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Estudo Europeu conduzido em 15 países
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EDITORIAL
A tecnologia contactless está presente nas nossas
vidas há várias décadas, mesmo que de forma
impercetível, não sendo uma novidade para a
maioria das pessoas. Mas foi, sobretudo, a crise
sanitária que veio acentuar a presença destas
soluções.
O contactless tornou-se uma realidade global, com
o alargamento das tecnologias contactless - mais
conhecidas por serem associadas aos meios de
pagamento - a cada vez mais contextos. Com o
distanciamento social imposto para segurança de
todos, a vida quotidiana passou igualmente a ser
“sem contacto” e a ter como base o mundo virtual.
E assim reforçaram-se novas formas de trabalho
e de ensino, como o teletrabalho e o ensino à
distância, e novas formas de aceder à saúde,
através da telemedicina.
Claramente que estas novas tendências são uma
realidade e já se encontram disseminadas entre
os europeus, mas será que isso significa que são
bem aceites? E de que forma foi o consumo, e as
intenções de compra, influenciados por
esta realidade?

A edição de 2021 do Barómetro Europeu do
Consumo do Observador Cetelem procurou abordar
estas e outras questões, esperando contribuir
para uma maior compreensão relativamente à
aceitação e integração destas novas tendências no
dia a dia de portugueses e europeus. Uma evolução
tecnológica em que fica evidente a necessidade
de aliar a conveniência oferecida ao verdadeiro
carácter das relações: serem humanas.
Boa leitura!

Paul Milcent

Chairman of the Executive Committee Portugal
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METODOLOGIA
ESTUDO QUANTITATIVO REALIZADO EM 15 PAÍSES EUROPEUS

O inquérito quantitativo aos consumidores foi conduzido pela Harris Interactive entre 27 de novembro e 8
de dezembro de 2020, em 15 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, França, Hungria, Itália,
Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Reino Unido, Eslováquia e Suécia. Foram realizados inquéritos
online a 14 200 indivíduos (através do método CAWI). Os inquiridos, com idades compreendidas entre os 18
e os 75 anos, foram selecionados de amostras nacionais representativas de cada país. A representatividade
da amostra foi assegurada pelo método de quotas (género, idade, local de residência e nível de rendimentos/
classe socioprofissional). Foram realizados 800 inquéritos em cada um país, exceto em França onde foram
realizados 3 000 inquéritos.
Códigos dos países: Alemanha (DE), Áustria (AT), Bélgica (BE), Bulgária (BG), Espanha (ES), França (FR), Hungria

(HU), Itália (IT), Polónia (PL), Portugal (PT), República Checa (CZ), Roménia (RO), Reino Unido (UK), Eslováquia
(SK), Suécia (SU).

Um estudo qualitativo – do qual foram extraídas as citações incluídas neste estudo – veio completar o
inquérito realizado em França. A Harris Interactive organizou ainda três grupos de discussão que debateram
o impacto da crise sanitária na generalização das práticas "sem contacto", a 7 e 8 de outubro de 2020.

Coautores: Luc Charbonnier e C-Ways
Coordenação editorial: Patricia Bosc
Desenho do estudo: © Altavia Cosmic
Ilustrações: Altavia Cosmic, Shutterstock
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OS EUROPEUS RESPONDEM
À INCERTEZA COM PRUDÊNCIA
A imprevisibilidade representa uma das principais características da crise
sanitária. Contudo, as opiniões dos Europeus, registadas anualmente pelo
Barómetro do Observador Cetelem, afiguram-se bastante previsíveis.
Confrontados com a situação e dificuldades vividas há já mais de um ano, os
Europeus revelam, como seria de esperar, um enorme desânimo. E esta apatia
veio naturalmente afetar a economia, sendo que o consumo e a poupança
mostraram obedecer ao princípio dos vasos comunicantes, diminuindo o
primeiro e aumentando a segundo. Trata-se efetivamente de um ano sem
precedentes, conforme revelará o Barómetro do Observador Cetelem.
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O DESÂNIMO CAUSADO PELA
CRISE DA COVID-19
Nos mais de 20 anos ao longo dos quais o
Barómetro do Observador Cetelem tem vindo a
estudar o estado de espírito dos Europeus, é esta
apenas a segunda vez que se regista um desânimo
tão profundo. Após a recessão económica provocada
pela crise do subprime, que atingiu e abalou a
totalidade do globo, a pandemia da Covid-19
constitui uma onda de choque igualmente profunda,
com consequências múltiplas e efeitos ainda não
totalmente conhecidos.

UMA SITUAÇÃO GLOBAL INQUIETANTE

Um inquérito preliminar aos Europeus sobre
a perceção da situação dos respetivos países,
conduzido em setembro de 2020 em alguns países
do Barómetro do Observador Cetelem, deixava já
antever um estado de espírito bastante pessimista.
(Fig. 1). Esta tendência é claramente confirmada pelos
resultados deste estudo, realizado em plena segunda
vaga da pandemia. A classificação média registada
em 2020 fixou-se em 4,7 pontos, o que representa um
recuo de 0,7 pontos relativamente ao ano anterior. De
facto, seria necessário remontar a 2015 para observar
uma classificação inferior a esta (4,6).
Todos os países vieram a sofrer o impacto desta
queda, em maior ou menor proporção. Foram as
nações que lideravam a tabela de classificações
que apresentaram as quedas mais significativas
(-1,1 e -0,8 pontos na Áustria e Alemanha, os países
mais otimistas até à altura). Com uma baixa de -0,9
pontos, a França sofreu a terceira maior queda, com
uma classificação novamente inferior a 5/10.
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Contudo, o impacto negativo no conjunto dos
países não veio inverter as classificações até aqui
registadas: as nações relativamente otimistas
continuam a sê-lo, o mesmo sucedendo às mais
pessimistas, cujo carácter não se alterou.

UMA SITUAÇÃO PESSOAL
MENOS AFETADA

A perceção da evolução da situação pessoal revelouse mais resiliente ao impacto da Covid-19 e das
consequências da pandemia (Fig. 2). A classificação
média de 5,7/10 representa uma descida de apenas
0,3 relativamente ao Observador de 2020, sendo
as diferenças entre os países também bastante
inferiores. Duas nações demarcam-se desta
tendência: a Suécia, que registou a maior descida
(-0,5 pontos), passando do 1º ao 4º lugar na
classificação, e a República Checa, cuja classificação
não se alterou.
Esta tendência de avaliação da situação pessoal,
ainda mais marcada neste ano, é indubitavelmente
explicada pelas numerosas medidas de resgate
económico adotadas pela maior parte dos governos,
que vieram impedir um verdadeiro cataclismo
económico ao nível individual. Será este certamente
o motivo pelo qual os cidadãos percecionam a sua
situação pessoal segundo uma perspetiva um pouco
mais favorável.

BARÓMETRO
Fig. 1 Barómetro

Em termos gerais, como classifica a situação atual do seu país numa escala de 1 a 10?
A todos os entrevistados, em média.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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Fig. 2 Barómetro

Como classifica atualmente a sua situação pessoal numa escala de 1 a 10?
A todos os entrevistados, em média.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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CONSUMO EM DECLÍNIO,
POUPANÇA EM ASCENSÃO:
A ECONOMIA ABRANDA
UM CONSUMO LIMITADO

A pandemia traduziu-se numa realidade marcada
por uma interrupção da atividade económica, em
resultado dos confinamentos e das medidas de
resgate adotadas pelos governos. Numa situação
em que inúmeros estabelecimentos comerciais
se viram forçados a fechar, ou cujo acesso foi
limitado, tanto no tempo como no espaço, e em
que a possibilidade de sair de casa foi vedada
ou fortemente restringida, não é de surpreender
que o consumo tenha sido diretamente afetado. A
estes fatores veio ainda juntar-se um outro aspeto
tido em conta pelos consumidores: a incerteza.
Efetivamente, é difícil prever a evolução da
pandemia nos próximos meses, não sendo possível
saber se os confinamentos serão recorrentes e se
as vacinas se irão revelar eficazes no combate ao
vírus nas suas numerosas variantes. Como é óbvio,
a incerteza representa um dos maiores obstáculos
ao consumo e, consequentemente, ao crescimento
económico.
Consequentemente, a proporção de Europeus
que tencionam aumentar as suas despesas nos
próximos meses (Fig. 3) registou um recuo de
6 pontos face ao Observador de 2020 (34%).
Campeões habituais do consumismo, os Italianos
confirmam esta tendência, com uma extraordinária
descida de 26 pontos das intenções de gastar
mais. Também os Búlgaros, Checos e Romenos dão
prova das mesmas intenções. Pelo contrário, os
Portugueses, os Alemães e os Britânicos revelam

BARÓMETRO

um ligeiro aumento das intenções de consumo (+3
e +2 pontos).
Já os Franceses revelam situar-se na média
Europeia (-6 pontos). No entanto, deverá ser tido
em conta que este estudo foi conduzido no início
da segunda vaga na europa, o que poderá explicar
alguns resultados.

UMA POUPANÇA QUE BATE RECORDES

As intenções de economizar encontram-se em
ascensão, (Fig. 4) traduzindo um desejo lógico face a
um consumo limitado por um contexto de incerteza.
(Fig. 5) Mais de 1 em cada 2 Europeus expressam
este desejo (+3 pontos), afigurando-se os Italianos os
mais resolutos (+11 pontos). Um “clube dos cinco”,
formado pelo Reino Unido, França, Alemanha, Áustria
e Bélgica revela-se mais moderado em seguir esta
tendência prudente. Pelo contrário, a Bulgária, a
Eslováquia, a Hungria e a Polónia revelam-se menos
dispostas a economizar (observando-se mesmo um
decréscimo face ao ano anterior).
A confirmar estas intenções, as taxas de poupança
do 2º trimestre de 2020 evidenciaram claramente
o efeito de “poupança” resultante da pandemia.
Efetivamente, a maior parte dos países do
Barómetro do Observador Cetelem registou um
crescimento extraordinário das taxas de poupança,
que chegaram a triplicar em Espanha e Portugal e
ultrapassaram os 25% em França, na Bélgica e
na Alemanha.
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Fig. 3 Barómetro

Tenciona aumentar as suas despesas nos próximos 12 meses?
A todos os entrevistados, % dos que responderam «Sim».
Fonte: Observador Cetelem 2021
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26

-4
-1

BARÓMETRO
Fig. 4 Barómetro

Nos próximos 12 meses, pretende poupar mais?

A todos os entrevistados, % dos que responderam «Sim».
Fonte: Observador Cetelem 2021
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Évolution de l'intérêt exprimé sur le web pour l'enseignement à distance
Source : Nextrends par C-Ways (méthodologie : mesure de l'intérêt exprimé sur le web en janvier 2021, moyenne sur 12 mois roulants)

Fig. 5 Barómetro / Contexto

Evolução da taxa de poupança dos agregados familiares na zona Euro
Em % dos rendimentos brutos disponíveis.
Fonte: Eurostat.

20
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* No terceiro trimestre.
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MENOR DESEJO DE CONSUMIR,
INDEPENDENTEMENTE DOS MEIOS

As proporções do desânimo vieram obliterar o
desejo de gastar, conforme expresso por quase
1 em cada 2 Europeus (Fig. 6). Mais ainda, esta
apatia revelou-se independente dos meios, com um
aumento de 4 pontos na proporção de indivíduos
que afirmam não desejar consumir apesar de
disporem dos meios para o fazer. É igualmente
de salientar que os idosos desejam evitar todas e
quaisquer despesas.
É precisamente em alguns dos países que integram
o grupo dos mais “prósperos” que o desejo de
consumir se afigura mais ausente, o mesmo
sucedendo na República Checa. De facto, 62% dos
Austríacos (+15 pontos) e 55% dos Franceses (+12
pontos) experienciam uma verdadeira anemia
consumista. Apenas os Italianos revelam um ligeiro
aumento do desejo de despender (+3 pontos).

Fig. 6 Barómetro

Relativamente às suas despesas, qual das seguintes respostas descreve melhor a sua situação?
A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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+1

22
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+4

26
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52

Quero gastar

42

Quero gastar, mas nem sempre disponho dos meios para o fazer
Quero gastar e disponho dos meios para o fazer

+5

48

Não quero gastar

10

-5
-5

=
15

Fig. 7 Barómetro

DESEJOS DE EVASÃO… NO DOMICÍLIO

Tenciona adquirir algum dos produtos ou serviços
listados abaixo nos próximos 12 meses?
A todos os entrevistados, % dos que responderam «Sim».
Fonte: Observador Cetelem 2021

42 %

47 %
38 %

Variação
2020-2021

=

Eletrodomésticos

16

Variação
2020-2021

-13
Viagens e lazer

Variação
2020-2021

=

Smartphone

O isolamento em que o mundo viveu durante
meses resultou numa preferência por produtos e
serviços que oferecem um dado grau de evasão.
Assim, as intenções de compra incidiram sobretudo
nas plataformas de vídeo e consolas de jogos
(+5 pontos). Os restantes sectores usufruem de
um status quo relativamente inalterado. Tratase indubitavelmente de mais um dos sinais da
contenção consumista dos Europeus.
Além da ausência de desejo consumista, a crise
sanitária veio exercer um impacto direto nos vários
sectores de consumo. O sector de viagens e lazer,
que tinha vindo, anos após ano, a encabeçar as
intenções de compra do Barómetro de Consumo do
Cetelem, registou uma queda considerável, embora
continuando a ocupar o lugar cimeiro (Fig. 7).
De forma consentânea com as dificuldades
experienciadas pelas companhias aéreas, as
intenções de viajar e usufruir de atividades de lazer
registaram uma descida de 13 pontos, tendo mesmo
caído para a segundo posição na Hungria, Polónia e
Eslováquia. Países como Portugal, Espanha, Itália e
Áustria, onde o sector do turismo representa mais
de 10% do PIB, poderão ser os mais afetados pelas
consequências económicas desta realidade.

BARÓMETRO

A ESTABILIDADE DO PODER
DE COMPRA: REALIDADE
OU ILUSÃO?
PODER DE COMPRA ESTÁVEL? SIM, MAS…

Numa época em que o tempo parece suspenso,
marcado pela estagnação da economia e pela
interrupção da vida social, a perceção pelos
Europeus de um poder de compra estável
permanece quase idêntica à observada no ano
anterior (Fig. 8). Quase 1 em cada 2 Europeus
expressam esta opinião (+2 pontos). Mais uma vez,
as ajudas governamentais e a queda do consumo
permitem explicar este resultado. No entanto,
afigura-se necessário considerar outros dados,
de forma a evitar uma perspetiva redutora. Na
verdade, 37% dos Europeus afirmam que o seu
poder de compra diminuiu, o que representa uma
subida de 5 pontos relativamente ao ano anterior.

Fig. 8 Barómetro

Nos últimos 12 meses, diria que o seu
poder de compra...?
A todos os inquiridos, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021

Variação
2020-2021
Aumentou

-7

17
46

Permaneceu estável
Diminuiu

37

+2
+5

O sentimento de perda de poder de compra,
partilhado por todos os países (Fig. 9), atinge
proporções bastante elevadas em determinadas
nações, nomeadamente a Roménia (-16 pontos), a
Polónia (-15 pontos), Portugal e a Eslováquia (-13
pontos). Apenas um país se demarca: a França.
Frequentemente críticos e afirmando dispor de cada
vez menos meios, embora os números mostrem
o contrário, os Franceses navegam desta vez em
contracorrente. As medidas de desemprego parcial,
que se situam entre as mais favoráveis da Europa,
contribuem indubitavelmente para este estado de
espírito mais positivo.

17

Fig. 9 Barómetro

Nos últimos 12 meses, diria que o seu poder de compra...?
A todos os inquiridos, % dos que responderam «Aumentou».
Fonte: Observador Cetelem 2021
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Fig. 10 Barómetro / Contexto

Evolução do PIB por habitante – Variação 2019-2020

-6,3 %
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França
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Fonte: FMI (previsões - outubro 2020).
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-8,6

-9,1

-11,6

Como seria de esperar, o crescimento dos
países do Observador Cetelem do Consumo
registou uma forte queda (Fig. 10), em muitos
casos apenas igualada, se não mesmo superior,
à provocada pela Segunda Guerra Mundial.
Como é natural, este recuo foi mais acentuado
nos países mais atingidos pela Covid-19. Dada
a sua magnitude, estes números evidenciam
claramente o enorme impacto da crise
sobre o consumo.
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Fig. E12
Fig. 11de
Barómetro
/ Contextodes lieux de travail
Évolution
la fréquentation
Source : Nextrends par C-Ways (méthodologie : moyenne sur 12 mois roulants de l'indice Google Mobility Report)

Evolução comparada do consumo e do poder de compra na zona Euro
Em %.

Fontes: Eurostat, (*) C-Ways, (**) GfK.
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UMA SUBIDA DOS PREÇOS MENOS SENTIDA

Um total de 7 em cada 10 Europeus consideram
que os preços têm vindo a subir (Fig. 12). Contudo,
este indicador apresenta uma acentuada descida
de 8 pontos relativamente ao ano anterior, ou ainda
superior, conforme observado na Suécia, Reino
Unido e Alemanha (-20 pontos, -14 pontos, -13
pontos). Apenas na Bélgica aumentou a proporção
de cidadãos que consideram que os preços
aumentaram, comparativamente a 2019
(+4 pontos).
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Mais interessante ainda, a perceção de subida dos
preços tem vindo a diminuir continuamente nos
últimos 3 anos, em quase todos os países (Fig. 11).
Era esta a opinião de 8 em cada 10 Europeus em
2019. A análise das taxas reais de inflação vem
apoiar a perceção dos Europeus. Na maior parte
dos países do Barómetro do Observador Cetelem, a
inflação desceu entre 2019 e 2020, tendo sido até
registada uma taxa de inflação negativa nos três
países do Sul: Itália, Espanha e Portugal.

BARÓMETRO
Fig. 12 Barómetro

Em termos gerais, de que forma pensa que os
preços evoluíram nos últimos 12 meses?

Taxa de variação média anual
da taxa de inflação

Todos os entrevistados, % que
respondeu “Aumentaram”.

Em %.

Fonte: Eurostat.

Fonte: Observador Cetelem 2021

Variação
2020-2021
Alemanha

-13

60

90

Bulgária

70

-4

França

69

-7
93

Hungria

87

Polónia

86

Rép. Checa

90

Roménia
Reino Unido

82

Eslováquia
Suécia
Média 15 países

70

2,5

1,3

-1,1
1,3

0,5

-0,8

=

3,4
3,4
-0,2

0,6

-0,8
2,1

-0,1

3,7

0,3

+1,6
-0,4

2,6

1,8

0,9

2,0
1,7

0,7
1,3

1,9

+0,8

3,4
3,9

2,4

-9

-8

-1,2

0,8

-0,3

-4

-20

57

-0,8

-5

-14

65

1,2

0,4

-2
-6

75

Portugal

-0,1

-2
-5

65

-1

1,5
1,4

-3

Espanha

Itália

1,4

0,4

4

81

Bélgica

Variação
2019-2020

2020

-10

72

Áustria

2019

-1,5
-0,9

2,8

-0,8
-1
-0,6
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1

O "SEM CONTACTO" SOB A PERSPETIVA
DA CRISE DA COVID-19
A vida "sem contacto" não surgiu espontaneamente. De facto,
os sinais que indiciam a sua emergência remontam há várias
décadas. Contudo, urge constatar que a crise sanitária veio
acentuar a presença, as práticas e, sobretudo, a perceção deste
estilo de vida pelos Europeus. Uma vida "sem contacto" que gera
comprovadamente sentimentos contraditórios, em que os aspetos
positivos se contrapõem fortemente aos negativos. Uma vida
"sem contacto" percecionada de formas diferentes em três zonas
geográficas distintas.
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UMA REALIDADE SOCIAL
MÚLTIPLA, CONCRETA
E GEOGRAFICAMENTE
DEMARCADA
A leitura de uma lista de todas as aplicações e práticas "sem contacto"
que nos rodeiam revelaria certamente inúmeras surpresas.
Além do emblemático sistema de pagamento
contactless, o "sem contacto" atravessa
as nossas vidas, por vezes
de forma quase impercetível.
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QUASE 40 ANOS DE "SEM CONTACTO"

Portagens, sistemas de estacionamento
eletrónicos, chaves magnéticas, títulos de
transporte, bilhetes de cinema, chaves de
elevador, cartões bancários, assistentes de
voz… o "sem contacto" instalou-se há já várias
décadas nas nossas vidas, a ponto de se tornar
quase impercetível. (Fig. 1). Embora a primeira
chamada telefónica sem fios tenha sido efetuada
em 1973, foi apenas nos anos 80 que a primeira
“ferramenta” "sem contacto" viu a luz: tratou-se
de um sistema de portagem eletrónico instalado
na Noruega. Em 1989, a Itália instalou este sistema
em todo o seu território.

O "sem contacto" continuou o seu percurso na
área dos transportes. Em 1997, os viajantes de
Hong Kong começaram a utilizar estes sistemas
para circular na rede de transportes da cidade.
O ano de 1998 foi decisivo para a emancipação
do "sem contacto", tendo sido então efetuado o
primeiro pagamento contactless, na Coreia do Sul.
Contudo, esta tecnologia apenas chegou a França
em 2005, ano em que foi utilizada de forma
experimental durante 6 meses, num conjunto de
lojas em Caen que aceitavam o cartão Cofinoga.

Fig. 1 / Contexto

História do "sem contacto" na Europa
Fontes: (1) Eurostat, (2) estudo MoneyBanker, (3) Statista.

1984

Primeiro sistema
de portagem
automática
na Noruega

2011

Introdução do
assistente de voz
Siri pela Apple

2014

1998

Primeiro pagamento
contactless

A Áustria, pioneira do
teletrabalho, onde 10,7%
da população ativa
trabalha regularmente de
forma remota(1)

2015

44% dos cartões bancários
equipados com a
tecnologia contactless
em França(2)

2016

Implementação das
consultas médicas à
distância na Suécia

2019

O Reino Unido, onde as
vendas online representam
quase 8% do PIB, lidera
o comércio eletrónico na
Europa(3)

2020

Primeiro concerto online
da banda Sul-Coreana
BTS
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O "SEM CONTACTO", ATOR PRINCIPAL
DO QUOTIDIANO, SIMBOLIZADO
PELA COVID-19
Um inquérito aos Europeus realizado pouco mais de
um ano após o início da crise sanitária não deixa lugar
a dúvidas: quase 1 em cada 2 Europeus, em quase
todos os países do estudo, consideram ser a Covid-19
o símbolo que melhor representa o "sem contacto".
(Fig. 2). As medidas de confinamento, o recolher
obrigatório e o distanciamento presencial vieram
impor tais soluções e forçar alterações aos estilos de
vida, que se viram medidos em metros. A gravidade da
crise teria mesmo levado a prever uma classificação
ainda mais elevada. Os Portugueses e os Italianos são
os mais numerosos a associar a Covid-19 ao "sem
contacto" (62% e 60%). Apenas três nações não a
colocam em primeiro lugar: a República Checa (33%), a
Eslováquia (35%) e o Reino Unido (37%).
A uma distância relativamente razoável, na segunda
posição, o pagamento contacless é referido por
37% dos Europeus, sendo observadas diferenças
significativas entre os países. Ao passo que os
Italianos e os Portugueses se mostram relativamente
indiferentes (13% e 19%), os Húngaros e os Britânicos
consideram este método de pagamento o exemplo
mais representativo da vida "sem contacto" (62% e
61%).
Os dois itens seguintes evidenciam também o
impacto da crise sanitária. As comunicações virtuais
e o teletrabalho, duas práticas que evoluíram de
forma particularmente acentuada nos últimos meses,
representam 35% e 33% das opiniões. Os Austríacos
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Fig. 2

Fala-se cada vez mais de uma vida "sem contacto".
De entre os elementos listados, quais pensa que
simbolizam melhor a vida "sem contacto"?

3 respostas possíveis – A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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Crise da COVID-19
Pagamento contactless

37

Comunicações virtuais
entre pessoas

35
33

Teletrabalho

26

Máscara

20

Telefone

15

Telemedicina

Apps
Equipamentos domésticos
com controlo à distância

11
9

colocam mesmo as comunicações virtuais na primeira
posição (49%), sendo este lugar ocupado pelo
teletrabalho para os Polacos e Búlgaros
(58% e 53%).
Um outro símbolo da vida "sem contacto" imposta
pela Covid-19, o uso de máscara, é referido por 1 em
cada 4 Europeus. Apenas 7% dos Suecos, aos quais
este uso foi recomendado a 18 de dezembro de 2020,
seguem esta prática.
Finalmente, as comunicações telefónicas, a
telemedicina, as aplicações e a domótica representam
20% ou menos das opiniões.
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UMA FONTE DE SENTIMENTOS
CONTRADITÓRIOS
O “peso” do "sem contacto" nas nossas vidas não se
reflete apenas nos aspetos concretos, mas também
no domínio psicológico, conforme nos dizem os
Europeus, originando sentimentos contraditórios
a respeito desta tecnologia. Um total de 73% dos
inquiridos associam pelo menos um termo negativo
à vida "sem contacto", sendo que apenas 58% lhe
associam um termo positivo (Fig. 3). Uma palavra
destaca-se claramente das restantes: a solidão.
Este termo é colocado em primeiro lugar por 43%
dos inquiridos, refletindo o descontentamento com
um distanciamento presencial que se exacerbou
ainda mais com a Covid-19. Em todos os países
do estudo, à exceção da Hungria, que refere
primeiramente o perigo, a solidão ocupa a primeira
posição, sendo referida por mais de metade dos
inquiridos na Bélgica, Portugal, França e Suécia.

43%
DOS EUROPEUS ASSOCIAM
O SEM CONTACTO
À PALAVRA “SOLIDÃO”.

À solidão seguem-se outros sentimentos negativos:
a tristeza, a dificuldade e o medo (31%, 23% e 21%).
A primeira é principalmente sentida em Portugal e
França, embora também em Espanha e na Roménia.
A Itália e a Roménia referem a dificuldade implicada
pela vida "sem contacto". Portugal, Espanha e Hungria
integram o grupo que teme este estilo de vida.
No entanto, são também referidos alguns termos
positivos, sendo 58% os inquiridos que os associam
à vida "sem contacto". A primeira posição é
ocupada pelo carácter prático, que recolhe 20% das
opiniões (5ª posição no conjunto total de termos
apresentados). Contudo, esta opinião está longe de
ser unânime, sendo referida por 32% dos Britânicos
e Búlgaros, e apenas 4% dos Portugueses.
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Fig. 3

Quais os 3 termos da lista abaixo que melhor correspondem à sua ideia da vida "sem contacto"?
3 respostas possíveis. A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021

73

TERMOS NEGATIVOS

43

Solidão

31

Tristeza

23

Dificuldade

21

Medo

17

Perigo

15

Vigilância

20

FUTURO *

58

TERMOS POSITIVOS

20

Praticabilidade

17

Facilidade

16

Progresso

14

Liberdade

10

Entreajuda

8

Partilha
Encontros
Entretenimento

7
6

* O termo “futuro” é aqui considerado neutro, pelo que não foi incluído nos cálculos relativos a “termos positivos” e “termos negativos”.
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Ao carácter prático segue-se o trio constituído pela
facilidade, progresso e liberdade (17%, 16% e 14%).
Mais uma vez, são observadas enormes disparidades
entre os países: os Polacos consideram a vida "sem
contacto" fácil (30%), uma opinião contestada pelos
Búlgaros (11%), Portugueses e Espanhóis.

A vida "sem contacto" é sinónimo de progresso para
os Eslovacos (25%) e, de forma mais enfática, na
Europa Central. Longe de partilhar esta opinião estão
os Italianos (8%), os Portugueses e os Suecos (9%). As
classificações atribuídas à liberdade proporcionada
pela vida "sem contacto" variam amplamente, entre
11% e 20%. (Fig. 4)

Fig. 4

MÉDIA DE 15 PAÍSES

Percentagem de termos positivos por país

58 %

A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021

Menos de 55%
Entre 55% e 65%
Mais de 65%
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58 % Suécia

62 %

Polónia

Bélgica

67 %

52 %
Reino Unido

França

66 % Rép. Checa

72 %

70 % Eslováquia

48 %

Portugal

53 % Roménia
66 % Bulgária

39 %
Áustria

61 %
Espanha

48 %

63 % Húngria

Itália

48 %
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3 GRUPOS COM 3 VIVÊNCIAS
DO "SEM CONTACTO"
Estes resultados refletem formas distintas de
praticar e sentir a vida "sem contacto" que
dependem de numerosos fatores subjacentes,
nomeadamente a maturidade da utilização, assim
como a cultura e o nível económico de cada país.
A análise dos resultados em função destes vetores
essenciais evidencia a existência de três grupos
geográficos cujos membros partilham visões
semelhantes da vida "sem contacto". São três grupos
que muitas vezes se demarcam no que respeita ao
consumo.
O primeiro grupo é formado pelos países do Norte da
Europa, onde os sistemas "sem contacto" faziam já
parte do quotidiano, aspeto ao qual se alia a cultura
Anglo-Saxónica e um elevado nível económico. O
Reino Unido, a Suécia e a Alemanha constituem os
porta-estandartes deste grupo, ao qual se vem juntar
a Áustria.
O segundo grupo é constituído pelos países situados
no Sul da Europa, onde as nações Latinas partilham
a origem Mediterrânica, uma dominância do
catolicismo e uma situação económica por vezes
instável. Estes países associam frequentemente o
"sem contacto" a termos positivos, sendo a existência
prévia desta tecnologia considerada inferior à de
muitos outros países.
O terceiro grupo reúne os países da Europa de
Leste, onde é observado um maior equilíbrio entre
opiniões positivas e negativas. Trata-se de países
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onde as práticas "sem contacto" já existiam, embora
tenham experienciado uma evolução muito rápida
nos últimos anos. A Polónia, onde as transações
contactless aumentaram de 33%, em 2014, para
80%, em 2018, constitui um exemplo marcante deste
crescimento súbito (fonte: Estudo cartão Visa, 2018).
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A CRISE SANITÁRIA COMO
FATOR DE INTENSIFICAÇÃO
OU REVELADOR DE VIDAS
"SEM CONTACTO"
AS PRÁTICAS ANTERIORES À PANDEMIA…
Iremos constatar várias vezes no decurso deste
estudo que as diferenças entre os três grupos
geográficos referidos na secção anterior se aplicam
a várias situações e pontos de vista. É este o
caso quando se questionou se as práticas "sem
contacto" existiam antes do início da crise sanitária.
Os Europeus respondem afirmativamente a esta
questão (73%), (Fig. 5) principalmente os cidadãos
dos países do Norte.

De facto, os Britânicos, Suecos e Alemães revelamse os mais convictos (88%, 82% e 79%), assim
como os Austríacos e Checos (79% e 81%). Já os
países do Sul encontram-se longe desta convicção,
nomeadamente Espanha e Portugal (56%). Entre
estes dois extremos, os Franceses e Italianos
encontram-se praticamente na média (74% e 72%).
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Fig. 5

Relativamente à evolução das práticas "sem contacto" na sociedade, considera que
a seguinte resposta reflete a sua opinião?
A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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Itália

72 %

68 % Húngria
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Fig. 6

Relativamente à evolução das práticas "sem contacto" na sociedade, considera que
a seguinte resposta reflete a sua opinião?
A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021

Já existiam antes da crise da Covid-19, mas aceleraram
consideravelmente com a pandemia
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… EM EVOLUÇÃO ACELERADA
PELA CRISE SANITÁRIA
Da mesma forma que a existência prévia das
práticas "sem contacto" é constatada sem
ambiguidade, também o é o papel da Covid-19
como acelerador da respetiva adoção. Quase 4 em
cada 10 Europeus pensam que a crise sanitária
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desempenhou este papel (Fig. 6). Os países do Norte
revelam mais uma vez uma opinião partilhada,
ao passo que os países do Sul, assim como a
Roménia, se revelam menos convictos, atribuindo
à crise sanitária um papel mais revelador do que
acelerador das práticas "sem contacto". É este o
caso de 44% dos Portugueses e Espanhóis.

NÚMEROS-CHAVE
73 %

dos Europeus afirmam que as práticas "sem
contacto" existiam antes da crise sanitária

1 em cada 5 Europeus
referem o carácter prático
como aspeto positivo das
tecnologias contactless

Para
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Quase
4 em cada 10
Europeus

pensam que a crise sanitária
veio acelerar a evolução das
práticas "sem contacto"

46 % dos Europeus,

a crise da Covid-19 constitui o símbolo mais
representativo da vida "sem contacto"

Quase
3 em cada 4
Europeus

associam pelo menos um
termo negativo à vida
"sem contacto" (“solidão”,
“tristeza”, “dificuldade”, etc.)
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2

O "SEM CONTACTO" INSTALA-SE
NO QUOTIDIANO
Os Europeus não expressam qualquer dúvida no que respeita
à presença do "sem contacto" no quotidiano, apreciando as
respetivas práticas, apesar de percecionarem as utilizações
concretas e a dimensão social de formas diferentes. No entanto,
a vida "sem contacto" é vivenciada como uma restrição. Acima
de tudo, os Europeus estão conscientes das desigualdades
existentes entre as classes sociais, quando se trata de
beneficiar das práticas adotadas.
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A VIDA "SEM CONTACTO":
ENTRE RESTRIÇÕES
E INSATISFAÇÃO
UMA PRESENÇA BEM DEFINIDA
NO QUOTIDIANO

Da mesma forma que a existência anterior dos
múltiplos aspetos da vida "sem contacto" não
suscita quaisquer dúvidas aos Europeus, a presença
do "sem contacto" no quotidiano é igualmente
indisputada. Um total de 8 em cada 10 Europeus
consideram que as práticas "sem contacto"
encontram-se firmemente presentes no dia a dia
(Fig. 7). Esta opinião é uniforme de país para país,
embora os Alemães e os Checos se revelem um
pouco menos convictos (72% e 71%), sendo os
Polacos e os Portugueses os que expressam maiores
convicções (90% e 89%).
Contudo, a presença da vida "sem contacto" é
sentida de forma global, não sendo observada uma
clivagem precisa entre as três zonas geográficas
anteriormente referidas.
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Fig. 7

Em termos pessoais, considera que as práticas "sem contacto" (teletrabalho, comunicação à distância,
pagamentos contactless) encontram-se ou não presentes na vida quotidiana?
A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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EM CADA
EUROPEUS
CONSIDERAM QUE AS PRÁTICAS "SEM CONTACTO"
SE ENCONTRAM PRESENTES NO QUOTIDIANO.
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UMA REALIDADE SENTIDA
COMO UMA RESTRIÇÃO

A constatação da existência de uma realidade marcada
por uma vida "sem contacto" não significa que esta
seja aceite de forma natural. De facto, 6 em cada 10
Europeus vivenciam as evoluções associadas como
uma restrição (Fig. 8). A existência anterior de algumas
práticas faz com que determinados países do Norte,
tais como a Alemanha e o Reino Unido (52% e 53%),
se revelem menos sensíveis a esta “não escolha”, ao
passo que a maior parte dos países de Leste se mostram
particularmente desconfortáveis com a vida "sem
contacto", nomeadamente a Roménia e a Bulgária (79%

e 72%). As opiniões revelam-se mais uniformes nos países
Latinos. Os Italianos são quem menos sente esta realidade
como uma restrição, ao passo que os Franceses expressam
uma opinião semelhante à dos países da Europa Central
(69%).
Relativamente a esta questão, as opiniões dividem-se também
em função do grupo etário e nível de rendimentos. Os
mais jovens e as famílias que desfrutam de rendimentos
superiores aceitam mais facilmente esta realidade (45%
para o grupo de 18-24 anos, 46% para o grupo de 25-34
anos), comparativamente aos cidadãos seniores e às
famílias de rendimentos modestos (65% para o grupo de
50-64 anos, 63% para o grupo de 65+ anos).

Fig. 8

Em termos gerais, qual das seguintes respostas reflete melhor a sua opinião?
A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021

OPTARIA POR ESTAS EVOLUÇÕES
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Não optaria por estas evoluções, porque
constituem restrições
18-24 anos
25-34 anos
Sentimento de
restrição por
grupo etário

35-49 anos
50-64 anos
65 anos ou mais

EVOLUÇÕES QUE NÃO SEDUZEM

Observam-se assim evoluções concretizadas, mas
julgadas de forma bastante desfavorável, dado
agradarem a apenas 45% dos Europeus. Reino
Unido, Espanha e Alemanha, mais fortemente
direcionados para o "sem contacto", são os mais
seduzidos (56%, 55% e 52%) (Fig. 9).
40

60
55
54
58
65
63

A lógica geográfica anteriormente salientada
aplica-se também a este aspeto. Os Romenos e
os Búlgaros apreciam apenas moderadamente
esta evolução (18% e 32%), voltando a França a
encontrar-se próxima destes países (37%).
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Fig. 9
MÉDIA DE 15 PAÍSES

Em termos gerais, considera que estas
evoluções o agradam?

45 %

A todos os entrevistados, % dos que
responderam “Gostar” delas
Fonte: Observador Cetelem 2021
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TORNA-SE DIFÍCIL
PROJETAR O FUTURO”

SENTIMO-NOS ALGO TRISTES
EM COMPARAÇÃO COM A VIDA
ANTERIOR.
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PONTOS DE VISTA OPOSTOS
EM ÁREAS DISTINTAS
OPINIÃO PRINCIPALMENTE
FAVORÁVEL NA ÁREA DA SAÚDE

A vida "sem contacto", considerada bem real,
mas sentida como uma imposição, concretiza-se
através de um conjunto de práticas que geram
também opiniões contrárias. A área da saúde e
segurança sanitária congrega uma maioria de
opiniões positivas (44%) (Fig. 10). Resultado não
surpreendente em tempos de pandemia, em que
a ausência de contacto presencial, tomada como
eficaz, mas inicialmente aceite com desagrado, veio
convencer pouco a pouco os cidadãos. É esta a área
referida em primeiro lugar por todos os países, à
exceção da Roménia e da Polónia (23% e 30%).
Relativamente a todas as outras áreas incluídas
no âmbito deste estudo, as opiniões negativas
prevalecem, congregando frequentemente mais
de metade dos inquiridos, nomeadamente no que
respeita às relações amorosas, educação, liberdade,
economia do país e confiança entre os indivíduos.
É também de notar que cerca de um quarto dos
Europeus não se pronunciam sobre os
vários aspetos.
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Fig. 10

No que respeita especificamente às áreas listadas, considera que estas evoluções são
positivas ou negativas?
A todos os entrevistados, em %
Fonte: Observador Cetelem 2021
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TAREFAS QUOTIDIANAS SIMPLIFICADAS,
DISTÂNCIA FÍSICA QUE DESAGRADA

Quando a vida "sem contacto" é considerada sob um ângulo
mais concreto, os Europeus revelam-se um pouco mais
otimistas no que respeita às vantagens oferecidas, embora
deixando bem clara uma “linha de separação” entre
as práticas que facilitam as tarefas diárias e os aspetos
relacionados com a vida social.
No primeiro caso, a vida "sem contacto" agrada a muitos.
Fazer compras online, gerir o orçamento ou resolver
assuntos administrativos à distância, obter informação
através de um ecrã, efetuar pagamentos de forma remota,
adquirir cultura de forma virtual, teletrabalhar e jogar
são vários aspetos em que a vida "sem contacto" reúne
numerosos “gostos” (73%, 70%, 68%, 66%, 58%, 57%, 56%)
(Fig. 11).
No segundo caso, ou seja, em todos os aspetos relacionados
com a vida social, o polegar aponta para baixo, expressão
de um verdadeiro ressentimento. É com extremo desagrado
que os Europeus percecionam os encontros remotos, o
isolamento dos amigos e a imposição de conhecer novos
indivíduos através de um ecrã (26%, 40% e 41%).

Fig. 12 / Contexto

Evolução do interesse expresso na Internet pelas
plataformas de comércio eletrónico entre 2019 e 2020
Fonte: Nextrends por C-Ways (metodologia: medida do interesse expresso na Internet
entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021)
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Uma análise mais detalhada das respostas dadas pelos
Europeus revela a existência de várias peculiaridades
nacionais, bastante pronunciadas. Os Franceses são de
longe os menos entusiastas pelas compras online (51%
vs. 73% Média Europeus), o que parece sublinhar o seu
apego ao comércio tradicional, apesar do ressurgimento
do interesse por esta prática observado durante o
primeiro confinamento (aumento de 20% do interesse
pelas plataformas de comércio eletrónico entre 2019 e
2020) (Fig. 12). Relativamente a este aspeto, os Franceses
permanecem bem longe dos campeões Britânicos e não
partilham o enamoramento crescente dos Espanhóis por
esta nova forma de adquirir (+36% de interesse em 2020).

12,5

Alemanha

Suécia

-11,3
14,7

SEM RESTRIÇÕES.

AS VISITAS VIRTUAIS AO MUSEU
PERMITEM-ME FAZÊ-LO QUANDO QUERO,
TRATA-SE DE UMA ENORME VANTAGEM,
TANTO PARA MIM COMO PARA OS MEUS
FILHOS. PENSO QUE ESTA OPÇÃO É
EXTREMAMENTE PRÁTICA”.
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Fig. 11

Num mundo com menos contacto humano/presencial, agrada-lhe ou não cada uma das atividades listadas
abaixo (ou pensa que agradaria-caso não a realize ou nunca a tenha realizado)?
A todos os entrevistados, em % de respostas “Agrada-me”
Fonte: Observador Cetelem 2021
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plataformas / aplicações

70
68

Informar-se através de ecrãs em vez de meios em papel
Utilizar menos dinheiro e mais métodos de
pagamento contactless

66

Participar em atividades culturais virtuais (visitas a
museus e outros)

58
57

Trabalhar à distância (com a evolução do teletrabalho)
Divertir-se online (jogos em grupo online, jogos de cartas /
poker online, etc.)

56

Equipar o seu lar com dispositivos conectados
(comando remoto de luzes, etc.)

55

Aprender à distância (cursos online, aulas virtuais, aulas em
vídeo, etc.)

51

Não ter de cumprimentar os outros com um
aperto de mão ou beijo

44

Praticar desporto em casa através de cursos em vídeo/ apps

44

Usufruir de cuidados médicos online (telemedicina)

43
41

Conhecer pessoas novas via aplicações / vídeochamadas
Manter relacionamentos com os seus próximos
e amigos à distância
Manter encontros amorosos à distância

Relativamente à aquisição de cultura online, os
Italianos revelam uma curiosidade muito superior à
das restantes nações (70% vs. 58% Média Europeus),
ao passo que o entretenimento online é apanágio
dos Espanhóis (70% vs. 56% Média Europeus). No
que respeita ao teletrabalho, são os Húngaros os
primeiros a desejar exercer as respetivas profissões
no domicílio (70% vs. 56% Média Europeus),

40
26

enquanto os Suecos e os Espanhóis partilham o
interesse pela educação online (65% e 64% vs. 51%
Média Europeus). Os Britânicos e os Franceses são
quem mais valoriza a omissão do aperto de mão e
do beijo como forma de cumprimento (47% vs. 44%
Média Europeus), ao passo que os Austríacos são os
menos numerosos a apreciar encontros à distância
(15% vs. 26% Média Europeus).
45

UMA DUALIDADE
INDIVIDUAL E COLETIVA

46
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FÁCIL PARA MIM,
MENOS FÁCIL PARA OS OUTROS

Tendo em consideração todos os fatores envolvidos,
será fácil a vida "sem contacto"? Sim, de acordo
com os Europeus, embora se observe uma distinção
entre a perceção que cada indíviduo tem sobre
facilidade para si da vida "sem contacto" face à
da generalidade da socidade. Pois como sempre
– recordemos os resultados do Barómetro do
Observador Cetelem sobre a situação pessoal
e nacional – os Europeus valorizam o “eu” em
detrimento do “nós”. Este egocentrismo leva a que
66% dos Europeus considerem ser fácil a adaptação
à vida "sem contacto" (Fig. 13) sendo dois dos países
do Norte os que mais manifestam esta apetência:
o Reino Unido e a Suécia (74%). Os Portugueses
seguem este grupo de países (73%). Este sentimento
é menos acentuado nos países da Europa Central,
particularmente na Polónia (60%). Os Franceses
seguem também esta tendência (61%).

66%

Por outro lado, um pouco menos de 1 em cada
2 Europeus creem que a sociedade se adapta
facilmente à vida "sem contacto", sendo observadas
diferenças mais acentuadas entre os três grupos
geográficos. No grupo de países do Norte, o
Reino Unido, a Suécia e a Alemanha destacam-se
claramente no sentido de expressar confiança na
adaptação nacional (64%, 54% e 52%). Na Europa
Central, a Bulgária, Roménia, Polónia e Hungria
revelam-se bem mais duvidosas (31%, 32%, 35%,
37%). Já a França e a Espanha, dois países do Sul,
situam-se na média das opiniões expressas
(48% e 45%). Portugal regista um valor (40%)
ligeiramente abaixo da média.

DOS EUROPEUS
AFIRMAM SER CAPAZES DE SE
ADAPTAR FACILMENTE À VIDA
"SEM CONTACTO".
47

Fig. 13

Em termos gerais, considera fácil ou difícil adaptar-se às práticas "sem contacto" (ou seja, determinadas
práticas quotidianas que envolvem um menor contacto humano/presencial e um maior recurso aos meios
digitais)?
A todos os entrevistados, em %
Fonte: Observador Cetelem 2021
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BENEFÍCIOS PARA O AMBIENTE

Fig. 14

Uma opinião “qualitativa” sobre a vida "sem
contacto" impelida pela pandemia vem salientar
a dicotomia entre o “coletivo” e o “pessoal”. Um
total de 48% dos Europeus creem que o reforço das
práticas "sem contacto" resultante da Covid-19 é
negativo para a sociedade, ao passo que apenas
42% expressam esta opinião no que respeita ao
domínio pessoal. Contudo, uma área destaca-se
como verdadeiramente ganhadora: o ambiente. De
facto, mais de 1 em cada 2 Europeus declaram que
a aceleração da vida "sem contacto" traz benefícios
ao ambiente (Fig. 14).
O grupo de países do Sul, incluindo a França, é
sistematicamente o mais entusiasta em julgar
benéfico o reforço das práticas "sem contacto"
imposto pela pandemia, independentemente
do aspeto considerado. Os outros dois grupos
expressam opiniões algo diferentes.

AS PRÁTICAS
DE TRABALHO
MUDARAM..

Na sua opinião, a intensificação resultante da crise
da Covid-19 de determinadas práticas quotidianas
que envolvem um menor contacto presencial e um
maior recurso aos meios digitais constitui uma
evolução positiva ou negativa?
A todos os entrevistados, em % de respostas “Uma
evolução positiva”.
Fonte: Observador Cetelem 2021

54 %
29 %

Para si,
pessoalmente

29 %
Para o ambiente

Para a sociedade
em geral

IMPRIMIMOS MENOS E PRIVILEGIAMOS O DIGITAL.
ISTO PERMITE REDUZIR A PEGADA DE CARBONO.
NATURALMENTE QUE TODOS EVOLUÍMOS NESTE
SENTIDO, O QUE PENSO SER BASTANTE

POSITIVO.”
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UMA ADAPTABILIDADE
QUE DEPENDE DA IDADE
E RENDIMENTOS
Les jeunes sont ensuite celles et ceux qui tireront
le meilleur parti de la vie sans contact. 71 %
des Européens le pensent. Les « Igen », ainsi
nommés par le psychologue Jean Twenge, nés
avec un smartphone à la main, possèdent un
avantage numérique « génétique » déterminant.
Les entretiens qualitatifs conduits dans le cadre
de cette étude ont souligné que cette opinion était
partagée quelle que soit les générations. Mais, les
opinions nationales sont un peu plus contrastées.
EM TODO O CASO, É FÁCIL…
82 % des
Tchèques l’affirment alors que les Belges
O sentimento de ser fácil a adaptação
pessoal
sont seulement 57 %.
à nova vida "sem contacto" exprime-se
primariamente nas práticas quotidianas. Estas
congregam uma maioria de opiniões favoráveis,
excetuando o contacto com amigos e os encontros
amorosos
à distância.

Troisième gagnant d’une vie sans co
développement, la communauté des
Avec toujours des Tchèques et des B
situent aux antipodes (77 % et 58 %).

Les enfants complètent enfin ce qua
bénéficiaires d’une vie sans contact
d’adaptabilité.

Ensuite, plus question de voir sous u
cette capacité d’adaptation selon le
sociales concernées. Moins d’1 Euro
estime que les parents, les personn
campagne, en perte d’autonomie ou
économique sauront faire face à ces
Ils sont même seulement 1 sur 5 à p
personnes âgées pourront s’adapter
groupe Nord se montrent un peu plu
que les autres. Ceux du groupe de l’
souvent plus ruraux, affichent un pe
affirmé.

Ces résultats mettent en exergue un
numérique, dont la vie sans contact
composantes tangibles, qui verrait s
jeunes, les urbains et les personnes
leur épingle du jeu. Populations qui
aujourd’hui de plus en plus celle de
européennes.
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POINTS
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Fig. 15

Em termos gerais, considera fácil ou difícil adaptar-se às práticas "sem contacto" (ou seja, determinadas
práticas quotidianas que envolvem um menor contacto humano/presencial e um maior recurso
aos meios digitais)?
A todos os entrevistados, em % de respostas “Fácil”
Fonte: Observador Cetelem 2021
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baixos

62
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Dois terços dos Europeus consideram fácil
a adaptação às práticas "sem contacto",
independentemente do género, grupo etário ou
nível de rendimentos.
(Fig. 15).
Mais uma vez, o comércio online representa o
aspeto mais consensual (79%) (Fig. 16), sendo
também novamente os Franceses que se mostram
mais relutantes (63%). De facto, este item não ocupa
o primeiro lugar na classificação dos Franceses, o
mesmo que os Belgas.

70

Às compras online, seguem-se a informação, os
pagamentos e a gestão do orçamento e assuntos
administrativos (76%, 74% e 73%). Os Portugueses
apreciam particularmente estas facilidades,
revelando-se novamente os Franceses e os Belgas os
mais avessos.
As restantes facilidades oferecidas pela vida "sem
contacto" são também bastante apreciadas, embora
as opiniões sejam menos marcadas. No final da
classificação encontram-se os aspetos associados às
relações humanas e à intimidade. Regressaremos a
este assunto na terceira parte deste estudo.

51

Fig. 16

Relativamente a cada uma das áreas listadas abaixo, considera que seria fácil ou difícil para si,
pessoalmente, adaptar-se a um mundo caracterizado por um menor contacto humano/presencial e uma
maior prevalência dos meios digitais?
A todos os entrevistados, % de respostas “Fácil”.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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Fig. 17

Considera fácil ou difícil a adaptação a um mundo "sem contacto" nos grupos de indivíduos listados abaixo?
A todos os entrevistados, % de respostas “Fácil”.
Fonte: Observador Cetelem 2021

76

Classes com maior poder de compra

71

Jovens

69

Pessoas que residem em cidades

62

Crianças

42

Pais

37

Residentes em zonas rurais

28
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26
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Seniores

20

… MAS NEM PARA TODOS

As pessoas que residem em zonas rurais, assim
como as que experienciam perda de autonomia ou
dificuldades financeiras e os seniores têm maior
dificuldade em se adaptar à vida "sem contacto"
(Fig. 17), um ponto de vista encabeçado pelos
Checos e que se impõe em todos os países do
estudo, numa quase unanimidade (87%).

53

Na opinião de 71% dos Europeus, são os jovens
que tiram o maior partido da vida "sem contacto".
Nascidos já com um smartphone na mão, a Geração
Z, ou “iGen” conforme designados pela psicóloga
Jean Twenge, desfrutam de uma vantagem
“genética” determinante no mundo digital. Os
inquéritos qualitativos realizados no âmbito deste
estudo revelam que esta opinião é partilhada,
independentemente das gerações. No entanto,
observam-se algumas diferenças de país para país:
82% dos Checos expressam esta opinião, ao passo
que apenas 57% dos Belgas o fazem.
Além dos jovens e das classes afluentes, as
comunidades urbanas formam o terceiro grupo que
beneficia da vida "sem contacto" (69%). Mais uma
vez, os Checos e os Belgas situam-se nos antípodas
(77% e 58%).

As crianças constituem o quarto grupo a beneficiar
da vida "sem contacto", em termos
de adaptabilidade.
É ainda importante analisar a capacidade de
adaptação das várias classes sociais. Quase 1 em
cada 2 Europeus pensam que os pais e as pessoas
que vivem em zonas rurais ou experienciam perda
de autonomia ou problemas económicos serão
capazes de fazer frente a estas alterações. Apenas
1 em cada 5 creem que os idosos serão capazes
de se adaptar. Os países do Norte mostram-se um
pouco mais otimistas do que os restantes, ao passo
que os países da Europa Central, frequentemente
mais rurais, expressam um pessimismo bastante
acentuado.
Estes resultados evidenciam a existência de
um fosso digital, do qual a vida "sem contacto"
representa um dos vários aspetos tangíveis, que
vem beneficiar apenas os jovens, as comunidades
urbanas e as classes afluentes, populações que cada
vez mais caracterizam as cidades Europeias.

1 5

EM CADA
EUROPEUS
PENSAM QUE OS IDOSOS
SERÃO CAPAZES DE SE ADAPTAR
À VIDA "SEM CONTACTO".
54

NÚMEROS-CHAVE

8 em cada 10 Europeus
afirmam que as práticas "sem contacto"
estão presentes no quotidiano

55 %

dos Europeus não se deixam
seduzir pela vida
"sem contacto"
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44 %

dos Europeus reconhecem os
benefícios das práticas "sem
contacto" em matéria de saúde e
segurança sanitária

Indivíduos entre 50-64 anos
são os que demonstram maior resistência à vida "sem
contacto", pela qual não optariam por considerarem
ser restritiva

Mais de 1
em cada 2 Europeus

pensam que a aceleração das
práticas "sem contacto" é
benéfica para o ambiente

55
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3

ENTRE AS INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS E O
DISTANCIAMENTO: UM
EQUILÍBRIO A ENCONTRAR
Plenamente conscientes da contradição inerente à expressão
“vida sem contacto”, os Europeus sublinham a principal
fraqueza destas práticas, que consideram uma forma de
regressão social: o impacto negativo na sociabilidade e a perda
da componente humana. Se esta tendência constitui uma
certeza, sendo inevitável a presença crescente das tecnologias
na vida quotidiana, os Europeus contam principalmente com
os cidadãos e com as empresas para travar a ameaça que se
afigura às dimensões social e humana.

57

RELAÇÕES HUMANAS, O
CALCANHAR DE AQUILES
DO "SEM CONTACTO"
RELACIONAMENTOS DE
QUALIDADE INFERIOR

Os testemunhos recolhidos revelam que os
Europeus valorizam os aspetos práticos da vida
"sem contacto", particularmente no quotidiano.
Mas exprimem igualmente fortes reservas no que
respeita à qualidade das relações humanas. Quando
lhes é perguntado, mais especificamente, se creem
que a vida "sem contacto" presencial enfraquece
ou mesmo degrada as relações humanas, os
Europeus respondem de forma clara e assertiva:
três quartos afirmam que sim (Fig. 18). Mais uma
vez, as respostas menos enfáticas provêm dos
países do Norte, dos quais se destacam o Reino
Unido e a Alemanha (66% e 67%), onde as práticas
virtuais se encontram mais disseminadas. Como

58

habitualmente, os países da Europa Central
expressam opiniões mais assertivas, sendo os
Búlgaros, Romenos, Checos e Húngaros quem
revela um maior desagrado com o distanciamento
nas relações (84%, 83%, 81% e 81%). Situando-se
entre os dois grupos, os países Latinos expressam
opiniões mais próximas da média Europeia.

DA INTIMIDADE
DEIXOU DE EXISTIR.”
A FRONTEIRA
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Fig. 18

Concorda que substituir o contacto presencial pelo virtual… ?

A todos os entrevistados, % de respostas “Enfraquece/degrada as relações (com conhecidos, amigos,
familiares ou desconhecidos)”.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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«SÓS JUNTOS», O HORIZONTE POSSÍVEL DAS RELAÇÕES "SEM CONTACTO"
A psicóloga Norte-Americana Sherry Turkle,
professora de estudos sociais em ciências e
tecnologia no MIT, publicou em 2011 o livro
“Sós Juntos” (“Alone Together”), um ensaio de
enorme impacto que veio motivar uma reflexão
aprofundada sobre a vida "sem contacto".
Segundo Sherry Turkle, este estilo de vida
assinala a passagem da comunicação à ligação.
As novas tecnologias seduzem os indivíduos

MENOR CONTACTO DIRETO

O resultado assemelha-se a uma espiral negativa. O
impacto não se faz apenas sentir na qualidade das
relações humanas, como também na quantidade. Mais
uma vez, três quartos dos Europeus pensam que a
vida "sem contacto" diminui a frequência das relações.
(Fig. 19). As diferenças entre os três grupos são
novamente acentuadas, registando-se opiniões menos
enfáticas no Norte, nomeadamente na Alemanha e
Reino Unido (64% e 67%), e mais assertivas na Europa
Central, sendo a Polónia e a Roménia quem expressa o
maior inconformismo (83%).

a explorar a sua vulnerabilidade. A ausência
de contacto presencial configura um maior
controlo, ao permitir-nos apagar e retocar o que
nos desagrada e salientar ou mesmo inventar o
que nos valoriza. O sentimento de que ninguém
nos escuta é compensado pela capacidade das
máquinas. Estou só, mas não estou sozinho. A
existência poderá então traduzir-se numa frase
filosófica reinventada: Partilho, logo existo.

A PREFERÊNCIA PELO VIRTUAL

É de notar que os Europeus se encontram
plenamente conscientes da prevalência do
virtual em detrimento do real. Efetivamente,
um pouco mais de metade dos Europeus optam
deliberadamente por esta via: um total de 57%
declara substituir encontros presenciais por
encontros remotos, quer se trate de reuniões ou
jogos online (Fig. 20). Todos os países, à exceção
da Áustria e da Hungria, registam classificações
superiores a 50% a este respeito. Desta vez, não se
observam diferenças entre os grupos geográficos.
Assim, a Suécia, Polónia e Espanha, pertencentes a
cada um dos três grupos, são quem expressa maior
preferência pelo virtual (64%).

PERDEMOS A
COMPONENTE HUMANA”.
PERDEMOS ELOS SOCIAIS,
APESAR DAS REDES SOCIAIS.
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Fig. 19

Concorda que substituir o contacto presencial pelo virtual… ?

A todos os entrevistados, % de respostas “Enfraquece/degrada as relações (com conhecidos, amigos, familiares
ou desconhecidos)”.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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Fig. 20

Com que frequência substitui encontros presenciais por encontros virtuais (telefonar em vez de visitar,
participar num jogo de grupo online e não em volta de uma mesa, etc.)?
A todos os entrevistados, em %
Fonte: Observador Cetelem 2021
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43
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26

Raramente
Nunca

17

EXTIMIDADE, A VALORIZAÇÃO DO
INDIVIDUAL PELO "SEM CONTACTO"
Dando continuidade aos princípios filosóficos
de Lacan, o psiquiatra Serge Tisserand
desenvolveu o conceito de extimidade,
uma atitude favorecida pelas redes sociais.
A extimidade define-se como o desejo de
preencher o vazio da própria existência, de
agradar aos outros, de combater o tédio,
de embarcar numa jornada de reavaliação.
Isto envolve a partilha pública de facetas da
vida privada, o desejo de mostrar ao mundo
aspetos tanto físicos como psicológicos do ser,
validados pelos “gostos” que os valorizam.
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UMA DISTÂNCIA QUE
GERA INSATISFAÇÃO

Os Europeus experienciam o sentimento algo vago
de que as relações "sem contacto" não constituem
um remédio universal. Apenas 44% consideram
satisfatório este tipo de relacionamento humano,
sendo os Franceses e os Britânicos quem mais
advoga esta opinião (51%) (Fig. 21). De forma geral,
é nos países do Norte que este aspeto é menos
questionado, tal como sucede na Suécia (48%),
ao passo que as relações "sem contacto" são
percecionadas de forma mais negativa nos países
do Sul, particularmente em Espanha e Portugal
(35% e 37%). A Roménia, um outro país de raízes
culturais Latinas, revela uma atitude também
crítica (33%).
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Fig. 21

E no que diz respeito às relações com as pessoas que tem mantido mais distância
do que faria no passado, diria que...?
A todos os entrevistados, % de respostas “relações à distância funcionam bem”.
Fonte : Observador Cetelem 2021
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UMA EVOLUÇÃO
INEVITÁVEL QUE DEIXA
MUITO A DESEJAR
UM DESEJO CONTRADITÓRIO

Tendo em conta, por um lado, os benefícios práticos
oferecidos pela vida "sem contacto" e, por outro,
as frustrações sociais que a mesma origina, é com
dificuldade que os Europeus se pronunciam sobre
o futuro. Sinal de indecisão, uma pequena maioria
(53%) aspira que a sociedade adote o "sem contacto"
de forma crescente nos próximos dez anos (Fig. 22),
sendo os mais reticentes os Romenos, Búlgaros,
Italianos e Franceses (44%, 45%, 45% e 47%). Já
os Espanhóis assumem uma atitude mais positiva
a este respeito (63%), expressando também os
Britânicos uma preferência pelo virtual (60%).

UMA REALIDADE CADA VEZ MAIS CERTA

Se o desejo por uma vida "sem contacto" é algo
indefinido, a convicção de que tal realidade se irá
certamente concretizar não deixa lugar a dúvidas.
De facto, 8 em cada 10 Europeus pensam ser
provável que o digital venha a ocupar cada vez mais
espaço (Fig. 23) Esta opinião é partilhada por todos
os países, sendo de novo a Roménia a nação mais
relutante, embora apenas ligeiramente (72%).
64

O Observador Cetelem 2021

Fig. 22

Em termos gerais, considera ou não desejável que a sociedade daqui a 10 anos adote cada vez mais
práticas "sem contacto" (teletrabalho, comunicação à distância, pagamento contactless, etc.)?
A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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14
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Fig. 23

E, em termos gerais, considera ou não provável que a sociedade daqui a 10 anos irá adotar cada vez mais
as práticas "sem contacto" (teletrabalho, comunicação à distância, pagamento contactless, etc.)?
A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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CONFIANÇA NOS CIDADÃOS
E NAS EMPRESAS

Na ótica de uma expansão que se afigura inevitável,
os Europeus questionam-se sobre o impacto do
"sem contacto" sobre determinadas áreas, tais
como a segurança e o respeito pela vida pessoal.
Em resultado, as opiniões dividem-se quanto
à confiança depositada nos atores passíveis de
controlar esta evolução.
Os três países do Norte partilham solidamente
a opinião de que as empresas, os cidadãos, as
coletividades locais e os poderes públicos serão
capazes de superar este desafio. Um país de
consenso social e responsabilização individual por
excelência, a Suécia revela-se claramente mais
otimista relativamente a estes atores. Já os países
da Europa Central, particularmente a Bulgária e a
Roménia, mostram-se bastante mais céticos.

Mais especificamente, os Europeus depositam
primariamente as suas esperanças nas empresas e
nos cidadãos (Fig. 24), que reúnem 61% de opiniões
positivas, sendo as empresas percecionadas como
atores primordiais na Suécia (74%), ao passo que
os cidadãos ocupam o lugar cimeiro no Reino Unido
(72%). Já a Itália e a República Checa revelam-se
mais reservadas.
À exceção de vários países da Europa Central, assim
como de Espanha, as opiniões são favoráveis ao
papel das coletividades locais na evolução benéfica
do "sem contacto". Mais uma vez, os países da
Europa Central revelam maior relutância, chegando
mesmo a expressar desconfiança quanto aos
poderes públicos, que rejeitam no que respeita à
condução favorável desta evolução. Efetivamente,
apenas 31% dos Polacos confiam nestes atores, um
resultado que deverá ser perspetivado à luz das
controvérsias sociais que abalam o país.

Fig. 24

Tem ou não confiança em cada um dos seguintes atores para acompanhar a evolução dos modos de vida
"sem contacto" (teletrabalho, educação à distância, desmaterialização)?
A todos os entrevistados, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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… incluindo “Tenho confiança absoluta”

61

11

61

10
57
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NÚMEROS-CHAVE

Apenas

44 %

dos Europeus consideram
que as relações humanas à
distância são satisfatórias

6 em cada 10
indivíduos

confiam nas empresas e nos
próprios cidadãos para assegurar a
evolução benéfica do
"sem contacto"

Apenas

53 %

3 em cada 4
Europeus

afirmam que a vida "sem
contacto" presencial
enfraquece as relações
humanas
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57 %

dos Europeus declaram
substituir regularmente um
contacto presencial por um
contacto virtual

80 % dos Europeus

consideram provável que a sociedade dependa mais do
"sem contacto" daqui a 10 anos

dos indivíduos desejam que a
sociedade venha a adotar cada vez
mais o "sem contacto" nos próximos
10 anos
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CONCLUSÃO
Nada parece travar a evolução da vida "sem
contacto". Em vez da insatisfação que sentem hoje
em dia, os Europeus desejam usufruir das vantagens
oferecidas e assegurar que este estilo de vida
adquire a dimensão humana de que atualmente
carece. À luz da pandemia, a ausência de “empatia”
é sentida de forma ainda mais aguda.
Em termos mais gerais, a importância assumida
pela vida "sem contacto" assenta na proeminência
da tecnologia, vista como “um útil serviçal, mas
um mestre perigoso”, conforme salienta o político
e historiador Norueguês Christian Lous Lange,
parafraseando o discurso de Alexandre Dumas
sobre o dinheiro.
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Desde o transhumanismo à hibridização, conceito
desenvolvido por Ray Kurzweil em que a inteligência
artificial se aliaria à inteligência humana para
libertar finalmente o espírito dos seus alicerces
biológicos, os sonhos de uma tecnologia demiúrgica
estão bem presentes. Inquietantes e suscitando
interrogações e dúvidas, tais sonhos configuram
uma tangente inovadora que os Europeus não
desejam alcançar. Europeus para quem o mais
importante na vida "sem contacto" continua
a ser a vida (Fig. 25).
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Fig. 25 / Contexto
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EM DESTAQUE:

TELETRABALHO
O TELETRABALHO AFIRMA-SE…
E se, com a consagração do teletrabalho, o
ano de 2020 viesse assinalar a emergência do
“totalmente remoto”? Por trás desta expressão
esconde-se a versão final do trabalho à distância,
em que o assalariado, qual nómada digital, nunca
compareceria à empresa (Fig. 26).
Na sequência da crise sanitária, é forçoso constatar
que o teletrabalho se tornou numa potencial
ferramenta de gestão de recursos humanos,
largamente adotada pelas empresas e, acima de
tudo, numa necessidade que se veio impor. Os
anos anteriores já tinham revelado esta tendência,
com um crescimento significativo do teletrabalho
em vários países Europeus. O Reino Unido, onde
40% das empresas recorrem a este modelo de
trabalho de forma persistente, ocupa um dos
lugares cimeiros (fonte: sondagem do Instituto
Fraunhofer, julho de 2020). Pelo contrário, países
como a Espanha e a Itália parecem ter descoberto o
teletrabalho com a pandemia.
Os confinamentos sucessivos impostos nos últimos
meses vieram acentuar consideravelmente esta
tendência, ao ponto de a tornar indubitavelmente
irreversível (Fig. 27). Uma análise das deslocações
70

entre o domicílio e o local de trabalho num
conjunto de países Europeus revelou que o exercício
da atividade profissional nas empresas não chegou
nunca a regressar aos níveis registados antes
do confinamento. Neste domínio, e tal como é
frequentemente afirmado a respeito da Covid-19,
“nada voltará a ser como dantes”.
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Fig. 26 / Contexto

Proporção da população ativa que trabalhou regularmente ou ocasionalmente de forma remota em 2019
Em %.

Fonte: Eurostat.
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Fig. E9-3

Évolution
de l'intérêt exprimé sur le web pour l'enseignement à distance
Fig. 27 / Contexto

Source : Nextrends par C-Ways (méthodologie : mesure de l'intérêt exprimé sur le web en janvier 2021, moyenne sur 12 mois roulants)

Evolução da comparência ao local de trabalho

Média do índice Google Mobility Report em 12 meses consecutivos.
Fonte: Nextrends por C-Ways.
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… E É BEM ACEITE
Os Europeus acolhem favoravelmente esta
transformação, sendo 67% da opinião de que o
teletrabalho se processa de forma eficiente
(Fig. 28). Tal opinião será indubitavelmente
motivada pela liberdade reencontrada e pelo
eliminar das deslocações diárias, mesmo se à custa
de um esbater da fronteira entre a vida profissional
e a vida privada. Os inquéritos realizados no âmbito
deste estudo salientaram também que os horários
de trabalho poderão alongar-se, contrariamente ao
que seria intuitivo.
As opiniões positivas são numerosas na Suécia e no
Reino Unido, países onde o teletrabalho se encontra
já amplamente estabelecido. Este entusiasmo
é partilhado por Portugal e Espanha, onde esta
realidade profissional é bem mais recente (73%).
Já na Europa Central, este sentimento é bem mais
moderado. Assim, apenas 53% dos Búlgaros creem
que o teletrabalho é eficiente.

E MAIOR LIBERDADE,

O TELETRABALHO TRAZ MAIOR CONFORTO

PERMITINDO UMA GESTÃO MAIS FÁCIL DO TEMPO E DAS TAREFAS.
GOSTARIA BASTANTE DE TRABALHAR UM OU DOIS DIAS A PARTIR DE
CASA, DADO PODER FAZER EM CASA O MESMO QUE NO ESCRITÓRIO”.
73

Fig. 28

No que respeita ao teletrabalho no seu país, diria que… ?
A todos os entrevistados, % de concordância com “O teletrabalho funciona de forma eficiente”.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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67 % Hungria
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A DIMENSÃO SOCIAL DO TRABALHO:
UM ASPETO A RESPEITAR
Apesar do exposto, os Europeus não esquecem
que o trabalho constitui também um veículo de
sociabilidade. Apenas uma pequena minoria dos
profissionais (22%) deseja trabalhar exclusivamente
em casa, sendo de novo os Britânicos quem mais
valoriza esta modalidade (30 %) (Fig. 29). Um total
de 4 em cada 10 Europeus gostariam de repartir as
suas tarefas pelo domicílio e pelo local de trabalho,
sinal de que o teletrabalho se veio inscrever

de forma permanente na paisagem profissional
e na mente dos trabalhadores. De qualquer
forma, observa-se que o número dos entusiastas
por esta prática supera o dos irredutíveis que
desejam trabalhar exclusivamente no local de
trabalho (37%). As diferenças de atitude diferem
consideravelmente de país para país. Apenas 30%
dos Britânicos desejam repartir a sua atividade
profissional, contrariamente a 55% dos Eslovacos
e a 54% dos Búlgaros e Checos. Relativamente
tradicionalistas quanto a este aspeto, 43% dos
Franceses gostariam de exercer a sua atividade
exclusivamente no local de trabalho.

Fig. 29

Idealmente, preferiria trabalhar… ?
População ativa, em %.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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EM DESTAQUE:

ENSINO À
DISTÂNCIA
UM TÓPICO QUESTIONADO
PELA SOCIEDADE

Deixámos já de contar as reportagens e artigos da
imprensa que apontam as dificuldades de oferecer
uma educação satisfatória em tempos de Covid-19.
As medidas adotadas por vários governos vieram
trazer a lume esta problemática social e familiar,
que assentava até então num calendário recorrente
e reassegurador, em que os períodos escolares se
alternavam com as férias. A crise sanitária veio
fazer com que o ensino à distância, um tópico
até então vagamente discutido em vários países,
se tornasse num aspeto principal da sociedade
(Fig. 30).
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Évolution de l'intérêt exprimé sur le web pour l'enseignement à distance
Source : Nextrends par C-Ways (méthodologie : mesure de l'intérêt exprimé sur le web en janvier 2021, moyenne sur 12 mois roulants)
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Fig. 30 / Contexto

Evolução do interesse expresso na Internet pelo ensino à distância

Medida do interesse expresso na Internet em janeiro de 2021, média em 12 meses consecutivos.
Fonte: Nextrends by C-Ways.
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O aumento estrondoso observado nos últimos meses no número de pesquisas online sobre a edução à
distância evidencia o enorme interesse despertado por este tópico, mesmo se mais intenso durante os
períodos de encerramento das escolas. Os Espanhóis revelam maior consistência relativamente a estas
pesquisas, cujo início precedeu a crise sanitária.
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QUALIDADE: MAIS DE
METADE EM DÚVIDA…
Embora muitos pais tenham tido a ocasião de
estudar com os seus filhos matérias que há
muito esqueceram, ou se tenham transformado
eles próprios em professores, a qualidade do
modelo pedagógico "sem contacto" é agudamente
questionada. O número de Europeus que consideram
a qualidade do ensino à distância satisfatória não
chega a metade (45 %) (Fig. 31). A Suécia, onde
esta forma de aprendizagem era já amplamente
utilizada, é de longe o país que mais aprecia este
método de ensino (68%). Os restantes países
do Norte seguem esta tendência, assim como a
Espanha, ao contrário dos países da Europa Central,
revelando-se a Roménia o país mais crítico da
educação remota (23%).

1 2

MENOS
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EM CADA
CONSIDERAM A QUALIDADE
DO ENSINO À DISTÂNCIA
SATISFATÓRIA.

EUROPEUS
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Fig. 31

No que respeita à educação à distância no seu país, diria que… ?

A todos os entrevistados, em % de concordância com “A qualidade da educação à distância é satisfatória”.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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Fig. 32

Relativamente à educação à distância, considera cada uma das atividades
listadas fácil ou difícil?
Pais, em %.

Fonte: Observador Cetelem 2021
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Os esforços pedagógicos dos pais intensificaram-se
com o ensino à distância. Será que estes novos
pais-professores se revelaram bons alunos? A
maioria dos Europeus pensa que sim. De facto, 6 em
cada 10 pais consideraram ser fácil ajudar os filhos
com os trabalhos de casa (Fig. 32). O quinteto dos
mais satisfeitos é formado pelos Britânicos, Suecos,
Italianos, Espanhóis e Alemães. Já os Húngaros,
Eslovacos, Checos, Belgas e Romenos são os que
mais duvidam ser capazes de ensinar os próprios
filhos (Fig. 33).
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Fig. 33

Ainda relativamente à educação à distância, considera fácil ou difícil ajudar o(s) seu(s) filho(s) a fazer os
trabalhos de casa?
Pais, em % de respostas “Sim, é fácil”.
Fonte: Observador Cetelem 2021
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EM DESTAQUE

TELEMEDICINA
EMERGÊNCIA DA TELEMEDICINA: UM
DIAGNÓSTICO CONFIRMADO
Bastará referir apenas dois números para evidenciar
a amplitude da evolução da telemedicina. Em
França, foram reembolsadas 40 000 consultas
eletrónicas em fevereiro de 2020. Em abril do
mesmo ano, este número ascendeu a 4,5 milhões.
A renovação de prescrições e a procura de
aconselhamento constituem as duas principais
utilizações da telemedicina, permitindo reduzir o
afluxo aos consultórios.
Embora nos encontremos muito longe de uma
prática massiva, como na China, onde alguns
doentes não consultam um médico durante anos
e os maiores grupos se interessam pela e-saúde, a
pandemia veio intensificar o interesse pela medicina
à distância, que contribui para reduzir a sobrecarga
dos serviços hospitalares.

AGRADA-ME BASTANTE
ESTE TIPO DE CONSULTAS
MÉDICAS.
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SATISFAÇÃO COM O FUNCIONAMENTO:
UMA OPINIÃO QUE VARIA DE PAÍS
PARA PAÍS…
Tal como sucede com a educação à distância, o
ponto de vista dos Europeus sobre a telemedicina
é mais do que cético, sendo que apenas 45% a
consideram satisfatória (Fig. 34). Mais uma vez,
observa-se uma diferença clara entre os países do
Norte, aos quais este serviço agrada, assim como
à França, e os países da Europa Central, que se
revelam muito mais críticos. Isto é particularmente
evidente na Bulgária, onde apenas 17% dos cidadãos
expressam opiniões positivas. Esta disparidade
dever-se-á indubitavelmente às disparidades
existentes na qualidade dos serviços de saúde.

AGRADA-ME BASTANTE ESTE TIPO DE CONSULTAS MÉDICAS.
A QUALIDADE IRÁ DEPENDER DO MOTIVO E DOS MÉDICOS.

NÃO NECESSITO DE ME DESLOCAR, O QUE É
BASTANTE PRÁTICO.

PENSO SER NECESSÁRIO ACELERAR A EVOLUÇÃO E DISPOR DE
MÉDICOS QUE REGULEM ESTE SERVIÇO”.
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Fig. 34

No que respeita à telemedicina (medicina praticada à distância ou interações com profissionais de saúde
através de um ecrã), no seu país diria que… ?
A todos os entrevistados, em % de concordância com “A qualidade da telemedicina é satisfatória”.
Fonte: Observador Cetelem 2021

MÉDIA DE 15 PAÍSES
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Fig. 35

Pessoalmente, gostaria de recorrer à telemedicina?

MÉDIA DE 15 PAÍSES

A todos os entrevistados, em %.

58 % 21 %
37 % 42 %

Fonte: Observador Cetelem 2021
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Incluindo “Sim e já recorri à telemedicina”
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… E UMA PRÁTICA QUE SEGUE
ESTA TENDÊNCIA
No entanto, quase 6 em cada 10 Europeus afirmam
ter já recorrido ou ter sido tentados a recorrer
à telemedicina (Fig. 35). Os adeptos são mais
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28
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30
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38

8

66

36

Polónia

35

Espanha

França

34

12

Áustria

Não

50

16

Alemanha

Incluindo “Sim, mas não recorri ainda à telemedicina”

numerosos na Roménia, Portugal, Itália, Polónia
e Espanha. Os Belgas, Franceses, Eslovacos e
Austríacos mostram-se os mais reticentes em dar
este passo (62%, 54%, 54% e 53%).
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PORTUGAL
Os Portugueses consideram que a difusão dos modos de vida
"sem contacto" se intensificou em resultado da crise associada
à Covid-19, sendo que a maior parte dos cidadãos reconhece
que estas práticas fazem já parte do seu quotidiano. Práticas
que parecem funcionar de forma eficiente nas várias áreas
envolvidas, com destaque para o teletrabalho, embora com
reticências no que respeita às relações humanas. Grande parte
da população revela apreciar as práticas "sem contacto" e
deseja que as mesmas evoluam, considerando a maioria que
esta evolução é provável.

Contexto económico
Evolução
do PIB
por habitante

-9 %

2020 (vs 2019)

Fonte : FMI (previsões outubro 2020).
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+9 %

2021 (vs 2020)
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BARÓMETRO

Perceção da situação dos países (2021)

Perceção da situação pessoal (2021)

Perceção do poder de compra (2021)

Em termos gerais, como classifica a situação atual do seu
país numa escala de 1 a 10?
-0,7
4,8
Portugal
-0,7
15 países
4,7

Como classifica atualmente a sua situação pessoal
numa escala de 1 a 10?

Nos últimos 12 meses, diria que seu poder de compra...?
(Em %)
15 países, em 1 ano

5,7
5,7

Portugal
15 países

-0,1
-0,3

Em 1 ano

Em 1 ano

Práticas "sem contacto"

Aumentou
Manteve-se
Baixou

13

-13
-6
+19

39
48

17
46
37

-7
+2
+5

Portugal
15 países

Os portugueses não têm dúvidas de que o contacto virtual em detrimento
do físico é prejudicial para as relações humanas, uma vez que o "sem
contacto" enfraquece e degrada essas mesmas relações. A opinião dos
portugueses é de tal forma negativa que apenas 37% considera que os
relacionamentos à distância funcionam bem. Um impacto que, dizem,
não se faz sentir apenas na qualidade das relações humanas, mas
também na quantidade, com 80% dos portugueses a afirmar que a vida
"sem contacto" reduz a quantidade de interações, sejam elas físicas
ou virtuais.

Sentimento de que
escolheria estas evoluções

Apreciação destas
novas evoluções

Em termos gerais, qual das seguintes
respostas reflete melhor a sua opinião?
(Em %, «optaria por estas evoluções»)

Em termos gerais, considera que estas
evoluções o agradam? (Em %,
«Gosto delas»)

Portugal
15 países

Portugal
15 países

42 %
40 %

44 %
45 %

Questionados sobre a frequência com que costumam trocar a interação
física pela virtual - por exemplo, ligar a um familiar em vez de ir
visitá-lo – 14% dos portugueses revelam fazê-lo frequentemente; 42%
ocasionalmente; 31% raramente o fazem e 13% asseguram que
nunca o fazem.

Pré-existência do contactless antes da crise COVID-19
Relativamente à evolução das práticas "sem contacto" na sociedade, considera que
a seguinte resposta reflete a sua opinião? (Em, % «Já existiam anteriormente»)

56 %

Portugal
15 países

73 %

Sentimento de que o "sem contacto" funciona
bem em diferentes domínios
No que respeita especificamente às áreas listadas em baixo, considera que estas
funcionam bem? (Em %, «Sim»)

73 % 67 %

44 % 45 %

43 % 45 %

37 % 44 %

Teletrabalho

Ensino à
distância

Telemedicina

Relações à distância

Aceleração devido à crise COVID-19
Relativamente à evolução das práticas "sem contacto" na sociedade, considera
que a seguinte resposta reflete a sua opinião? (Em %, «Já existiam antes da crise
da Covid-19, mas aceleraram consideravelmente com a pandemia»)
Portugal
15 países

37 %
39 %

Probabilidade e desejo de que estas práticas
"sem contacto" se desenvolvam no futuro

Presença na vida diária
Em termos pessoais, considera que as práticas "sem contacto" (teletrabalho,
comunicação à distância, pagamentos contactless) se encontram ou não
presentes na vida quotidiana? (Em %, «Está presente»)
Portugal
15 países

81 %

89 %

Em termos gerais, considera
ou não provável/desejável que
a sociedade daqui a 10 anos
adote cada vez mais práticas
"sem contacto" (teletrabalho,
comunicação à distância,
pagamento contactless, etc.)?
(Em %, «Sim»)

88 % 80 %

55 % 53 %

Provável

Desejável
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O OBSERVADOR
CETELEM
Criado em 1985 e há mais de 20 anos em Portugal, o Observador Cetelem é um centro
de estudos sobre consumo e comércio mundial – em setores tão distintos como
distribuição, automóvel, entre outros –, que são fontes de informações e ideias ao
serviço dos agentes económicos, procurando ser uma referência e parceiro privilegiado
dos principais atores do mundo automóvel e do consumo.
Através do Observador Cetelem acompanhamos a evolução das tendências do mercado
e os novos comportamentos dos consumidores. Anualmente, são inquiridas milhares
de pessoas através de amostras representativas das populações, que permitem uma
análise quantitativa e qualitativa em cada país.
O Observador Cetelem está hoje presente em 24 países: África do Sul, Alemanha,
Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, China, Dinamarca, Espanha, EUA, França, Hungria,
Itália, Japão, México, Noruega, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Reino
Unido, Eslováquia, Suécia e Turquia.

Visite o site :
www.oobservador.pt
Siga a atualidade do O Observador Cetelem no Twitter:
@obs_cetelem_pt

