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UMA
(NOVA) CASA
PORTUGUESA,
COM CERTEZA.

Se houve algo que mudou com esta pandemia foi a forma como 
passamos a viver o espaço da nossa casa. De facto, a casa 
passou a ser um espaço central e assistimos a uma verdadeira 
homification* da nossa vida: a casa não é só o sítio onde 
dormimos, como também o local onde trabalhamos, fazemos 
desporto, desenvolvemos as nossas atividades de lazer e 
passamos tempo com a nossa família.

Na LEROY MERLIN quisemos conhecer o ponto de vista dos 
portugueses face ao modo como olham para a sua casa hoje e 
também no futuro. Compreender se, neste novo contexto, 
valorizam a casa que têm, como idealizam a sua casa no futuro, 
que hobbies surgiram relacionados com a casa e como 
pretendem melhorar a gestão do seu espaço – ao nível dos 
custos e da sustentabilidade, por exemplo.

Então, o que pensam os portugueses sobre o espaço da casa?

*Homification é considerada “a grande tendência da pandemia” (segundo a 
Eurogroup Consulting) e significa a centralidade que a casa tem hoje na nossa 
sociedade.

Estudo sobre as novas formas de viver o espaço da casa em Portugal.
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
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Os inquiridos
que compõe
este estudo
pertencem a
...

AS FAMÍLIAS PORTUGUESAS
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34%

29%

26%

9%
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HOMIFICATION: VALORIZAMOS MAIS A CASA

As novas
dinâmicas
desencadeadas
pela pandemia

vieram alterar o modo como as pessoas percecionam a casa 
onde vivem: 85% dos portugueses afirmam ter passado a 
atribuir um papel diferente à sua casa.

              

O maior desafio que o contexto pandémico veio trazer, foi o 
equilíbrio entre o espaço pessoal e profissional: apenas 45% dos 
portugueses sentem que a casa é um lugar onde conseguem 
conciliar a vida pessoal e profissional. É a faixa etária mais jovem 
onde esta conciliação parece ser mais fácil.

Para 47% dos portugueses a casa é, hoje em dia, o centro da sua 
vida.

De acordo com o estudo, 92% dos portugueses admitem que a 
casa continuará a ser um espaço de excelência para a 
realização de atividades (por exemplo, para trabalhar, praticar exercício 
físico, relaxar, brincar com os filhos, passar tempo com a família e amigos, etc.).

90% dos portugueses vêem a casa como o local
ideal para realizar as suas atividades diárias;

60% admitem dar mais valor à sua casa hoje em
dia.
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A CASA DO AMANHÃ

Mesmo estando no top of mind a necessidade de fazer remodelações e ajustes nas 
suas habitações próprias, 54% dos portugueses afirmam que a casa do futuro é 
aquela onde já habita. A faixa etária mais jovem, por seu lado, considera mais a 
hipótese de mudar de casa, privilegiando um espaço mais eficiente, mais 
sustentável e que tenha, sobretudo, um canto dedicado a convívios sociais.

A casa ideal
dos portugueses
será um espaço
mais...

69%

60%

49%

desejam um espaço destinado à realização de 
convívios sociais

ambicionam um local para construir uma vida 
partilhada com família e amigos

48%será o espaço onde irão realizar a maior parte 
das suas atividades de lazer

Apenas 9% dos
portugueses
acreditam que
a casa será, no
futuro, um
espaço utilitário
para dormir, 
tomar banho e
fazer refeições.

Por ser hoje um lugar de destaque nas suas vidas, o conforto é 
uma das prioridades dos portugueses em termos de melhorias 
no espaço da casa. 60% dos portugueses pretendem atualizar a 
decoração do espaço para tornar a casa mais acolhedora, ao 
passo que 54% consideram mais prioritário melhorar a 
eficiência energética da casa (por exemplo, ao nível do 
isolamento térmico e acústico, energia solar, etc.) De destacar 
que 47% dos portugueses pretendem remodelar alguma divisão 
tendo em conta as novas necessidades.

E quando pretendem fazer estas remodelações?

46% dos portugueses apontam fazer este investimento na casa 
num período de seis meses a um ano, apostando 
essencialmente na decoração do espaço, na otimização 
energética e na reestruturação das divisões - de modo a 
satisfazer as novas necessidades que o contexto pandémico 
acarretou consigo.

querem uma casa mais eficiente e sustentável
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É TEMPO DE NOVOS HOBBIES... 
EM CASA!

Os novos tempos trouxeram também uma vontade renovada em realizar projetos DIY em casa. 
57% dos portugueses referem ter realizado projetos de bricolage, decoração ou jardinagem e, 
quase metade, investiu tempo em melhorar a sua casa durante o período em que estiveram em 
confinamento. 44% dos portugueses referem mesmo que descobriram novos hobbies 
relacionados com o espaço da casa.

E que atividades são estas?

No topo da lista está a cozinha: 72% dos portugueses afirmaram que a culinária passou a estar 
na sua lista de atividades em casa (algo que predominou entre os mais jovens e as mulheres 
portuguesas). Entre os mais velhos e os homens, as preferências pendem mais para os 
pequenos arranjos e para a bricolage.

Depois da culinária, os novos hobbies em casa são...

70% 68% 52% 49% 44%

arrumação
e métodos de
organização

em casa

pequenos
arranjos

e bricolage

desporto
em casa

jardinagem
e hortas

domésticas

restauro e
pintura

Os pequenos arranjos e bricolage ocuparam os dias dos mais velhos 
(56-65), arrumar e organizar a casa parece ter sido uma preocupação 
dos indivíduos de meia idade (46-55) e o gosto pela culinária, parece ter 
invadido a casa dos mais jovens (26-35).

A incursão em projetos DIY acabou por se intensificar mais na região Centro e Algarve, a 
par de um maior número de pesquisas sobre como melhorar o espaço casa, na região de 
Lisboa. Por um lado, as casas com mais elementos - seis ou mais - foram as que se 
dedicaram mais a atividades DIY e que procuram saber mais sobre o seu espaço e, por 
outro lado, as famílias menos numerosas, investiram mais do seu tempo em potenciar o 
máximo conforto no lar.



Um espaço de 
segurança

Um espaço de 
fruição e de lazer

Um espaço de 
conforto72%

55%

45%
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INSPIRAÇÕES PARA A CASA

Para procurar inspiração e melhorar o espaço da casa, os portugueses recorrem 
simultaneamente aos meios digitais e convencionais. Assim, catálogos, brochuras e folhetos 
continuam a ser formatos procurados para mais de 50% dos portugueses - uma percentagem 
que é igual no caso dos blogues e websites temáticos sobre a casa.

Sabia que
....

Catarina Gouveia, Helena Coelho, Mafalda Sampaio, Marie 
Kondo, Pipoca mais Doce e a Madalena Abecassis são 
algumas das influenciadoras digitais que mais inspiram os 
portugueses no que respeita à sua casa?

A LEROY MERLIN é uma marca de referência para os 
portugueses no que diz respeito a websites temáticos de 
inspiração, ajudando-os a transformar a sua casa do 
amanhã num lugar confortável, seguro, agradável, 
terapêutico e sustentável.

PARA OS PORTUGUESES, A CASA É, SEM DÚVIDA...

67% 39% Um espaço 
sustentável

Um espaço 
terapêutico


