação dos filhos durante o período das 

férias – alguns municípios têm vindo a criar alguma oferta mas muitos ainda não a têm; 

 Quase ausência de soluções para o mês de Agosto com praticamente todas as escolas e ATL 

encerrados; 

 Ausência de oferta que contemple as várias idades dentro dos mesmos horários: ou é necessário 

distribuir os filhos por vários sítios diferentes não havendo sequer hipótese de desconto para irmãos 

quando disponível ou atividades programadas com horários diferentes consoante a idade dos filhos 

faz com que haja irmãos que têm que esperar até duas horas pelo término das atividades de outros 

irmãos;  

 Ausência de descontos para irmãos nalgumas das atividades para férias ou de condições especiais 

para famílias numerosas; 

 A necessidade de colocação de dias de férias para levar por exemplo os filhos ao médico reduz o 

número de dias disponíveis para férias em família; 

 Várias famílias referem que sai mais barato um dos pais tirar licença sem vencimento do que 

colocar os filhos em atividades de ocupação de férias – surge até como proposta a criação de uma 

licença específica para acompanhar os filhos nas férias diferenciada da licença sem vencimento; 

 O cálculo do rendimento de referência para atribuição de valor a pagar nas atividades de férias é 

injusto pois considera cada criança a valer apenas 0.5; 

 Necessário pagar as escolas em Julho e em Setembro mas não usufruem dos meses completos; 

 Ausência de soluções para filhos com deficiência; 

 Em muitos locais a oferta de atividades de ocupação é só para crianças com mais de 6 anos. 
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Relacionados com os transportes 

 Custo das portagens e do gasóleo é muito elevado para viaturas de nove lugares; 

 Viagens de avião não têm condições especiais para famílias numerosas como acontece noutros 

países; 

 Transporte ferroviário não aplica descontos para crianças nos transportes internacionais; 

 É mais barato comprar só um bilhete de avião do que vários. Quando se seleciona mais bilhetes o 

preço unitário encarece;  

 Dificuldade na obtenção de cadeira auto adequada à idade no aluguer de viaturas. 

 

Relacionados com os alojamentos e pacotes de férias 

 Dificuldade em encontrar casas de férias para arrendar que comportem o tamanho da família o que 

muitas vezes implica levar colchões extra; 

 Os filhos pagarem como adultos a partir dos 12 anos; 

 Ausência nos restaurantes de menus de família que contemplem mais de dois filhos; 

 Ausência de condições de segurança para crianças nalgumas unidades hoteleiras ou casas de férias; 

 As promoções “crianças não pagam” são limitadas a dois filhos; 

 A concentração das férias em Agosto faz com que seja muito mais dispendiosa qualquer solução. 

 

Há por outro lado boas práticas identificadas: 

 

 Empresas que oferecem aos colaboradores semanas de ocupação de tempo de férias para os filhos 

na própria empresa ou em parcerias com instituições que os organizam; 

 Cartões municipais de família numerosa que contemplam condições especiais para ocupações nas 

férias; 

 Programas organizados por algumas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia são bons e têm um 

custo comportável ou nalguns casos sem qualquer custo; 

 Programas organizados por entidades religiosas com baixo custo. 


