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resumo 
 
 

Chegado o tempo de férias, o que fazem os donos com os seus animais de 
estimação? Até à data, são ainda poucos os estudos relacionados com o 
binómio turismo e animais de estimação. É importante perceber se o animal de 
estimação é encarado ou não pelos seus donos como um constrangimento à 
viagem turística. Todos os anos, turistas de diferentes partes do mundo optam 
por viverem experiências turísticas acompanhados pelo seu animal de 
estimação. Porém, existe pouca informação sobre estes turistas e sobre o seu 
comportamento de viagem. Porque será que viajam com o animal de 
estimação? Quais serão as suas motivações? Que caminhos turísticos 
percorrerão? Que meios de alojamento e que meios de transporte utilizam nas 
suas viagens com o animal de estimação? O presente trabalho de investigação 
consiste num estudo exploratório realizado junto de donos de cães residentes 
no Grande Porto e tem como objectivo perceber se, para a maioria destas 
pessoas, estes animais constituem ou não um constrangimento à viagem 
turística. Neste trabalho pretende ainda identificar-se, no caso dos residentes 
do Grande Porto que viajam apesar de terem animais de estimação, quais as 
estratégias mais utilizadas por estas pessoas para negociarem os potenciais 
constrangimentos decorrentes do facto de terem esses animais. Pretende-se 
também analisar, especificamente, o comportamento deste nicho de mercado 
constituído pelas pessoas que viajam com o seu animal de estimação (pet 
travellers), bem como identificar as diferenças existentes entre os donos que já 
viajaram com o cão e os que nunca viajaram acompanhados pelo cão. 
 
Os resultados obtidos demonstram que para a maior parte dos donos 
entrevistados, o cão é um constrangimento negociável à viagem turística, que, 
depois de negociado/ultrapassado, não os impede de participarem no turismo. 
Em alguns casos, o cão é mesmo um membro do grupo nas viagens turísticas. 
Foi ainda possível perceber que as viagens com o cão não dependem do 
rendimento mensal do agregado familiar, mas sim, da forma como o dono 
encara o seu animal, observando-se que os donos que têm uma ‘maior ligação 
sentimental’ com o cão, o levam de férias. Há inclusive donos que sempre que 
viajam levam o cão consigo. Apesar do cão não ser, para a maioria dos donos, 
um impedimento a fazer férias, é consensual entre os donos que a indústria do 
turismo não se encontra preparada para satisfazer as necessidades dos 
visitantes que viajam com o animal estimação, estando a utilização de 
determinadas infra-estruturas e serviços turísticos muito condicionada pela 
existência ou não de um animal de estimação no grupo de viagem. 
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abstract 
 

Arriving the summer time, what do the owners do with their pets? Until now, 
there are still few studies about this subject: tourism and pets. It is important to 
understand if pets are perceived by their owners as a constraint to tourism 
travel or not. Every year, tourists from different parts of the world, decide to live 
experiences with their pets. However, until now, few things are known about 
them. Why do they travel with their pets? What are their motivations? Which 
touristic paths do they walk through? Where do they stay and what 
transportation did they use when travelling with pets? The present investigation 
work consists on an exploratory research among the dog owners of Grande 
Porto, (North of Portugal) and the main objective is to understand if the dog is 
perceived as a constraint to tourism travel or not. Another objective is to identify 
what strategies do the owners use in order to negotiate the constraints resulting 
from the fact of having an animal. In the case of people that travel with their 
pets, it will be important to study the behaviour of this niche market – pet 
travellers, as well as, identify the differences between the pet travellers and the 
owners that never travelled with their dog.  
 
The results demonstrate that for the majority of owners, the dog is a negotiable 
constraint to tourism travels that, after being negotiated, does not prevent from 
participating in tourism travels. In some cases, the dog is really a member of 
the group in tourism travels. It was also possible to understand that travels with 
dogs are not related with the level of the family income, but are strongly related 
with the way the owner sees his pet. The owners that have a 'strong 
sentimental relation' with the dog take the pet on vacation. There are even 
owners that take the dog with them each time they travel. Although the dog is 
not, for the majority of the owners, an obstacle to participate in tourism, among 
dog owners is consensual that tourism industry is not prepared to satisfy the 
needs of pet travellers. The use of some tourism services and facilities is 
strongly conditioned by the existence of some pet on the travelling group. 
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Introdução 
 
 

"A compaixão para com os animais é  
das mais nobres virtudes da natureza humana."  

Charles Darwin 
 
 
Chegado o tempo de férias, o que fazem os donos com os seus animais de estimação (cães, 
gatos, hamsters, chinchilas, furões, esquilos, coelhos, peixes, pássaros, tartarugas, cobras, 
lagartos, tarântulas)? Diversas hipóteses se apresentam: levam-nos consigo de férias, 
deixam-nos com amigos ou familiares, deixam-nos em hotéis para animais, deixam-nos 
num veterinário, a família faz férias separada porque alguém fica a cuidar do animal, 
optam por não ir de férias, ou, simplesmente, abandonam-nos à sua sorte. 
 
O presente estudo tem como objectivo avaliar quais os comportamentos das pessoas que 
têm animais de estimação quando decidem partir para férias - se por um lado, o animal de 
estimação poderá constituir-se como um constrangimento à viagem turística, ou se por 
outro, é um membro do grupo nas viagens turísticas, participando com os seus donos em 
viagens de turismo.  
 
Segundo Carr (2005:1) “o tema dos constrangimentos existentes no turismo e no lazer que 
impedem as pessoas de realizarem os seus desejos e as suas necessidades tem sido bastante 
estudado, em diferentes perspectivas. Porém, uma das limitações até à data relativamente 
ao estudo dos constrangimentos no turismo e no lazer, é o facto de ainda não ter sido 
aplicado fora do contexto dos grupos que têm sido largamente olhados como subordinados 
e potencialmente discriminados pela sociedade, nem ao acesso a experiências de turismo e 
lazer de não-humanos.”  
 
Para Carr (2005:1) “o acesso a experiências de turismo e lazer por parte dos donos e dos 
seus animais de estimação é uma área de investigação negligenciada”. De facto, os animais 
de estimação povoam os destinos turísticos. Porém, parecem invisíveis aos olhos dos 
investigadores da área. Até à data são poucos os estudos relativos ao binómio turismo e 
animais de estimação e, a realidade é que ainda pouco se sabe sobre o perfil e o 
comportamento dos pet travellers - visitantes que viajam com o seu animal de estimação. 
 
Todos os anos, turistas de diferentes partes do mundo, optam por viverem experiências 
turísticas acompanhados pelo seu animal de estimação. Porém, quase nada se sabe acerca 
deles. Porque será que viajam com o animal de estimação? Quais serão as suas 
motivações? Que caminhos turísticos percorrerão? Que meios de alojamento e que meios 
de transporte utilizam nas viagens com o animal de estimação?  
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1. Justificação da escolha do tema 
 
Até à data, são ainda poucos os estudos relacionados com o binómio turismo e animais de 
estimação. Importará, portanto, perceber se o animal de estimação é encarado ou não como 
um constrangimento à viagem turística. Relativamente às pessoas que viajam apesar de 
terem animais de estimação, é importante compreender as estratégias que estas utilizaram 
para negociar os constrangimentos resultantes do facto de terem animais de estimação. No 
caso específico das pessoas que viajam com os seus animais, será relevante estudar o 
comportamento deste nicho de mercado que viaja com o animal de estimação (pet 
travellers). De acordo com o relatório WTM Global Trends Report (2007:8) os agentes que 
optarem por oferecer serviços turísticos destinados aos animais de estimação estarão muito 
bem posicionados, já que “as viagens com animais de estimação têm tendência a crescer 
6% ao ano, durante os próximos 5 anos”. Os hotéis e os agentes de viagem que optarem 
por investir neste nicho de mercado, aumentarão em mais de 30% as suas receitas (WTM, 
2007). 
 
 
2. Objectivos do trabalho 
 
O presente trabalho tem como objectivo analisar os comportamentos adoptados pelos 
residentes do Grande Porto que têm cães quando decidem partir para férias, no sentido de 
perceber, com mais clareza, se o animal de estimação poderá constituir um 
constrangimento à viagem turística ou não. Neste âmbito, um outro objectivo do trabalho é 
identificar as estratégias de negociação utilizadas por estes donos de animais de estimação 
para participar no turismo, bem como analisar o comportamento de viagem dos residentes 
do Grande Porto, que viajam para férias acompanhados pelos cães. Pretende-se ainda 
identificar as diferenças existentes entre os donos que já viajaram com o cão e os que 
nunca viajaram acompanhados pelo cão. 
 
 
3. Metodologia do trabalho 
 
Para a prossecução do objectivo do presente trabalho irá efectuar-se uma pesquisa 
bibliográfica de forma exaustiva em livros e revistas científicos, recorrendo-se também à 
restante imprensa e internet no sentido de se proceder à revisão de literatura relativa ao 
tema a estudar. Realizar-se-ão ainda algumas entrevistas via mail a entidades que lidam 
directamente com o animal de estimação em Portugal - associações de defesa do animal, 
clínicas e hospitais veterinários e hotéis para animais - já que, como conhecedores 
privilegiados desta realidade, podem enriquecer, com os seus testemunhos o presente 
trabalho de investigação. 
 
Adicionalmente, com o objectivo de perceber se, para os donos de cães residentes no 
Grande Porto, o animal de estimação é um constrangimento à viagem turística ou um 
membro do grupo nas viagens turísticas, bem como para identificar as estratégias 
geralmente adoptadas por estas pessoas para negociarem potenciais constrangimentos 
turísticos associados à posse de um animal de estimação, será realizado um estudo 
empírico. Este estudo consistirá na administração de um inquérito por questionário a uma 
amostra de donos de cães residentes no Grande Porto.   
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4. Estrutura do trabalho 
 
O presente trabalho encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte é composta por 
três capítulos, e diz respeito à revisão de literatura existente em torno do animal de 
estimação como um constrangimento à viagem turística, bem como, do animal de 
estimação como membro do grupo nas viagens turísticas.    
 
No primeiro capítulo, adianta-se a definição de ‘animal de estimação’ e apresentam-se 
alguns estudos que demonstram que os animais são encarados pelos seus donos como um 
membro da família, enumeram-se os benefícios de ter um animal de estimação, bem como 
as novas tendências da indústria relacionada com os animais de estimação. Este capítulo 
apresenta ainda uma das novas tendências mundiais relacionadas com a indústria do 
turismo, as viagens com o animal de estimação, também denominadas de pet travel. 
 
No segundo capítulo, apresenta-se a definição do conceito de constrangimento adiantada 
por diferentes autores, bem como a visão do constrangimento como um factor negociável. 
Este capítulo remete para o último capítulo, onde se aborda a possibilidade do animal de 
estimação de estimação ser encarado como um constrangimento à viagem turística. 
 
No terceiro capítulo, analisa-se a questão do animal de estimação poder ser um verdadeiro 
impedimento à viagem do seu dono, ou ser, simplesmente, um mero constrangimento 
‘negociável’, que não é sinónimo de impedimento à viagem. Neste último caso, foca-se o 
facto de quem tem animais de estimação ser discriminado no acesso a experiências de 
turismo e adiantam-se algumas estratégias de negociação adoptadas pelos donos quando 
decidem partir para uma viagem de férias. São igualmente apresentados exemplos de 
ofertas turísticas destinadas exclusivamente ao mercado dos pet travellers, nomeadamente 
unidades de alojamento, empresas especializadas em rotas pedestres ou tours de bicicleta 
com o cão e meios de transporte onde se permite o transporte de animais de estimação. São 
ainda apresentados alguns sites de destinos turísticos, sites pet friendly e guias de viagem 
específicos para as viagens com o animal de estimação, bem como alguns esclarecimentos 
sobre o novo passaporte para animais domésticos. 
 
A segunda parte do presente trabalho - a parte empírica -, diz respeito ao estudo de caso 
relativo aos comportamentos adoptados pelos donos de cães residentes no Grande Porto 
quando decidem partir para férias. Se o cão é percebido como um constrangimento à 
viagem, neste caso, importará perceber se o cão é um impedimento à viagem do dono ou 
apenas um constrangimento negociável (não sendo sinónimo de impedimento para o dono 
participar no turismo). No caso do cão ser encarado como um constrangimento negociável, 
será pertinente perceber quais as estratégias adoptadas para negociar/ultrapassar tal 
constrangimento (ex: deixar o cão com amigos/familiares, deixar em hotéis para animais, a 
família faz férias separada porque alguém fica a cuidar do animal, deixar o cão num canil 
municipal, deixar o cão num veterinário ou levar o cão a viajar também). No caso das 
pessoas viajarem com o seu próprio animal de estimação, importará estudar o 
comportamento de viagem deste tipo de visitante, bem como identificar as diferenças 
existentes entre os donos que já viajaram com o cão e os que nunca viajaram 
acompanhados pelo cão. 
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I Parte – Revisão de literatura 
 
1. O animal de estimação  
 
1.1. Definição de animal de estimação 
 
 

“Not surprisingly, many of us admit our animal companions into the most  intimate areas of our 
lives. We are not in the least embarrassed when a dog se es us in the shower or overhears an 

argument. In this, a companion animal provides an intimacy that exceeds any we may experience 
with virtually any other human being, including our spouses and children […].”  

(Thomas, 1996: ix) 
 
De acordo com o Artigo 2º do Decreto-Lei 276/2001, de 17 de Outubro, entende-se por 
animal de estimação/companhia “qualquer animal detido ou destinado a ser detido pelo 
homem, designadamente no seu lar, para seu entretenimento ou companhia” (Ministério da 
Agricultura, 2007), como é o caso dos cães, gatos, hamsters, chinchilas, furões, esquilos, 
coelhos, peixes, pássaros, tartarugas, cobras, lagartos e tarântulas, por exemplo. Segundo a 
Declaração Universal dos Direitos dos Animais proclamada pela UNESCO em 1978, 
“Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência” 
(Art. 1º), bem como “o direito à atenção, aos cuidados e à protecção do Homem” (Art. 2º) 
(LPDA, 2008).  
 
De acordo com o Euromonitor International (2007), em 2007 os países da União Europeia 
com maior população de animais de estimação no que respeita a cães e gatos, eram a 
Alemanha e a França, com 77,5 milhões e 67 milhões respectivamente, seguidos da Rússia 
(60 milhões), da Itália (aproximadamente 60 milhões) e do Reino Unido (49 milhões). Já 
em Espanha, a população de cães e gatos em 2007 era de 23 milhões e em Portugal de 5 
milhões. Por outro lado, nos Estados Unidos da América, no final do ano de 2007, de 
acordo com a American Pet Products Manufacturers’ Association (APPMA) (2008) 63% 
da população americana tinha um animal de estimação, existindo no país 74,8 milhões de 
cães, 90 milhões de gatos, 16 milhões de pássaros, 13,8 milhões de cavalos, 13,4 milhões 
de répteis e 150 milhões de peixes. 
  
Segundo vários estudos realizados, a maioria dos donos encara o seu animal de estimação 
como um membro da família, tal como as crianças (AVMA, 2000; Albert e Bulcroft, 1988; 
Cain, 1985; Carr, 2005; Cohen, 2002; Delta Society, 1995; Leggat e Speare, 2000; 
Meltzer, 2006; Sugita, 2005; Thomas, 1996). Os resultados de um estudo realizado pela 
American Veterinary Medical Association (AVMA) (2000) indicam que a maioria dos 
donos entrevistados considera-se como sendo ‘o pai’ ou ‘ a mãe’ do seu animal; 72% das 
pessoas casadas afirmam que quando chegam a casa, cumprimentam primeiro o animal do 
que o respectivo companheiro e, mais de metade, afirmam que, se abandonados numa ilha 
deserta, escolheriam o seu animal para lhes fazer companhia. Cerca de 63% celebram o 
aniversário do seu animal e 43% compram-lhe uma prenda.  
 
Em 2003, no Japão, 37% da população japonesa tinha um animal de estimação. Segundo 
Sugita (2005), os animais de estimação tornaram-se bastante populares durante o período 
do forte crescimento económico verificado após a 2ª Grande Guerra Mundial. 
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Actualmente, no Japão, o significado literal do conceito ‘animal de estimação’ 
desapareceu, sendo “amplamente aceite que os animais de estimação são membros da 
família” (Sugita, 2005: 105). Em 1998, o Pet Food Institute (2008) entrevistou 100 
japoneses com idades entre os 6 e os 62 anos; 80% dos inquiridos escolheram a palavra 
‘membro da família’ para descrever o seu animal de estimação e, apenas 18%, optaram 
pela palavra ‘animal de estimação’.  
 
A maioria das crianças adora animais de estimação, visitar jardins zoológicos, aquários ou 
museus de história natural. Segundo uma pesquisa de mercado realizada por Messent e 
Horsfield (1985), os animais de estimação existem com mais frequência nas casas onde 
vivem crianças. Mais de 90% das crianças, se não têm um animal de estimação, expressam 
claramente que o desejam ter no futuro (Salomon, 1981). Está provado que os animais de 
estimação podem ensinar às crianças certos conceitos, tais como: responsabilidade, 
amizade, companheirismo, segurança, conforto, alegria, diversão e afectividade, bem como 
encorajar certos comportamentos e atitudes (Serpell, 1999).  
 
Tal como qualquer outro membro da família, os animais de estimação promovem conforto 
e companhia e, ao contrário dos humanos, dão mais aos seus donos do que recebem, não os 
criticam e permitem-lhes exprimir os seus sentimentos mais profundos (Cohen, 2002). 
Tendo em conta que são muitas vezes íntimos confidentes dos seus donos, está provado 
que falar com os animais reduz o stress e diminui a pressão sanguínea (Beck e Katcher, 
1996). Casey (1996) realçou que os pacientes com dificuldades em verbalização e 
exteriorização dos seus sentimentos, podem beneficiar muito pelo facto de falarem com o 
animal de estimação. 
 
Encarados por muitos donos como um membro da família e/ou um fiel amigo, em 
determinadas circunstâncias, a utilização dos animais de estimação para a realização de 
determinadas actividades, ou o próprio contacto com estes animais, também têm sido 
considerados como medicina preventiva, já que os animais podem melhorar a saúde e 
prolongar a vida dos seus donos, ser um verdadeiro antídoto contra o stress e uma fonte 
inesgotável de amor e companhia. O próximo subcapítulo, explora de forma mais 
pormenorizada os benefícios de ter um animal de estimação, comprovados por médicos, 
psicólogos e psiquiatras. 
 
 
1.2. Benefícios de ter um animal de estimação 
 
 

“No person is too old or ugly or poor or disabled to win the love of a pet – 
 they love us uncritically and without reserve. Such love has actually been shown to have a 

physical benefit to our species, in that many of the illnesses that are  
exacerbated by loneliness, illnesses such as heart disease and certain kinds of cancer,  can 

be mitigated by the love of an animal” 
(Thomas, 1996:ix) 

 
Considerados por muitos donos como um membro da família , ter animais de estimação traz 
muitos benefícios sociais, psicológicos e de saúde. Segundo estudos realizados por vários 
investigadores, os animais de estimação facilitam a socialização entre as pessoas, 
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contribuem para uma melhoria na qualidade de vida e para o decréscimo da solidão dos 
seus donos (All et al., 1999; Crowley-Robinson e Blackshaw, 1998; Davis e Juhasz, 1984; 
Friedmann, 1990; McCabe et al., 2002). As pessoas mais velhas que passeiam os seus cães 
na rua, conversam mais do que aquelas que não têm cães (All et al., 1999). Verificou-se 
que quando as pessoas portadoras de incapacidades motoras que se movimentam através de 
cadeiras de rodas vão às compras acompanhadas por cães-guia, há, em média, oito 
estranhos que se aproximam delas, enquanto quando saem sem o cão-guia, só um estranho, 
em média, se aproxima delas (Crowley-Robinson e Blackshaw, 1998). As pessoas que 
sofrem da doença de alzheimer ficam menos agitadas e demonstram uma melhoria nas 
interacções sociais com a presença de cães (McCabe et al., 2002), alimentando-se também 
melhor quando se inclui na sala de jantar um aquário com peixes (Beyersdorfer e 
Birkenhauer, 1990). Está ainda provado que as pessoas adultas com esquizofrenia que 
participam em terapias com animais, manifestam melhorias no que se refere à sua 
independência, mobilidade e contactos interpessoais (Barker et al., 2003). 
 
Há diversas técnicas que podem ser utilizadas para a redução do stress, tais como: sessões 
de relaxamento, yoga e massagens. Os mecanismos de redução de stress também se 
estendem aos animais de estimação, já que estes ajudam os seus donos a eliminar as 
hormonas do stress pelo aumento do exercício físico (Friedmann, 1990). De acordo com 
estudos realizados por Friedmann (1990), é possível afirmar que os animais de estimação 
podem contribuir para que os seus donos tenham um estilo de vida mais interessante, 
diminuindo os níveis de ansiedade e estimulando o sistema nervoso simpático, 
promovendo sentimentos de segurança e a descentralização pessoal, bem como diminuindo 
os sentimentos de solidão e os sintomas de depressão pelo companheirismo, conforto e 
afecto do animal. A auto-estima dos donos pode ainda ser potenciada pela afectividade e 
lealdade demonstrada pelos animais de estimação (Wilkes et al., 1989). Katcher et al. 
(1984) chegaram à conclusão que observar um peixe num aquário é tão eficaz em diminuir 
a ansiedade em pacientes que aguardam uma cirurgia dental, como uma sessão de hipnose. 
A interacção com o animal de estimação pode contribuir para a redução dos níveis de 
ansiedade e de stress (Wilson, 1991). De acordo com um estudo realizado por Odendaal 
(2000), foi possível concluir que, depois de uma sessão de trinta minutos de interacção 
com um cão, verifica-se o aumento dos níveis das hormonas de dopamina e endorfina 
associadas a estados de alegria e de bem-estar, bem como uma diminuição dos níveis de 
cortisol - a hormona do stress. 
 
São ainda numerosos os estudos que comprovam que ter um animal de estimação é uma 
excelente oportunidade para melhorar a saúde em outros aspectos, para além da redução do 
stress. A interacção com o animal de estimação é um estímulo para o exercício físico 
(Wilson, 1991). Serpell (1991) constatou que a posse do animal de estimação também 
provocou um aumento da prática de exercício físico em donos de cães, devido ao aumento 
das caminhadas, tendo também contribuído para que o seu medo em relação ao crime 
diminuísse e a sua auto-estima aumentasse. Siegel (1990) chegou à conclusão que as 
pessoas adultas donas de cães vão menos vezes ao médico, por ano, do que as pessoas sem 
cães. Por sua vez, Serpell (1991), observou durante dez meses 71 adultos que tinham 
acabado de adquirir um cão ou um gato, e concluiu que, depois disso, os donos sofreram 
menos episódios de doenças comuns, tais como: constipações, dores de cabeça, febre e 
indigestões.  
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Está ainda provado que ter um animal de estimação ou dispor de qualquer outro tipo de 
contacto com animais potencia benefícios a nível cardiovascular, nomeadamente: 

 
 Aumento do tempo de vida dos donos de cães que tiveram um episódio de enfarte 

do miocárdio no passado (Friedmann e Thomas., 1995); 
 Diminuição dos factores de risco das doenças cardiovasculares, em particular, baixa 

pressão arterial sistólica, colesterol e triglicerídeos (Anderson  et al., 1992);   
 Diminuição do batimento cardíaco ao cuidar de um cão ou observar peixes num 

aquário (Friedmann et al., 1983); 
 Diminuição do batimento cardíaco, aumento da temperatura corporal e diminuição 

da tensão muscular em pessoas idosas quando observam um aquário (DeSchriver e 
Riddick., 1990). 

 
Outros estudos comprovam que as crianças expostas aos animais de estimação desde a sua 
infância, reforçam as funções do seu sistema imunológico, ficam menos vezes doentes e 
são menos susceptíveis a infecções respiratórias (Charnetski e Riggers, 2004), apresentam 
menos alergias, farfalheira e episódios de asma (Gern et al., 2004). Os animais de 
estimação são verdadeiros promotores da qualidade de vida das crianças, uma vez que 
facilitam a exploração do mundo e ajudam na construção da sua independência. As 
crianças que possuem cães ou gatos em casa, e que interagem com estes, apresentam uma 
maior descentralização pessoal, são menos egocêntricas e têm um comportamento mais pró 
social (Delta Society, 1995). Para além de facilitarem a integração social, a interacção com 
animais de companhia contribui positivamente para a auto-estima e sentido de 
responsabilidade. Muitas crianças encaram os seus animais de companhia como parceiros 
de brincadeiras, aventuras e como os seus fiéis protectores. A maiori a das crianças encara o 
animal como um amigo especial e, ainda, como um membro da família (Delta Society, 
2007).  
 
A solidão e o isolamento social são alguns dos problemas que têm vindo a crescer na 
sociedade actual, nomeadamente no que refere aos idosos que vivem sozinhos. Na verdade, 
o animal de estimação é uma influência bastante positiva para os idosos, já que funciona 
como uma ‘ponte’ para o contacto social e faz com que o idoso se sinta mais independente 
pela necessidade de ter de cuidar do animal. Sendo os idosos confrontados, muitas vezes, 
com a morte de amigos ou familiares, está provado que os animais de estimação nestas 
situações os podem ajudar a aliviar a dor e a tristeza (Davis e Juhasz, 1984). 
 
As terapias e as actividades com recurso a animais proporcionam uma assinalável melhoria 
da qualidade de vida das pessoas que a elas recorrem. Reconhecem-se os efeitos 
terapêuticos benéficos dos animais de assistência e da terapia com populações específicas - 
autistas, deficientes visuais e motores – quando são utilizados animais. Muitas pessoas com 
deficiência visual contam já com o apoio de um cão-guia, que lhes permite melhorar a sua 
qualidade de vida, bem como a sua autonomia. O cão-guia, por norma das raças Golden 
Retriever ou Retriever do Labrador, é um cão de temperamento dócil e equilibrado, 
educado durante dois anos para conduzir uma pessoa cega, em segurança, através dos 
espaços onde ela precisa de circular (Clube Português de Utilizadores de Cão-Guia, 2008). 
Assim, o cão-guia pode, por exemplo, evitar que a pessoa com deficiência visual choque 
com obstáculos ao nível do solo e da cabeça, ajudar a encontrar um multibanco ou um 
telefone público, desviar de poças de água e de buracos no pavimento e, inclusive, procura r 
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um lugar vago no autocarro ou no café. O cão-guia dos cegos tem um estatuto especial e 
diferente dos outros animais, podendo, por lei, circular com o seu dono em todos os locais 
e transportes públicos, nomeadamente escolas, hospitais, centros comerciais, 
supermercados, estádios, cafés e restaurantes, salas de espectáculos e transportes públicos. 
O Decreto-Lei 118/99, de 14 de Abril, estabelece o direito de acessibilidade dos deficientes 
visuais acompanhados de cães-guia a locais, transportes e estabelecimentos de acesso 
público. 
 
Alguns estudos demonstram que as crianças autistas manifestam melhor contacto visual e 
exteriorização de sentimentos quando sujeitas a terapias com golfinhos (Arehart-Treichel, 
1982). Neste campo, os cavalos podem também ser utilizados como recursos terapêuticos - 
hipoterapia - nos mais diversos tipos de problemas motores (decorrentes de certas doenças, 
tais como: paralisia cerebral, distúrbios neurológicos e ortopédicos, entre outros), mentais 
(Síndroma de Down) e até sociais (distúrbios de comportamento, autismo, esquizofrenia e 
psicoses), e experiências realizadas demonstram resultados de sucesso (Escola Equestre de 
Aveiro, 2008). 
 
Será assim, fundamental, concluir que os animais de estimação são terapeutas natos. 
Facilitam a socialização entre as pessoas, contribuem para o decréscimo da solidão, dos 
níveis de stress e de ansiedade, bem como para o aumento da auto-estima dos seus donos. 
Para além disso, são um estímulo para o aumento do exercício físico, potenciam os 
benefícios cardiovasculares e contribuem para que os seus donos vão menos vezes ao 
médico, por ano. As crianças que possuem contacto com animais de estimação desde a 
infância, reforçam as funções do seu sistema imunológico, ficando menos vezes doentes e 
menos susceptíveis a infecções respiratórias.  
 
No próximo subcapítulo apresentam-se as novas tendências mundiais associadas aos 
animais de estimação e verificar-se-á que os donos encontram-se cada vez mais 
predispostos a gastar dinheiro com a saúde e o bem-estar do seu animal. 
 
 
 
1.3. Novas tendências da indústria relacionada com os animais de estimação 

 
 

“We pamper them. We bring them wherever we go. We surprise them with something new 
on special occasions. They even get holiday presents. They are our pets!” 

(APPMA, 2008) 

“Os animais de estimação deixaram de ser animais de estimação; são encarados como seres 
humanos e actualmente tratados como tal” (Sugita, 2005:106). Nos últimos anos a indústria 
relacionada com os animais de estimação tem registado um forte crescimento, 
impulsionada pelo contínuo aumento dos gastos com a saúde, comida, acessórios, seguros 
e viagens com os animais (APPMA, 2008; Bennett, 2007; Euromonitor International, 
2007; Sugita, 2005; WTM, 2007). De seguida, apresentam-se as novas tendências 
associadas aos animais de estimação. 
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1.3.1. Aumento dos gastos em cuidados básicos, bens exclusivos e cuidados de saúde 
para animais de estimação 

Cada vez mais os donos pagam por bens e serviços exclusivos para o bem-estar e conforto 
dos seus animais de estimação (APPMA, 2008; Bennett, 2007) Grande parte dos gastos 
advém da compra de determinados produtos: 

 bens e serviços para cuidar do seu animal no dia-a-dia, nomeadamente para lavar, 
escovar, tosquiar, cortar as unhas, lavar os dentes, alimentar, fotografar e passear; 

 cuidados veterinários e medicamentos; 
 snacks e outra alimentação específica; 
 vestuário e artigos de luxo; 
 brinquedos;  
 acessórios de conveniência, tais como: sistemas programáveis de comida e água, 

portas automáticas, pisos aquecidos, camas de designs variados, sistema de 
iluminação eléctrica de aquários e caixas de areia com auto-limpeza (Bennett, 
2007).  

 
Alguns donos já procuram tratamentos para os seus animais, tal como procuram para eles 
mesmos. Esses tratamentos para animais incluem (APPMA, 2008; Bennett, 2007): 
 

 cirurgias; 
 alimentação à base de um dado tipo de alimentos;  
 terapias alternativas, tais como: acupunctura, massagens e terapias 

comportamentais.  
 

De referir que em Portugal, para além da medicina veterinária convencional, também já 
existe a medicina veterinária holística com tratamentos de acupunctura, homeopatia e 
fitoterapia para animais (Medicina Veterinária Holística, 2008). A tendência é para que 
surjam, cada vez mais, diferentes tipos de serviços que dêem apoio ao longo da vida do 
animal, tais como:  

 cuidados diários (lavar, escovar, tosquiar, cortar as unhas, lavar os dentes, alimentar 
e passear);  

 hotéis para animais;  
 seguros para animais;  
 enterros, cremações e memoriais para animais falecidos;  
 cerimónias de casamento;  
 acompanhamento da gravidez e do nascimento de animais.  

De acordo com a International Association of Pet Cemeteries (IAPC) (2008), grande parte 
dos donos investe dinheiro quer na vida, quer na morte do seu animal; existem mais de 600 
cemitérios para animais nos Estados Unidos da América, sendo que o cemitério mais 
antigo está localizado em Nova Iorque e data de 1896. A título de curiosidade, nos 
cemitérios da Bide-A-Wee’s, localizados em Wantagh e Westhampton nos Estados Unidos, 
foram enterrados mais de 35 mil animais desde 1916 (Bide a Wee, 2007). De referir que, 
em Portugal, ainda não existem cemitérios para animais. 
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O Euromonitor International estima que as vendas globais relativas à alimentação para 
animais de estimação (cães, gatos e outros) cresçam 14%, passando de 45,2 biliões de 
dólares americanos no ano 2005, para 51,5 biliões de dólares americanos em 2010 (Pet 
Food Industry, 2008). A previsão é que o mercado da alimentação e dos produtos 
exclusivos para animais cresça 15,1%, passando de 58,2 biliões de dólares americanos no 
ano de 2005, para 67 biliões em 2010 (Pet Food Industry, 2008). 
 
No Reino Unido, de acordo com o Euromonitor International, a população de animais de 
estimação cresceu para 49 milhões em 2007 e os gastos em alimentação e cuidados com os 
animais atingiram 4,9 biliões de dólares americanos, no final do ano de 2007, com 
tendência para crescer 4% ao ano (WTM, 2007). 
 
Em algumas cidades dos Estados Unidos da América, tal como Nova Iorque e Los 
Angeles, é socialmente inaceitável deixar o cão sozinho em casa o dia inteiro ou o gato 
sozinho durante o fim-de-semana (Bennett, 2007). Na opinião da APPMA (2008), os 
donos de animais de estimação americanos despendem cada vez mais dinheiro com os seus 
animais de estimação. Se no ano de 2001 tinham gasto 28,5 biliões de dólares, já no ano de 
2005 gastaram 36,3 biliões de dólares e, em 2007, esse valor atingiu os 40,8 biliões de 
dólares - 9,8 biliões em cuidados veterinários, 9,9 biliões em medicamentos sem prescrição 
médica, 16,1 biliões em alimentação, 1,9 biliões em compras e 2,9 biliões em serviços e 
cuidados para o animal.  
 
A American Animal Hospital Association (AAHA) (2001) lançou um questionário a 1225 
donos de animais de estimação do Canadá e dos Estados Unidos da América e chegou à 
conclusão que as pessoas estão mais dedicadas aos seus animais do que nunca pelos 
seguintes motivos: 63% dizem diariamente ao seu animal que gostam muito deles, 21% 
viajariam 1000 milhas (1.609 quilómetros aproximadamente) ou mais para obter cuidados 
veterinários para o seu animal e 44% gastariam 3.000 dólares americanos ou mais para 
salvar o seu animal de estimação. No ano de 2004, a referida associação optou por realizar 
novamente um estudo, lançando um novo questionário, desta vez a 1238 donos de animais 
de estimação. Os resultados indicam que 53% dos donos gastam mais dinheiro com o 
animal do que gastavam nos últimos três anos. Do total dos donos inquiridos, 26% 
declararam terem gasto entre 250 a 499 dólares americanos em cuidados veterinários nos 
últimos doze meses, 22% entre 500 e 999 dólares americanos e 19% entre 1000 dólares 
americanos ou mais. 
 
 
1.3.2. Aumento das adopções de animais de estimação, heranças e seguros de 

protecção associados a animais de estimação  
 
As adopções de animais de estimação continuam a aumentar, existindo por de trás destas 
adopções uma rede bastante estruturada e efectiva. Durante o ano de 2006 foram adoptados 
na América cerca de 170 mil animais de estimação através do site Pet Point 
(www.petpoint.com), e nos primeiros nove meses de 2007, mais de 263 mil animais. Um 
fenómeno que se encontra em crescimento em Portugal, consiste na adopção de animais 
abandonados, por pessoas que vivem noutros países europeus. Segundo uma voluntária da 
Associação Portuguesa de Cães Abandonados, têm-se “conseguido excelentes adopções na 
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Alemanha, Holanda, Luxemburgo, onde os animais são tratados com o respeito que 
merecem" (Jornal Público, 2007). 
 
É, ainda, possível afirmar-se que outra tendência associada ao animal de estimação é a 
subscrição de seguros de protecção animal. Trata-se de um produto largamente explorado 
no estrangeiro que, todavia, em Portugal ainda se encontra em estado embrionário. 
Segundo o “Relatório de Seguros para Animais de Estimação da América do Norte” 
(Packaged Facts, 2007) referente ao ano 2005, estimava-se que em 2006 o mercado dos 
seguros para animais de estimação rondasse os 200 milhões de dólares americanos, com 
tendência para crescer 25%, até atingir 250 milhões em 2007. Nos Estados Unidos da 
América, 3% dos cães contam já com o seu seguro de protecção e, aliás, muitas empresas 
americanas têm vindo a oferecer aos seus colaboradores, como benefícios, seguros para 
animais (Butler, 2007). 
 
O seguro de protecção a animais domésticos tem como objectivo garantir ao dono do 
animal (cão e gato), o reembolso de despesas que tenha que suportar em caso de acidente 
ou doença que vitime o seu animal, no caso do seu desaparecimento, bem como despesas 
com a guarda do animal em canil ou gatil, durante o internamento hospitalar do dono do 
animal (Fidelidade Mundial, 2007). Neste sentido, este tipo de seguros garante o 
reembolso de despesas médicas e medicamentosas, tais como: intervenções cirúrgicas, 
tratamentos (nomeadamente os resultantes de complicações decorrentes de parto ou aborto 
espontâneo), medicamentos prescritos, internamento em canil ou gatil, raios x e análises 
clínicas. No caso de desaparecimento do animal, o seguro garante o reembolso de despesas 
efectuadas com a publicação de anúncios. 
 
Desde logo, o facto de muitos donos encararem o seu animal como um membro da família, 
faz com que se registem casos de pessoas que optam por lhe deixar parte ou a totalidade da 
sua herança. O primeiro caso registado remonta a 1923 em Kentucky e, desde então, 
histórias de pessoas que deixam fortunas aos seus animais sucedem-se, de tal forma que se 
encontra provado que um quarto dos donos inclui o animal no seu testamento (Butler, 
2007a). Em 2007, o New York Times dedicou uma página integral à história de uma cadela 
chamada trouble, que herdou 12 milhões de dólares, após a morte da sua dona aos 87 anos 
(Fernandez, 2007). Para as pessoas que não têm familiares ou amigos a quem deixar o 
animal quando morrerem, já existe, em Nova Iorque, uma instituição que cuida dos 
animais órfãos. Por 15 mil dólares americanos, após a morte do dono, o animal órfão será 
acolhido, até ao final dos seus dias, pelo lar Bide-A-Wee’s que disponibiliza o programa 
‘Golden Years Retirement’ (Bide a Wee, 2007).  
 
 
1.3.3. Aumento da competição entre grandes empresas 
 
Algumas grandes empresas já começaram a reconhecer o potencial económico relacionado 
com a indústria dos animais de estimação. Empresas como a Target (2007) e a Walmart 
(2007) já aumentaram a sua secção de animais, bem como já utilizam os animais nas suas 
campanhas publicitárias (Bennett, 2007). Por outro lado, empresas que tradicionalmente 
desenvolviam produtos para humanos, passaram a desenvolver uma gama de produtos 
exclusivos para animais, nomeadamente para cães e gatos. A empresa Paul Mitchell 
actualmente vende produtos para animais, tais como: champôs, sprays, escovas e pentes, 
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tesouras, secadores específicos, mesas para escovar e tosquiar, bem como banheiras para 
dar banho ao animal (Mitchell, 2007). As marcas Harley Davidson (2007) e a Old Navy 
(2007) também já desenvolvem colecções de camisolas, t-shirts, lenços, coleiras e trelas 
para animais. Outro exemplo, é o da Paris Hilton, que em parceria com a marca Little Lily 
(2007) lançou uma linha de acessórios para cães de pequeno porte, inspirada no estilo de 
vida de Paris que engloba: vestidos, biquínis, sapatos, acessórios, roupas de cama e 
brinquedos. 

 
 

1.3.4. Aumento do e-commerce, sofisticação, design e usabilidade dos sites de 
negócios relacionados com animais de estimação, bem como dos blogs 
relacionados com os animais de estimação 

 
Antigamente, os sites dos pequenos negócios relacionados com animais de estimação eram 
criados por amantes dos animais, com pouca preocupação quanto ao design, ao nicho de 
mercado e ao conteúdo (Bennett, 2007). Hoje em dia, os sites apostam no e-commerce, no 
design e na usabilidade, como é o exemplo dos seguintes sites: www.vipets.pt, 
www.breed.com.pt, www.socmax.com, www.nuestroperro.com, www.petplanet.co.uk, 
www.nextdaypets.com, www.dog.com, www.bird.com, www.horse.com, www.fish.com, 
www.ferret.com, www.aceptanperros.com, www.thedogproducts.com, www.dogproducts-
wholesale.com. 
 
Tem-se vindo a assistir, nos últimos anos, a um verdadeiro boom de blogs relacionados 
com os animais de estimação, bem como a uma maior procura por este tipo de páginas de 
internet. São exemplo destes blogs o Scratchings and Sniffings (2007), patrocinado pela 
Purina, e o blog Embrace Pet Community (2007), patrocinado pelo Embrace Pet 
Insurance, bem como os blogs Community Dog (2007), Diabetes blog (2007) e Viva Pets 
(2007). Em Portugal, merecem destaque os blogs Adopção dos Animais (2007), Arca de 
Noé (1999), Blog dos Bichos (2007) e O Cantinho dos Animais (2007). Em Espanha, o 
destaque vai para Mascotas en el Hogar (2007). 
 
 
1.3.5. Viagens turísticas com o animal de estimação – Pet Travel 
 
Segundo o relatório WTM Global Trends Report (2007), uma das novas tendências globais 
relacionadas com a indústria do turismo são as viagens com o animal de estimação, 
também denominadas de pet travel. O animal de estimação faz parte integral da vida das 
pessoas, sendo que a tendência é para o tratar como um membro da família e, quando 
chega a altura de partir para férias, são cada vez menos os donos que o deixam ficar para 
trás. Como resultado, se por um lado a procura de férias com o animal de estimação tem 
vindo a crescer, por outro, aumenta a oferta turística vocacionada para o mercado dos pet 
travellers1. 
 
 
 

                                                 
1 Para uma compreensão mais aprofundada deste tema ver subcapítulo 3.3.  
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Mas porquê viajar com o animal de estimação? Meltzer (2006), autor do livro ‘Camping & 
RVing with Dogs’, aponta várias razões para explicar o porquê das pessoas viajarem com 
os seus animais, nomeadamente:  
 

 desde a altura em que o homem era nómada que o animal de estimação sempre foi 
uma companhia nas suas viagens;  

 o animal de estimação é um membro da família e, da mesma forma que quando os 
adultos viajam não deixam as crianças em casa, não o fazem com os animais, não 
se sentindo desta forma culpados;  

 a maioria dos parques de campismo aceitam animais de estimação;  
 os animais de estimação são uma boa companhia, bons ouvintes e estão sempre lá 

quando se precisa deles;  
 as férias são muito mais activas com o animal de estimação;  
 os animais de estimação ajudam na prevenção do crime e fomentam a segurança 

dos donos;  
 os animais de estimação facilitam o contacto com outras pessoas;  
 os animais de estimação adoram viajar e são uma excelente companhia nas viagens. 

 
De acordo com um artigo publicado em 2006 pela revista americana Road and Travel 
(2006) relativo às viagens com animais, aproximadamente 65% da população americana 
tem animais de estimação, e destes, 78% viaja com os seus animais. Pelo facto do mercado 
das viagens com o animal de estimação se encontrar “em crescimento” e de, ser já, 
“bastante conhecido”, “a indústria das viagens respondeu com mais e mais alojamentos, 
nos Estados Unidos, que estendem o tapete vermelho aos animais de estimação” (Road & 
Travel, 2006).  
 
Segundo um estudo lançado pela Travel Industry Association of América (TIAA), em 2006, 
14% da população americana adulta, ou seja, 29,1 milhões, afirmam ter viajado com o seu 
animal de estimação, numa viagem de 50 milhas (aproximadamente 80 quilómetros) ou 
mais, nos últimos três anos (Road & Travel, 2006). Os cães foram os que mais viajaram 
com os seus donos (78%), seguidos dos gatos (15%). Porém, também há quem leve de 
viagem o pássaro (2%) ou então o peixe, o coelho e o furão (3%).  
 
O Relatório ‘2007 Pet Travel Statistics’ realizado pelo site BringYourPet.com relativo às 
viagens de americanos com os seus animais de estimação, editado em Agosto de 2007, 
adianta as seguintes conclusões (Bailey, 2007): 
 

 77% levam frequentemente os animais de estimação consigo quando saem da 
cidade; 

 79% ficam alojados em hotéis ou alojamentos pet friendly; 
 16% ficam alojados em alojamento pet friendly seis vezes ou mais por ano; 
 84,6% viajam com cães e 6,5% com gatos; 
 33% viajam com os cães com mais de 50 quilos. 

 
Para melhor compreender a procura e os hábitos deste mercado, que se encontra em grande 
expansão, a TRIPSwithPETS.com lançou um inquérito on-line aos pet travellers (Road & 
Travel, 2006) e concluiu que cerca de 71% dos pet travellers indicam que não fariam 
reservas on-line de alojamentos que aceitam animais de estimação. A primeira razão 
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indicada para o desconforto de reservarem alojamento on-line, é o facto do sistema não 
lhes permitir alertar o hotel de que vão viajar com o seu animal. Desta forma, depois de 
fazerem a pesquisa on-line de alojamentos que aceitam animais, preferem telefonar para o 
hotel e reservar directamente, tendo assim a certeza que a unidade de alojamento contará 
com a pernoita do animal. 42% preferem telefonar para o hotel e reservar um quarto no 
primeiro andar, perto da saída, para que seja mais fácil passear o seu animal de estimação. 
Quando questionados sobre o que os faria ser menos relutantes em reservar on-line, 76% 
respondem que poder incluir informação sobre o animal de estimação no sistema de 
reservas on-line do hotel os tornaria mais confiantes a reservarem (Road & Travel, 2006). 
Apesar do número crescente de unidades de alojamento que aceitam animais de estimação, 
41% dos inquiridos afirmam que já levaram o seu animal de estimação para hotéis onde era 
proibido a entrada de animais (Road & Travel, 2006). As razões são variadas: “o meio de 
alojamento não aceitava animais”, “o animal de estimação era muito grande”, “o meio de 
alojamento não aceitava o meu tipo de animal de estimação”, “os custos extra por levar o 
animal eram muito elevados”.  
 
De acordo com a Road & Travel (2006) “nem todos os meios de alojamentos que aceitam 
animais de estimação são iguais, e os donos estão atentos a isso”. 84% dos inquiridos 
afirmaram que na escolha do meio de alojamento comparam as amenities, isto é, os 
serviços que são oferecidos ao animal de estimação (Road & Travel, 2006). As amenities 
preferidas são os serviços de pet sitting (serviços de tomar conta dos animais) oferecidos 
pelo hotel. Porém, a maioria dos meios de alojamento não oferece este tipo de serviços, 
dispondo apenas de um contacto local de um pet sitter que cuidará do animal no quarto do 
hotel quando o dono se encontra ausente. Existem ainda donos que preferem outro tipo de 
amenities para o seu animal, nomeadamente: sacos de limpeza (21%), brinquedos para o 
animal (12%), recipientes para a alimentação disponíveis no quarto (7%) e serviços de 
passeio do animal (5%) (Road & Travel, 2006). Verificou-se que os pet travellers estão 
dispostos a pagar por este tipo de amenities, uma vez que mais de 95% pagariam um preço 
extra para alojar o seu animal, sendo que a maioria estaria disposta a pagar 50 dólares por 
noite e, alguns, dispostos a pagar mais de 50 dólares extra, por noite, pelo seu animal 
(Road & Travel, 2006). 
 
“É notório que as pessoas gostam de fazer férias com o animal de estimação e que se 
preocupam bastante com o alojamento” (Road & Travel, 2006). 89% dos donos 
americanos afirmam ter dormido com o seu animal de estimação, num meio de alojamento, 
pelo menos uma vez nos últimos dois anos. Os pet travellers americanos não têm medo de 
se aventurarem para longe de casa, mais de 65% viajam para qualquer lado entre 50 a 500 
milhas de casa (entre 80 a 800 quilómetros) (Road & Travel, 2006). 
 
Tendo em conta que os animais de estimação são cada vez mais importantes e que os seus 
donos estão predispostos a gastar mais dinheiro pelo seu conforto, tanto em casa como nas 
férias, o relatório WTM Global Trends Report (2007:8) adianta que os agentes que optarem 
por oferecer serviços turísticos destinados aos animais de estimação estarão muito bem 
posicionados, já que, “as viagens com animais de estimação têm tendência a crescer 6% ao 
ano, durante os próximos 5 anos”. Segundo o referido relatório, os hotéis e os agentes de 
viagem que optarem por investir neste nicho de mercado aumentarão em mais de 30% as 
suas receitas (WTM, 2007). No subcapítulo 3.3. do presente trabalho de investigação 
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apresentam-se, de forma mais pormenorizada, exemplos de ofertas turísticas dedicadas 
exclusivamente ao mercado dos pet travellers.  
 
Engana-se quem pense que a forma como os animais são tratados não tem influência sobre 
a actividade turística de um dado país. Repare-se que, de acordo com uma notícia 
publicada no New York Times (2008), o destino turístico Porto Rico têm uma má imagem 
entre a população americana pela forma como tratam os animais. De tal forma que, de 
acordo com um estudo realizado pela Associação de Hotéis e Turismo de Porto Rico, em 
2002, o turismo tem vindo a decrescer devido ao abandono animal verificado na ilha, ao 
ponto de estar a perder 5 milhões de dólares americanos, cada ano. Segundo um 
depoimento de uma turista que visitou a ilha de Porto Rico, a situação é dramática, 
afirmando ter passado as suas férias todas a dar de comida aos animais abandonados, jura 
nunca mais voltar a visitar a ilha e contar a toda a gente a experiência horrível que viveu.  
 
Os donos têm vindo a gastar cada vez mais dinheiro com os seus animais de estimação, 
não só em cuidados básicos e em cuidados de saúde, mas também em bens exclusivos e em 
seguros de protecção animal. Considerado por muitos donos como um membro da família, 
o animal de estimação, em muitas situações, é também um membro do grupo nas viagens 
turísticas da família. Mas, se parece claro que para muitos turistas os seus animais de 
estimação são autênticos companheiros de viagem, para outros, o animal de estimação 
poderá constituir-se como um impedimento à viagem ou, talvez, apenas um 
constrangimento ‘negociável’, que, depois de ultrapassado, não impede a participação dos 
donos no turismo. Quais serão as estratégias adoptadas pelos donos dos animais de 
estimação para ultrapassar tal constrangimento? Os próximos dois capítulos apresentam 
uma reflexão sobre os potenciais constrangimentos à participação no turismo e sobre a 
possibilidade dos animais de estimação serem um constrangimento à participação no 
turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 
 

2. Constrangimentos 
 

2.1. Conceito de constrangimento 
 
 

"A grandeza de uma nação e o seu progresso moral  
podem ser avaliados pela forma como tratam os seus animais."  

Mahatma Gandhi 
 
Nas últimas décadas vários autores têm vindo a dedicar-se ao estudo dos constrangimentos 
no turismo e no lazer (ex: Blazey, 1987; Crawford et al., 1991; Jackson, 1997; Naridova e 
Jackson, 1999; McIntosh e Goeldner, 1990; Raymore, 2002). Norman (1995, citado por 
Pennington-Gray e Kerstetter, 2002) define constrangimentos à viagem como inibidores, 
obstáculos ou factores restritivos, percebidos como reais, que influenciam as preferências 
dos indivíduos e a respectiva participação em actividades de lazer2. Por sua vez, Jackson 
(1997:461) define ‘facilitators to leisure’ ou ‘facilitadores para o lazer’ como “factores que 
são percebidos e experienciados por indivíduos, que possibilitam ou promovem a formação 
de preferências de lazer e que encorajam à respectiva participação”. Por outro lado, define 
‘constrangimentos’ como “factores que são percebidos e experienciados por indivíduos, 
que limitam a formação de preferências de lazer e que inibem ou proíbem a respectiva 
participação”. 
 
Várias teorias têm surgido com o objectivo de definir os constrangimentos que influenciam 
a participação de indivíduos em actividades de lazer. Francken e Van Raaij’s (1981, citado 
por Jun et al., 2006) sugeriram a existência de dois tipos de constrangimentos: os internos 
e os externos. Os constrangimentos internos dizem respeito às competências, capacidades, 
conhecimentos e interesses pessoais. Por sua vez, os constrangimentos externos englobam 
os problemas relacionados com o dinheiro e o tempo disponível, as distâncias geográficas e 
os equipamentos disponíveis. Já Wade e Hoover (1985, citado por Patterson, 2001), por 
exemplo, estudaram indivíduos com atrasos mentais e identificaram os mesmos dois tipos 
de constrangimentos. Os constrangimentos internos são os que dizem respeito a aspectos 
relacionados com o nível físico, capacidades cognitivas e deficiências motoras; e os 
constrangimentos externos são os que incluem factores tais como: atitudes sociais que 
podem afectar as oportunidades recreativas de determinadas pessoas, bem como a própria 
institucionalização que pode afectar negativamente o acesso dos indivíduos a determinadas 
actividades de lazer devido à falta de actividades disponíveis (Wade e Hoover, 1985, 
citado por Patterson, 2001). 
 
Por sua vez, o “Modelo Hierárquico dos Constrangimentos ao Lazer” proposto por 
Crawford et al. (1991) identifica três tipos de constrangimentos ao lazer (ver figura 1):  
 

a) Constrangimentos intrapessoais - Os constrangimentos intrapessoais são os que 
influenciam directamente as preferências de lazer e dizem respeito às condições 

                                                 
2 Segundo DUMAZIDIER verificar (1979:34), lazer pode ser definido como: “um conjunto de ocupações às 
quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para se divertir, entreter-se ou, 
ainda, para desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, a sua participação social voluntária ou 
a sua livre capacidade criadora, após se livrar ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 
sociais.” 
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psicológicas internas ao indivíduo, características individuais, traços de 
personalidade, crenças, atitudes (ex: stress, depressão, ansiedade, falta de auto-
confiança, falta de coragem, falta de informação).  

 
b) Constrangimentos interpessoais -  Resultantes da interacção com outros indivíduos 

e grupos, tais como: membros da família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho 
(ex: falta de companhia para actividades de lazer);  

 
c) Constrangimentos estruturais – Respeitantes aos factores que intervêm entre as 

preferências de lazer e a respectiva participação (ex: falta de dinheiro, falta de 
disponibilidade, barreiras arquitectónicas, falta de transporte, clima, ciclo de vida 
da família). 

 
 

Figura 1 – Modelo hierárquico dos constrangimentos no lazer  

 
Fonte: Crawford et al. (1991) 

 
Numa das suas revisões ao tema dos constrangimentos no lazer, Jackson (2000) acrescenta 
que existe um conjunto de constrangimentos muito comuns, nomeadamente: o custo da 
participação em actividade de lazer; o tempo dispendido em compromissos; a 
disponibilidade e a qualidade das infra-estruturas e equipamentos; o isolamento social e 
geográfico; bem como as capacidades pessoais. Jackson (2000) sugere que a falta de tempo 
e o custo são os maiores inibidores das experiências de lazer, porém, adianta que tais 
constrangimentos não são experienciados, por cada indivíduo, com a mesma intensidade.   
 
Blazey (1987) constatou que a falta de dinheiro, o tempo disponível, a saúde débil, o apoio 
da família e o interesse são os principais constrangimentos que influenciam a decisão dos 
indivíduos seniores de viajar ou, por outro lado, de não o fazer. 
 
Segundo a Ecological Systems Theory3 (Raymore, 2002), só é possível compreender-se o 
indivíduo compreendendo-se o seu ambiente, ou seja, os pensamentos e as acções do 
individuo só podem ser explicados compreendendo-se o seu ‘microsistema’ e o 
‘macrosistema’. Bronfenbrenner (1986, citado por Raymore, 2002) sugere que existem 
dois contextos chave que influenciam o comportamento e o desenvolvimento do indivíduo: 
                                                 
3 Em português: Teoria Ecológico-Sistémica 
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e Coordenação 
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o ‘microsistema’ e o ‘macrosistema’. O ‘microsistema’ inclui os papéis desempenhados no 
passado e no presente, indivíduos e actividades que a pessoa experienciou nas suas 
interacções. Por outro lado, o ‘macrosistema’ diz respeito ao contexto onde o indivíduo 
interage, inclui o sistema de crenças, tais como: concepções sociais de grupos étnicos, 
estatuto sócio-económico, género, bem como outras estruturas da sociedade e instituições. 
Para Raymore (2002), os facilitadores e os constrangimentos do ‘macrosistema’ incluem: 
dinheiro, grupos étnicos, género, classe social, instituições e cultura. A perspectiva 
ecológica do desenvolvimento humano, preocupa-se em compreender o contexto onde o 
indivíduo existe e incorpora as interacções entre o indivíduo, outros indivíduos e as 
estruturas da sociedade para explicar o desenvolvimento humano. Na opinião de Raymore 
(2002:42), de acordo com a perspectiva ecológica, “os indivíduos são vistos como estando 
no centro do contexto no qual vivem as suas vidas” e, como tal, “para compreender o 
indivíduo, o contexto no qual o indivíduo vive deve ser compreendido ”.  
 
O processo de tomada de decisão de viajar é influenciado por múltiplos factores, entre os 
quais, os constrangimentos. McIntosh e Goeldner (1990) concluíram que os principais 
constrangimentos que influenciam a decisão do indivíduo viajar, ou não, são: o custo, a 
falta de tempo, as limitações de saúde, o ciclo de vida familiar, a falta de interesse, o medo 
e a segurança. Segundo os autores, se a motivação para viajar for suficientemente forte, 
qualquer um dos constrangimentos acima citados é ultrapassado, e a viagem torna-se uma 
realidade. 
 
 
2.2. A negociação de constrangimentos 
 
Baseando-se na definição de facilitadores e de constrangimentos de Jackson (1997), 
Raymore (2002:37) adianta que estes dois conceitos não têm necessariamente de ser 
antónimos, e que, o facto de um indivíduo não sentir constrangimentos, não implica 
necessariamente a sua participação numa determinada actividade de lazer. Segundo 
Naridova e Jackson (1999:1), em 1990, surgiu um novo conceito de constrangimentos no 
lazer - se no passado os constrangimentos eram “encarados como obstáculos insuperáveis à 
participação em actividades de lazer”, uma “perspectiva alternativa encara os 
constrangimentos como ‘negociáveis’, isto é, factores que moldam a realização de 
objectivos e benefícios de lazer mas que não são necessariamente um impedimento”. A 
visão dos constrangimentos como factores ‘negociáveis’ demonstra que não existe 
necessariamente uma relação inversa entre a participação e os constrangimentos, ou seja, 
as pessoas normalmente participam em actividades de lazer apesar dos constrangimentos. 
Jackson et al. (1993) são da opinião que a participação em actividades de lazer depende, 
não da falta de constrangimentos, mas sim da confrontação e da negociação dos mesmos.  
 
Desta forma, é possível afirmar-se que o facto dos indivíduos experienciarem determinados 
tipos de constrangimentos, não é, necessariamente, sinónimo da sua não participação no 
turismo. Crawford et al. (2005, citado por Konstantinos et al., 2007) afirmam, 
precisamente, que a motivação é um dos determinantes do processo de negociação. Tal 
como referem McIntosh e Goeldner (1990), se a motivação para viajar for suficientemente 
forte, os constrangimentos são ultrapassados/negociados e a viagem torna-se uma 
realidade. Estudos mais recentes demonstram ainda que as atitudes e a personalidade do 



 19 
 

indivíduo desempenham, igualmente, um papel importante na negociação dos 
constrangimentos (Alexandrie et al., 2004, citado por Konstantinos et al., 2007). 
 
Jackson et al. (1993) adiantam que o processo de negociação dos constrangimentos 
adoptado por algumas pessoas para participarem em actividades de lazer, pode incluir 
estratégias, tais como: reajustar os horários, rever as prioridades no uso efectivo do 
dinheiro, do tempo e da energia, bem como procurar novas fontes de informação. As 
conclusões de um estudo realizado por Naridova e Jackson (1999), cujo objectivo era 
compreender melhor o processo de negociação de constrangimentos adoptado pelas 
pessoas para participarem em actividades de lazer, apontam que as estratégias mais 
utilizadas são: planear com antecedência as actividades, organizar melhor o tempo pessoal, 
reservar um tempo específico para determinadas actividades de lazer/recreio e encarar o 
tempo livre e as actividades preferidas como uma prioridade.  
 
Em forma de conclusão, o processo de tomada de decisão de viajar é influenciado por 
múltiplos factores, entre os quais, os constrangimentos. Os principais constrangimentos 
que influenciam a decisão do indivíduo viajar, ou não, são: o custo, a falta de tempo, as 
limitações de saúde, o ciclo de vida familiar, a falta de interesse, a falta de companhia, o 
medo e a segurança. Porém, o facto dos indivíduos vivenciarem determinados 
constrangimentos à viagem, não é sinónimo da sua não participação no turismo. Se a 
motivação para viajar for suficientemente forte, qualquer um dos constrangimentos acima 
citados é ultrapassado/negociado e a viagem torna-se uma realidade. É comum as pessoas 
utilizaram diferentes tipos de estratégias, como negociação dos constrangimentos, para 
participarem no turismo, tais como: reajustar os horários, rever as prioridades no uso 
efectivo do dinheiro, do tempo e da energia, bem como procurar novas fontes de 
informação. 
 
Dos diversos autores referidos neste capítulo, nenhum foca o animal de estimação como 
um constrangimento à viagem. No próximo capítulo analisa-se a questão do animal de 
estimação poder ser um verdadeiro impedimento à viagem do seu dono, ou, ser 
simplesmente, um mero constrangimento ‘negociável’. Foca-se ainda o facto de quem tem 
animais de estimação ser discriminado no acesso a experiências de turismo e adiantam-se 
algumas estratégias de negociação adoptadas pelos donos quando decidem partir para uma 
viagem de férias. São igualmente apresentados exemplos de ofertas turísticas destinadas 
exclusivamente ao mercado dos pet travellers. 
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3. Animais de estimação: Um constrangimento à participação no 
turismo? 

 
 

 “Pets are part of the family trip is that they're part of the family.”  
(AAHA, 2004) 

 
Tal como referido anteriormente, existem diversos factores que podem ser entendidos 
como constrangimentos à participação no turismo, porém, nenhum dos autores referidos no 
capítulo anterior menciona o animal de estimação como um constrangimento. Até à data 
não existem estudos que mencionem o animal de estimação como um constrangimento ao 
turismo.  
 
Será o animal de estimação, para alguns visitantes, um constrangimento à participação no 
turismo, um factor que limita a formação de preferências de turismo, que inibe ou proíbe a 
respectiva participação? Será o animal de estimação um impedimento à viagem do seu 
dono ou será o animal de estimação um constrangimento ‘negociável’, que, depois de 
ultrapassado, não impede a participação dos seus donos no turismo? Quais as estratégias 
adoptadas pelos donos dos animais de estimação para ultrapassar tal constrangimento?  
 
Os constrangimentos experienciados por parte das pessoas que têm animais de estimação 
quando decidem viajar, são, com certeza, diferentes dos constrangimentos vividos pelas 
pessoas sem animais de estimação. O dono do animal de estimação terá, então, outro tipo 
de preocupações, limitações e frustrações quando decide partir para uma viagem turística, 
acompanhado ou não pelo seu animal. Diversas hipóteses se apresentam às pessoas que 
têm animais de estimação quando decidem partir para férias: levá-los consigo, deixá-los 
com amigos/familiares, deixá-los em hotéis para animais, deixá-los num veterinário, a 
família fazer férias separada porque alguém fica a cuidar do animal, optar por não ir de 
férias, ou simplesmente, deixá-los num canil municipal, abandonando-os à sua sorte.  
 
Segundo um estudo lançado na América, em 1997, isto é, há dez anos atrás, pela AARP 
(2007) relativamente às viagens com animais de estimação, 48% dos donos já afirmavam 
viajar, às vezes, com o seu animal de estimação, sendo que destes, 72% viajavam 
acompanhados pelo cão. Apenas 7% viajavam com o gato, 2% com o réptil e 1% com o 
roedor. Quanto aos donos que não viajavam acompanhados pelo seu animal, a maioria 
(66%) dependia sempre de um amigo, de um vizinho ou de um familiar, 15% faziam uso 
do veterinário, 11% deixavam o animal num canil e 10% deixavam-no em 
estabelecimentos que cuidam de animais4.  
 
Já em 2004, a AAHA lançou um questionário a 1238 donos de animais de estimação dos 
Estados Unidos e do Canadá. As conclusões do estudo apontavam que 67% viajavam 
sempre com o seu animal de estimação, sendo que 65% pernoitavam em casa de amigos ou 
familiares, 43% em hotéis ou motéis e 22% em parques de campismo5. Nas situações em 
que o animal não viajava com o dono, 61% afirmaram que o deixavam ao cuidado de 

                                                 
4 [http://findarticles.com/p/articles/mi_m4021/is_2000_August/ai_65300663] 
5 Pergunta de resposta múltipla. 
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amigos ou familiares; 24% deixavam-no com um pet sitter; 20% no hospital veterinário e 
12% num canil para animais (AAHA, 2004).  
 
Se, por um lado, está provado que para muitos visitantes o animal de estimação é um 
verdadeiro companheiro nas viagens turísticas6, por outro, existem donos que se vêm 
obrigados a encontrar estratégias de negociação, na medida em que têm de encontrar 
alguém a quem deixar o seu animal, durante o período das suas férias, ou então, vêm-se 
forçados a não fazerem férias em família, já que alguém tem de ficar a cuidar do animal. 
Neste sentido, o animal poderá ser encarado como um constrangimento negociável para 
participar em viagens turísticas. Porém, existem ainda casos de donos que não viajam pelo 
facto de terem um animal de estimação. 
 
Mas, posto isto, formula-se a seguinte questão: Será que os donos que optam por deixar o 
animal ao cuidado de alguém quando vão de férias, ou que não fazem férias com a família 
toda junta, fazem-no porque, efectivamente, preferem fazer férias sem a companhia do seu 
animal, ou simplesmente, fazem-no porque se vêm obrigados, pelo facto de não existirem 
equipamentos e infra-estruturas turísticas disponíveis no destino onde vão fazer férias, que 
aceitem a entrada do seu animal? Serão os donos e os seus animais de estimação 
discriminados no acesso a experiências de turismo? O seguinte subcapítulo analisa a 
questão de quem tem animais de estimação ser discriminado no acesso a experiências de 
turismo. 
 
 
3.1. Discriminação no acesso a experiências de turismo sentida pelos donos de animais 
de estimação 

 
 

“O meu amigo Búster é preto, pesa 60 kg, come carne, tem pêlo c omprido,  
olhos chorosos e paga impostos […] em público é um verdadeiro cavalheiro.  

Porém, a sua presença é um problema no meu restaurante favorito, não o olham com 
agrado no comboio e inclusive já foi expulso de uma esplanada de verão… Búster, 

desfruta viajando e tem o seu próprio passaporte para poder viajar comigo…  
O meu companheiro de viagem é um cão e também adora desfrutar da boa vida…” 

(Madera, 2007) 
 
Todos os donos de animais se deparam com a mesma pergunta com a chegada da altura das 
férias… Que fazer com o animal de estimação? Alguns donos questionar-se-ão: porque não 
levar o animal de viagem também? Porém, logo a seguir, deparam-se com outras questões 
importantíssimas… Será que no destino de férias existem unidades de alojamento que 
aceitem a entrada do animal? Será que existem hotéis que admitam a pernoita de cães com 
mais de 20 quilos? Em que meio de transporte pode viajar o animal – carro, comboio, 
avião, barco? Diversas questões se levantam relativamente ao estudo do binómio - turismo 
e animais de estimação. Será que os donos preferem viajar sem a companhia do animal? 
Ou será que os donos preferiam levar os seus animais de estimação de férias consigo, mas 
não o fazem porque, efectivamente, se vêm obrigados, pelo facto de não existirem 
equipamentos e infra-estruturas turísticas disponíveis, no destino onde vão fazer férias, que 

                                                 
6 Para uma compreensão mais aprofundada do tema, ver subcapítulo 1.3. 
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aceitem a entrada do seu animal? Poderão os animais de estimação viajar livremente nos 
meios de transporte públicos? Serão os donos e os animais de estimação discriminados no 
acesso a experiências de turismo? 
 
Embora, até à data, sejam ainda poucos os estudos relativos ao tema, segundo um estudo 
encomendado, em 2003, pela cadeia de hotéis e resorts Starwood (Starwood Hotel & 
Resorts, 2003), os resultados indicam que a maioria dos donos considera que nem sempre 
existe um quarto de hotel para os seus cães. Para além disso, 82% têm a impressão que a 
maioria dos hotéis não admitem cães, e se admitem, 48% dizem que o hotel é relutante. De 
tal forma que, 16% dos donos admitiram ter levado o seu cão para hotéis que não admitem 
animais de estimação (Starwood Hotel & Resorts, 2003).  
 
De facto, parece claro que, nos dias que correm, a indústria hoteleira ainda não se encontra 
sensível às necessidades e expectativas dos visitantes donos de animais de estimação, 
mesmo sabendo-se que o facto de um dado hotel aceitar a entrada de animais de estimação 
pode significar uma vantagem competitiva relativamente aos seus concorrentes. Repare-se 
que, segundo o estudo anteriormente citado, 37% dos donos afirmam que “levariam sem 
dúvida os seus cães em mais viagens se soubessem que mais hotéis os aceitavam e 76% 
afirmam que ficariam fidelizados a uma cadeia de hotéis se esta aceitasse cães, mesmo no 
caso das viagens que realizam sem o cão” (Starwood Hotel & Resorts, 2003).  
 
Embora alguns donos não deixem de viajar com a companhia do animal, estas pessoas 
como visitantes, são discriminados no acesso a certos ambientes de turismo, mesmo 
sabendo-se dos benefícios existentes quando donos e cães passam tempo juntos, e que o 
dinheiro que os donos gastam com os mesmos é muito significativo (Carr, 2005). De 
acordo com o Relatório ‘2007 Pet Travel Statistics’ relativo às viagens de americanos com 
os seus animais de estimação, foi possível concluir que (Bailey, 2007):  
 

 38,5% dos americanos dizem ser ‘difícil’ encontrar alojamento pet friendly7; 
 63% estariam dispostos a prolongar a sua estada se lhes dessem a oportunidade de 

viajar com o animal de estimação; 
 36% dizem ser ‘difícil encontrar alojamento pet friendly’ para os seus animais com 

mais de 20 quilos; 
 10,3% queixam-se que a maioria dos alojamentos pet friendly que encontram 

permitem fumar. 
 
Após uma análise exaustiva e atenta de todas as unidades de alojamento incluídas no guia 
Portugal Hotel Guide de 2008, foi possível averiguar que dos mais de 2500 alojamentos 
existentes em Portugal, apenas 483 admitem animais de estimação, localizados em 195 
localidades. Destas 483 unidades de alojamento, 141 localizam-se no Porto e Norte de 
Portugal, 16 na cidade do Porto, 99 no centro, 73 na região de Lisboa, 13 em Estoril e 
Sintra, 12 na cidade de Lisboa, 61 no Alentejo, 34 no Algarve, 15 na Madeira e 19 nos 
Açores. Mais de metade dos alojamentos que em Portugal admitem animais são casas de 
turismo no espaço rural (282 unidades), seguindo-se os hotéis (100 estabelecimentos), as 
pensões (30), as estalagens (24), os hotéis rurais (13), os apartamentos turísticos (13), os 
hotéis-apartamentos (9), os aldeamentos turísticos (6), as pousadas (3) e os motéis (3).  

                                                 
7 Alojamento Pet Friendly, em português significa: alojamento que admite animais de estimação. 
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Convém ainda referir que os estabelecimentos hoteleiros que afirmam admitir a entrada de 
animais, por vezes têm restrições quanto ao peso do animal, isto é, apenas aceitam a 
pernoita de animais até 5 quilos (como é o caso de alguns dos hotéis mencionados no 
subcapítulo 3.3., ex: os hotéis do grupo Pestana e Tivoli). Ora, neste caso, os donos com 
cães mais pesados são automaticamente excluídos do já reduzido leque de unidades de 
alojamento disponíveis. Tendo ainda em consideração que a maioria das companhias 
aéreas transporta apenas, na cabine do avião (junto do dono), animais que pesem entre 5 a 
8 quilos (ex: TAP, Lufthansa), sendo que os mais pesados terão de viajar no porão, parece 
claro que as pessoas que viajam com o seu animal deverão confrontar-se com algumas 
dificuldades e frustrações na preparação da respectiva viagem. Neste sentido, os donos que 
fazem questão em levar o seu animal de estimação de férias, deverão viajar, 
preferencialmente, em viatura própria e pernoitar em casas de turismo em espaço rural, em 
casas alugadas, em casas de amigos e familiares e em segundas residências.  
 
Porém, tais dificuldades e frustrações não se esgotam na fase de preparação da viagem. Já 
no destino de férias, é muito provável que os donos se sintam discriminados, uma vez que, 
o animal está proibido de entrar na maioria dos estabelecimentos de restauração e bebidas, 
nos monumentos, nos museus, nas galerias e em salas de espectáculos (ex: Museu de 
Serralves, Oceanário de Lisboa). Durante a época balnear os animais estão também 
proibidos por lei de entrar nas praias. Neste sentido, poder-se-á afirmar que o mercado dos 
pet travellers, na actualidade, não pode desfrutar tão livremente das atracções e serviços 
turísticos disponíveis, se comparado com outros tipos de turistas. Segundo Carr (2005:1) 
uma parte da população continua a ser negligenciada no que diz respeito ao acesso a 
experiências de turismo e isso pode implicar custos adicionais por parte dos donos, para 
que os mesmos possam, em conjunto, partilhar tais experiências.  
 
Segundo um estudo realizado em Espanha, pela Fundación Affinity (2007), onde foram 
inquiridos 3000 donos de animais em Espanha, 80% dos donos consideram que as medidas 
impostas relativamente aos animais de estimação são discriminatórias e limitam a 
liberdade de movimentos. Pouco a pouco, o gato e o cão têm passado de um mero animal 
de companhia, passando a considerar-se como um membro da família. Se bem que, há dez 
anos atrás, apenas 39% dos donos espanhóis demonstravam interesse em aceder com o seu 
animal a hotéis, centros comerciais e transportes públicos, entre outros, actualmente essa 
percentagem ascendeu aos 82%. Dormir com o animal de estimação num hotel ou ir às 
compras são possibilidades que, todavia, ainda não estão suficientemente fomentadas, 
sendo que 9 em cada 10 donos qualifica esse facto como impróprio de um país 
desenvolvido. Adicionalmente, os donos espanhóis demonstram interesse em viajar com o 
seu animal em transportes públicos, 8 em cada 10 donos gostaria de viajar com o animal 
nos autocarros públicos, 7 em cada 10 desejam o mesmo nos comboios de curta e longa 
distância, assim como no metro e nos táxis. E, ainda, 6 em cada 10 donos gostaria que o 
comércio e os restaurantes fossem mais condescendentes.  
 
Neil Carr, Professor da Universidade de Otago, lançou um estudo em Brisbane (Austrália), 
cujo principal objectivo consistia em avaliar o desejo que os donos têm de passar férias 
com os seus animais de estimação e perceber se existe um gap entre o desejo e a 



 24 
 

realidade8. Baseado na avaliação da procura por ‘dog friendly accommodation’ 
(alojamento que aceita animais de estimação) por parte dos donos de animais de estimação 
e na sua predisposição para pagar este tipo de experiência, o segundo objectivo do estudo 
consistia em perceber o potencial existente da indústria do turismo ‘dog friendly’ e o 
crescimento que lhe tem estado associado (Carr, 2005). Os resultados indicam que 95,8% 
dos donos preferem levar o seu cão consigo de férias, explicando que o seu cão ‘é um 
membro da família, normalmente considerado como uma criança’. Demonstram que o cão 
é ‘um bom companheiro’ e, frequentemente, ‘o seu melhor amigo’. Os donos identificaram 
vários benefícios relacionados com o facto de levarem os seus cães consigo de férias, 
incluindo: ‘fazê-lo feliz’ e ‘evitar que sofram de depressão ou de ansiedade pela 
separação’.  
 
Porém, no estudo de Carr (2005), a maioria dos donos afirma que nas férias realizadas 
entre 1999 e 2004, não levou o seu cão consigo. Mesmo no caso das férias realizadas em 
Queensland, onde o estudo foi realizado, apenas 25,7% dizem ter ‘sempre levado o seu cão 
consigo de férias’; fora do estado, o número cai para 10% no caso das férias com cães em 
Victoria e em New South Wales, e aproximadamente 1% no caso da Tasmânia e de 
Northern Territory. Segundo Carr (2005) os resultados indicam existir um gap entre o 
desejo e o comportamento dos donos, quanto à natureza das férias realizadas, adiantando 
que uma das explicações para tal gap é o facto de não existirem equipamentos e infra-
estruturas disponíveis, que permitam aos donos levarem os seus animais de estimação. 
Segundo os donos inquiridos, encontrar alojamento turístico, independentemente do tipo e 
da localização, é geralmente ‘extremamente difícil’ e normalmente ‘impossível’. Carr 
(2005:3) ressalta que o número de unidades de alojamento que aceitam animais de 
estimação na Austrália é muito reduzido, quando comparado com o número de pessoas que 
têm animais de estimação.  
 
Adicionalmente, as unidades de alojamento na Austrália que aceitam animais, cuja 
informação está disponível quer na internet, quer em guias de férias com animais, 
localizam-se maioritariamente junto à praia ou em espaços rurais (Carr, 2005). Desta 
forma, a limitada variedade de unidades de alojamento pet friendly, restringe 
significativamente a natureza e a localização das férias do dono que viaja com o animal de 
estimação. 82,9% dos inquiridos tiveram de comprometer o seu desejo de férias para 
poderem levar o cão consigo. 84% dos donos afirmaram que estariam dispostos a pagar 
mais 5% nas suas últimas férias, se fosse possível ter levado o cão, e ainda, 13,3% 
afirmaram que estariam dispostos a pagar mais 25% do custo das últimas férias, para 
poderem levar o cão consigo.  
 
Os resultados do estudo realizado por Carr (2005) mostram que, embora o desejo de fazer 
férias com os animais de estimação seja elevado entre os donos de cães na Austrália, o 
número de donos que concretizam esse desejo é, todavia, baixo na actualidade. Um dos 
principais obstáculos para que os donos façam férias com os animais de estimação parece 
ser a dificuldade em encontrarem alojamento pet friendly, (um problema não ajudado pelo 
aparente pequeno número deste tipo de unidades de alojamento, na Austrália). Como 
resultado da falta de alojamento pet friendly e do facto deste tipo de unidades de 
                                                 
8 Para tal, lançou um inquérito por questionário a uma amostra por conveniência de 311 donos de cães, que 
viviam em Brisbane, entre Março e Junho de 2004, num parque para cães e numa praia “dog friendly”. Por 
forma a evitar o enviesamento, apenas um dono de um dado cão foi entrevistado (Carr, 2005). 
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alojamento se concentrarem em determinadas áreas geográficas (no espaço rural, junto às 
praias ou em parques de campismo) parece claro que os donos dos cães vêm-se obrigados a 
fazer férias nestes locais de forma a levarem os cães consigo. É neste sentido que Carr 
(2005:4) afirma que “os donos e os seus animais de estimação são discriminados em 
termos de acesso a experiências de turismo”. 
 
Para Carr (2005:4), a diferença entre a grande vontade que os donos têm de levar o animal 
de férias consigo e a pequena percentagem de pessoas que o faz, indica a existência de um 
gap na indústria do turismo. O número significativo de pessoas que têm animais de 
estimação, o seu desejo aparente de os levar consigo de férias e a sua predisposição para 
pagar custos adicionais em alojamento, sugere que as pessoas com cães podem representar 
um importante e lucrativo nicho de mercado. Desta forma, segundo o autor, é urgente que a  
indústria do turismo explore a forma de promover férias em alojamento dog friendly, numa 
escala muito maior do que a disponível actualmente, existindo ainda a necessidade de 
expandir as unidade de alojamento dog friendly em áreas não rurais e de forma a abranger 
hotéis de todas as categorias. 
 
Parece notório que, de uma forma geral, as necessidades do turista que viaja com o seu 
animal, ou que gostaria de o fazer, estão longe de estar satisfeitas. A indústria do turismo 
ainda não se encontra adaptada para satisfazer as necessidades e os desejos de viagem dos 
pet travellers. O animal de estimação poderá para alguns donos ser encarado como um 
constrangimento à viagem, já que nem todas as unidades de alojamento aceitam a entrada 
de animais, nem todos os hotéis admitem a pernoita de animais com mais de 10 quilos e, a 
maioria dos meios de transporte públicos impõe restrições quanto ao peso do animal. Desta 
forma, viajar com o animal condiciona, pois, a escolha do meio de alojamento e do meio 
de transporte a utilizar na viagem, bem como a escolha do destino de férias. Para além 
disso, viajar com o animal pode limitar a participação do dono em diferentes actividades 
durante as férias, uma vez que os animais são proibidos em muitos locais, e implicar, 
muitas vezes, fazer férias mais curtas e perto do local de residência.   
 
Porém, se existem alguns donos que, independentemente das dificuldades e frustrações, 
levam o seu animal consigo de férias, outros há, que se sentem obrigados a encontrar 
estratégias de negociação para deixarem o seu animal ao cuidado de alguém, durante a sua 
ausência, ou então, optam por não viajar para férias. De acordo com um estudo realizado 
na América, pela AHAA, em 1997, chegou-se à conclusão que 79% dos donos sentem-se 
culpados quando partem para férias e deixam os animais em casa, de tal forma que 48% 
dizem que normalmente ficam em casa por causa dos animais9. Em muitos blogs 
relacionados com os animais de estimação, é usual encontrarem-se depoimentos de donos 
que afirmam, muitas vezes, não fazerem férias por causa do animal de estimação:  
 

“Agora só tenho um cão, mas cheguei a ter uns 14. Por vezes deixei de ir sair, de ir de 
férias, por causa dos cachorros.” (Fases da Lua, 2007) 
 

“Eu quero viajar, passar o fim-de-semana fora, mas o cachorro prende muito.” (Blog 
Lord Cão, 2007) 

 

                                                 
9 [http://findarticles.com/p/articles/mi_m4021/is_2000_August/ai_65300663] 
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Ao longo do presente trabalho de investigação, optou-se por incluir testemunhos de 
entidades que lidam directamente com o animal de estimação. Para tal, realizaram-se 
entrevistas10 via mail (ver anexo 1) a algumas associações de defesa do animal, clínicas e 
hospitais veterinários e a hotéis para animais, existentes em Portugal. As diferentes 
entidades entrevistadas ao longo deste trabalho de investigação admitem ter conhecimento 
de donos que não fazem férias porque têm um animal de estimação, sendo que, as 
principais razões apontadas são: 
 

‘… temos muitos donos de animais que não fazem férias devido aos seus animais de 
companhia, pois eles são como filhos.’ - Dr. Mário Santos, Director Clínico do Hospital 
Veterinário do Porto. 

  
‘… é como ter um bebé, não se pode deixar ao cuidado de outros, se não houver alguma 

segurança garantida’ - Holiday Pet, Hotel para Animais. 
 

‘…existem pessoas que tendo a seu cargo animais de estimação e não encontrando uma 
solução viável para o período de férias, se vêm forçadas a não sair da sua residência para não 
recorrer ao abandono do animal. Tal pode ocorrer por vários motivos: i) o local para onde se 
deslocariam não permite a existência de animais; ii) os procedimentos para a viagem seriam 
morosos/dispendiosos e impossibilitariam a viagem do animal com os proprietários (no caso de 
deslocações ao estrangeiro, especialmente por via aérea); iii) uma solução de alojamento para o 
animal seria demasiado dispendiosa.‘ - Dr.ª Rita Esgalhado da Ordem dos Médicos Veterinários.  

 
‘Temos vários clientes que nos dizem que não fazem férias fora dos locais de habitação 

por causa dos seus animais de companhia.’ - Dr. Jorge Serpa dos Santos, Director Clínico do 
Hospital Animal do Sul. 
 

‘Conheço vários casos de pessoas que preferem não viajar a ter que deixar os seus 
animais ao cuidado de terceiros.’ - Maria Queiroz da Associação Animais da Quinta.  
 

‘As razões apontadas são várias: i) Não se querem separar desse(s) Membro(s) da 
Família; ii) Não têm posses para pagar um hotel para animais; iii) No alojamento para onde vão 
não aceitam animais.’ - Mafalda Ferreira da União Zoófila. 
 

‘Não vão de férias porque gostam dos seus animais e como é muito complicado ir de férias 
com eles, os hotéis não aceitam, ficam nos quartos e roem e estragam coisas, muito calor para 
ficarem no carro. Não gostam de os deixar em hotéis caninos porque infelizmente há muitas 
histórias pouco agradáveis de hotéis caninos....’ - Rui Castro do Centro de Instrução Canina do 
Norte. 
 

‘Existem muitas pessoas que gostariam de ir de férias mas não o fazem por estarem muito 
"presas" aos seus animais; por não terem possibilidades económicas; terem um número muito 

                                                 
10 As entrevistas foram realizadas entre os dias 13 de Fevereiro e 28 de Abril, tendo sido enviado um mail a 
diferentes entidades que lidam directamente com o animal de estimação. No mail enviado clarificou-se o 
objectivo do estudo e solicitou-se a opinião de cada entidade relativamente a várias questões relacionadas 
com o animal de estimação, que podem ser consultadas no anexo 1. Foram enviados mails a 13 associações 
de defesa do animal, a 14 clínicas e hospitais veterinários e a 19 hotéis para animais. Porém, dos 46 mails 
enviados apenas se obteve resposta de 20 entidades, nomeadamente 9 associações de defesa do animal, 8 
clínicas e hospitais veterinários e 3 hotéis para animais. De referir que se procurou obter opiniões de 
diferentes entidades que actuassem em diferentes regiões de Portugal, uma vez que poderiam possuir 
opiniões e experiências variadas.  
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grande de animais e não terem quem trate deles na sua ausência […]’ – Maria do Céu Sampaio da 
Liga Portuguesa dos Direitos do Animal (LPDA).  
 
Nas situações em que o dono não faz férias, é possível afirmar-se que o animal de 
estimação é, realmente, um constrangimento à viagem, isto é, “um factor que limita a 
formação de preferências de lazer e turismo, que inibe ou proíbe a respectiva participação”, 
segundo a definição adiantada por Jackson (1997:461). Nestas situações o animal é um 
impedimento à viagem turística. Porém, acredita-se que, se os locais para onde os donos se 
deslocariam de férias aceitassem animais e, se os procedimentos de viagem com o animal 
fossem menos restritivos e dispendiosos, talvez os donos ponderassem em levar os seus 
animais consigo e participassem em conjunto em ambientes de turismo, em vez de não 
fazerem férias. 
 
De seguida, apresentam-se algumas das possíveis estratégias de negociação de 
constrangimentos à participação no turismo, utilizadas pelos donos de animais de 
estimação. 
 
 
3.2. Estratégias de negociação de constrangimentos à participação no turismo 
utilizadas pelos donos de animais de estimação  
 
 

"Yes, we do charge more than anywhere else in this region but we are convinced  
that there is demand for what we are providing. Pets are part of the family.  

In many ways, it is no different from finding a nursery for your child."  
(Branson, 2002) 

 
Pelo facto de não existir literatura específica referente às estratégias de negociação de 
constrangimentos à participação no turismo utilizadas pelos donos de animais de 
estimação, optou-se por incluir, nesta fase do presente trabalho de investigação, tal como já 
referido anteriormente, testemunhos de entidades que lidam directamente com o animal de 
estimação (associações de defesa do animal, clínicas e hospitais veterinários e hotéis para 
animais), que pudessem identificar tais estratégias (ver anexo 1).  
 
De acordo com o Decreto de Lei nº92/95 de 12 de Setembro, referente à protecção dos 
animais, a alínea d), do Artigo 1º, expressa que são proibidos actos de “Abandonar 
intencionalmente na via pública animais que tenham sido mantidos sob cuidado e 
protecção humanas, num ambiente doméstico ou numa instalação comercial ou industrial”. 
Embora em Portugal seja obrigatório que os detentores de animais os registem na autarquia 
municipal, apenas um número reduzido o faz e, como tal, não existam dados estatísticos 
oficiais quanto ao número de animais de estimação existentes, nem tão pouco quanto ao 
número de animais abandonados. De acordo com a entrevista realizada à LPDA, Maria do 
Céu Sampaio afirma que ‘Não existem em Portugal dados estatísticos fidedignos. Isto 
porque mais de 60% dos canídeos não se encontram identificados nem registados, pensa-
se que cerca de 10% se encontram em canis zoófilos, não existindo estatísticas quanto ao 
seu número; os restantes 30% (os devidamente registados e licenciados) encontram-se na 
base de dados da Direcção Geral de Veterinária’. Porém, acredita-se que “mais de 10.000 
animais são abandonados anualmente” (LPDA, 2007).  
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A maioria dos representantes das diferentes entidades entrevistadas - associações de defesa 
dos animais, clínicas e hospitais veterinários e hotéis para animais - são unânimes em 
concordar que as épocas do ano em que se abandonam mais animais em Portugal são o 
verão, as épocas festivas, os fins-de-semana prolongados e o período da caça. Os donos 
que optam por não levar o animal consigo de férias e que não têm a quem o deixar (ou 
porque nenhum dos seus amigos/familiares pode ficar com ele ou porque financeiramente 
podem considerar ser caro deixar o animal num hotel para animais), provavelmente, 
encaram o seu animal como um verdadeiro constrangimento às suas viagens de férias. Os 
maus donos optam pela solução mais deplorável, abandonar o animal na rua ou no canil 
municipal. Há ainda associações que afirmam que os picos de abandono de animais estão 
cada vez mais generalizados, verificando-se ao longo de todo o ano. Para Dulce Mata, do 
Movimento Internacional em Defesa dos Animais (MIDAS), “o abandono deixou de ser 
um fenómeno sazonal – os cães continuam a ser abandonados no verão, mas também ao 
longo de todo o ano”. Os motivos apontados pelas diferentes entidades para explicar o 
porquê do abandono animal são variados, apresentando-se de seguida alguns:  
 

‘… Caso os proprietários de animais se ausentem da residência habitual no período de 
férias, torna-se necessário encontrar uma solução para o alojamento, alimentação e prestação de 
cuidados básicos ao animal. Caso não existam no seu círculo mais próximo indivíduos disponíveis 
para cuidar do animal neste período, os proprietários terão de encontrar uma solução que 
forçosamente implicará custos monetários. Estas despesas poderão não ser do interesse do 
proprietário, ou poderão mesmo inviabilizar a sua ida de férias, pelo que este recorre ao 
abandono como forma de resolução do problema.’ – Dr.ª Rita Esgalhado da Ordem dos Médicos 
Veterinários. 

  
‘Para muitas famílias, na altura das férias o animal representa um incómodo, pois 

dificulta a ida da família para férias, sendo que a solução mais fácil é o abandono.’ - Associação 
Encontra-me.org.  

  
‘Certamente por razões económicas e de falta de decência básica para com os animais. 

Suponho que as mesmas razões pelas quais se abandonam idosos em lares de terceira idade.’ - 
Jorge Diogo da Associação Adopta-me.org. 

 
‘Porque não têm onde deixar os animais, sem gastar dinheiro, isto é, poderiam deixar os 

animais, por exemplo, num hotel canino, mas como fica dispendioso preferem deixar na rua.’ - 
Ana Isabel da Associação Animarco. 

 
‘Pelas mesmas razões que abandonam os pais idosos nos hospitais e lares. Tornam-se um 

estorvo que não lhes permite gozar plenamente o seu merecido descanso…’ -  Victor Barros da 
Associação Anifeira. 
 

‘A altura das férias é sempre crítica porque as pessoas não têm quem fique com os animais 
e porque não procuram locais de férias onde aceitem os animais…’ - Dr. Rui Lima da Clínica 
Veterinária de Vilamoura. 
 
Segundo uma notícia publicada no Diário de Notícias (2007) “Todos os verões é a mesma 
história. A caminho do Algarve, abre-se a porta do carro e deixa-se o cão ou o gato à beira 
da estrada. Apesar de todas as campanhas e de uma nova legislação, o crime de abandono 
de animais cresce sempre na época das férias. Só em Lisboa, 2 mil cães e gatos são 
anualmente deixados à sua própria sorte”. 
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Na opinião do coordenador da Infonature.org, alguns donos quando decidem ir de férias, 
por vezes, não têm ninguém a quem deixar os seus animais de estimação, e, como tal, 
“preferem abandoná-los em detrimento de perderem uns dias de férias num local onde 
pretendam ir”. Afirma que “para estas pessoas é preferível abandonar uma 
responsabilidade e perderem um amigo, um membro da família, do que uns dias de férias, 
isto é, simplesmente, puro egoísmo”. Lígia Santos, fundadora da Associação SOS Animal, 
confessou à Agencia Lusa que “nunca os portugueses abandonaram tantos animais como 
este Verão [de 2007]” (IOL Diário, 2007). A SOS Animal contabilizou nos primeiros seis 
meses de 2007, o abandono de 50 mil cães. Sandra Cardoso, coordenadora da referida 
associação, afirma que “as pessoas continuam a abandonar muito os animais não só nas 
ruas, nas estradas, junto a praias, mas também a entregá-los junto do canil municipal” e 
lamenta que na altura das férias os animais sejam “colocados de lado e entregues no canil 
como lixo sem qualquer preocupação ou problema de consciência” (TSF, 2007). De acordo 
com Maria do Céu Sampaio da LPDA, “São também frequentes chamadas assim: ‘Olhe, 
vou de férias depois de amanhã. Preciso de um sítio para deixar o cão...’ […] São cães com 
destino traçado.” (Jornal Público, 2007). 
 
Em Portugal existem inúmeras associações, grupos de pessoas e páginas na internet que 
lutam diariamente pela protecção, pela defesa, pelo combate ao abandono e maus-tratos do 
animal. A maioria procura ainda dar “um novo lar” aos animais que sofrem de abandono, 
apostando fortemente em campanhas de adopção. Entre muitas outras, são exemplo disso a 
LPDA, o MIDAS, a Sociedade Protectora dos Animais, a Associação de Protecção aos 
Cães Abandonados, a Associação Animal, a Associação Bracarense Amigos dos Animais, 
a Associação Pelos Animais, a Anifeira, a Associação Os Amigos dos Animais de Almada, 
o Refúgio das Patinhas, a Adopta-me.org. Nas páginas de internet das associações acima 
referidas, é comum encontrarem-se recomendações e advertências relativas à chegada do 
tempo de férias: “Agora que é tempo de férias não esqueça os seus animais”; “Não faça das 
suas férias um pesadelo para o seu animal”; “férias felizes, animais felizes” (LPDA, 
2007a), “Não abandone quem não o abandonaria” (Arca de Noé, 1999). 
 
Porém, felizmente, nem todos os donos são iguais, nem todos abandonam o seu animal 
quando vão de férias. É muito comum encontrar donos responsáveis que optam por deixar 
o animal ao cuidado de amigos/familiares durante a sua ausência. Neste caso, o animal de 
estimação poderá ser encarado como um constrangimento ‘negociado’ com os amigos ou 
familiares, não sendo, necessariamente, um impedimento às viagens do seu dono. A LPDA 
(2007b) recomenda, no seu site de internet, que os donos dos animais de estimação falem 
com colegas, amigos ou familiares que também tenham animais e cuja data de férias não 
seja coincidente, no sentido de fazer uma permuta. A lógica é que uma pessoa tome conta 
do animal do colega, amigo, familiar ou vizinho quando estes forem de férias e quando 
chegar a altura das suas férias, o colega, amigo, o familiar ou vizinho tomam conta do seu 
animal. Segundo a referida associação, este é um acordo que não acarreta encargos e 
facilmente se põe em prática. De acordo com o Dr. Ricardo Vintém da Clínica Veterinária 
Primavet do Cacém “Os [donos] responsáveis deixam o animal com amigos, vizinhos, 
empregados encarregues de os alimentar, tratar e passear algum tempo com eles. Quem 
não tem essa hipótese recorre a hotéis.”. Jorge Diogo da Adopta-me.org confirma que “o 
mais comum é deixarem [os animais de estimação] com amigos ou família”. 
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Outra estratégia adoptada pelos donos de animais de estimação para participarem no 
turismo, consiste na família fazer férias separada, um ou alguns dos membros da família 
ficam em casa a cuidar do animal, enquanto os outros partem para férias. Segundo o 
representante da Clínica Veterinária da Solum, ‘muitos donos planeiam as suas férias de 
acordo com as férias de outro familiar (pai/irmão/sogra) para que o animal não fique 
sozinho em casa’. Nestas situações, embora a família não faça férias junta, o animal de 
estimação poderá ser encarado como um constrangimento ‘negociado’ com os familiares, 
não sendo necessariamente um impedimento às viagens do seu dono.  
 
Hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, de acordo com o depoimento de algumas 
entidades entrevistadas, é cada vez mais usual deixar o animal em hotéis para animais 
durante o período das férias, como estratégia de negociação à participação no turismo. Na 
opinião de Mafalda Ferreira da União Zoófila “Os bons donos levam-no consigo (a 
solução ideal) ou, na impossibilidade de o fazer, deixam-no com um membro da família ou 
com uma pessoa amiga, ou, se nada disto for possível, confortavelmente instalado num 
hotel para animais. Os maus donos, abandonam-no pura e simplesmente.” O Dr. Rui Lima 
da Clínica Veterinária de Vilamoura constata que “já existem muitas pessoas que [deixam 
os seus animais em hotéis para animais] e o reflexo disso é o facto dos hotéis caninos do 
Algarve estarem praticamente cheios na altura das férias”. 
  
Em Portugal, também já existem hospitais veterinários que oferecem um conjunto de 
serviços integrados de apoio ao animal, que passam pela existência de um hotel de cães e 
gatos e de uma escola de treino de cães, como é o caso do Hospital Veterinário de Almada. 
Como tal, alguns donos optam por deixar o seu animal em veterinários durante a sua 
ausência, como estratégia de negociação à participação no turismo. De acordo com Ana 
Abreu, do Hospital Veterinário de Almada, “[os donos quando vão de férias] se forem 
responsáveis, fazem uma reserva com antecipação no hotel para cães e gatos, de que 
dispomos”. 

Considerou-se interessante perguntar aos directores dos hotéis para animais (ver anexo 1), 
se conseguiam identificar meses do ano em que recebiam mais animais de estimação, 
coincidindo as respostas exactamente com os meses do verão: “principalmente em  Julho, 
Agosto e Setembro”11, “nas férias escolares e feriados que permitem ponte”12. O director 
do hotel para animais Quinta do Covo, em Oliveira de Azeméis, chega mesmo a afirmar 
que o hotel fica sobrelotado no mês de Agosto, sendo que os animais que mais aloja são 
cães, que ficam em média uma semana a seu cargo. Destaca que, para além de alojar 
animais de donos portugueses, recebe muitos animais de donos estrangeiros que vêm de 
viagem a Portugal, nomeadamente “alemães, ingleses, franceses e italianos”.  

A maioria das entidades entrevistadas também tem conhecimento de pessoas que optam 
por levar os animais a viajar, em vez de os deixarem ao cuidado de alguém. Victor Barros 
da Associação Anifeira, afirma que conhece “vários donos que escolhem locais para onde 
possam levar os seus animais. Para estas pessoas o animal é um membro da família como 
se de um filho tratasse. As pessoas quando têm filhos também escolhem locais de férias 
para onde possam levar os seus filhos e possam ter com eles umas férias tranquilas”. De 
                                                 
11 Depoimento adiantado por Sebastião Lemos do hotel para animais Quinta do Covo, Oliveira de Azeméis. 
12 Depoimento adiantado pelo hotel para animais Holiday Pet, Coimbra. 
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acordo com Helena Carvalho do Refúgio das Patinhas, “as férias estão condicionadas 
pelos sítios onde aceitam animais… se não aceitarem não vão”. O Dr. Rui Lima da Clínica 
Veterinária de Vilamoura constata que tem “muitos clientes que fazem férias com os 
animais. Os que [vão] de férias para o Algarve, têm casa ou apartamento e o animal fica 
com eles. […] Os estrangeiros que residem no Algarve muitas vezes levam os animais com 
eles, mas isso fica extremamente dispendioso, especialmente quando viajam de avião”. 
 
De acordo com as entrevistas realizadas (ver anexo 1), embora muitos donos já durmam 
em hotéis pet friendly, a maioria opta por pernoitar com os seus animais em unidades de 
alojamento que não lhes restringem a entrada: em casa de amigos/familiares, em 
residências secundárias, em casas alugadas, em parques de campismo ou em casas de 
turismo rural. Os donos que viajam com o seu animal de estimação fazem-no, 
principalmente, em Portugal, inclusive Madeira e Açores, e em determinados países 
europeus: Espanha, França, Áustria, Suíça e Alemanha. O meio de transporte mais 
utilizado por estas pessoas nas viagens com o animal é o carro e a auto-caravana, seguindo-
se o avião.  
 
Os resultados de um estudo realizado na América pela TIAA, em 2006, a donos de animais 
vêm, precisamente, ao encontro do que se passa em Portugal (Road & Travel, 2006). As 
conclusões indicam que a maioria das viagens com o animal de estimação verificam-se no 
verão, coincidindo com a altura em que a maior parte das famílias faz férias, que o meio de 
transporte mais utilizado nas viagens com o animal de estimação é o carro (76%), seguido 
da auto-caravana (10%) e do avião (6%) e, que o meio de alojamento mais utilizado nas 
viagens com o animal é a casa de amigos ou familiares (32%), seguindo-se do hotel ou 
motel (29%) (Road & Travel, 2006).  
 
O Director do Hospital Veterinário do Porto constata que “Ainda não existe um 
conhecimento difundido plenamente pelas pessoas com animais, que existem unidades de 
alojamento que admitem animais.” Jorge Diogo da Associação Adopta-me.org considera 
que “Sendo evidente o grande número de animais de estimação existentes (basta ver-se a 
frequência da publicidade de comidas para cão e gato), um estabelecimento que não 
permita animais está a cortar clientes. Ademais, […] em termos económicos, as pessoas 
que têm cães e não os vão abandonar, tendem a ser um extracto económico que possibilita 
o acesso a hotéis e turismo rural: mais uma razão para não se lhes vedar o acesso por não 
se aceitar animais”. 
 
Helena Carvalho da Refúgio das Patinhas é da opinião que “Em Portugal os agentes 
ligados ao turismo ainda não se consciencializaram que um animal é um membro da 
família e que, portanto, ocupa um espaço importante na decisão de fazer férias, nas 
escolhas dos sítios. […] A indústria hoteleira e outros agentes ligados ao turismo 
deveriam oferecer e divulgar pacotes de férias menos dispendiosos para os donos e para 
os seus cães. Ao dar esta importância pode ser um poderoso instrumento de alteração de 
mentalidades e, contribuir assim, para a diminuição do abandono animal.”  

É, portanto, urgente que a indústria do turismo fique atenta aos comportamentos deste 
novo nicho de mercado – pet travellers -  e que adeqúe a oferta no sentido da satisfação das 
suas legítimas necessidades e expectativas, bem como se comprometa na minimização das 
suas frustrações. Acredita-se que se houvesse mais unidades de alojamento pet friendly que 
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aceitassem animais sem restrições quanto ao peso e raça, talvez algumas das pessoas que 
actualmente afirmam que não viajam porque têm um animal, passassem a fazê-lo na 
companhia do seu animal. Provavelmente, o abandono animal diminuiria e as famílias que 
se vêm obrigadas a fazer férias separadas, talvez fizessem férias em conjunto com o 
animal. 
 
Em forma de conclusão, convém referir que as viagens com os animais de estimação, não 
dependem só do dono, mas também do próprio animal (temperamento, idade e estado de 
saúde). Se existem donos que fazem questão em viajar de férias com a companhia do 
animal, existem outros que preferem fazer férias sem ele. E, por outro lado, existem donos 
que gostariam de fazer férias com o seu animal, mas não o fazem porque o próprio animal 
não gosta ou não pode. Isto é, existem animais que não gostam de viajar de carro ou de 
avião, que não gostam de sair para locais fora do seu ambiente habitual, ou ainda, que não 
podem viajar porque são muito velhos, porque são ainda cachorros ou porque estão doentes 
(ex: têm um tumor, têm diabetes, foram operados).  
 
Nem todos os donos devem encarar o seu animal como um constrangimento às suas 
viagens de férias13, porém, os donos que o encaram como um constrangimento, encontram 
diversos tipos de estratégias para poderem participar no turismo, nomeadamente: 
 

 Abandonam o animal na rua ou num canil municipal; 
 Deixam o animal ao cuidado de amigos/familiares; 
 Alternam as férias com o resto da família porque alguém fica a cuidar do animal;  
 Deixam o animal num hotel para animais; 
 Deixam o animal num veterinário; 
 Optam por levar o seu animal consigo também de férias. 

 
Convém referir que alguns donos podem utilizar ainda outro tipo de estratégias de 
negociação para poderem fazer férias, optando por: 

 

 Viajar sem o cão e fazer férias mais curtas;  
 Viajar sem o cão e fazer férias perto do local de residência;  
 Viajar com o cão mas para locais perto do local de residência;  
 Viajar com o cão mas permanecer no destino de férias menos tempo;  
 Viajar com o cão e escolher um meio de alojamento que admita o animal (ex: casa 

de amigos/familiares, segundas residências, casas alugadas, casas de turismo em 
espaço rural e parques de campismo); 

 Viajar com o cão num meio de transporte que admita o animal (ex: viatura própria). 
 
 
O próximo subcapítulo apresenta alguns exemplos de ofertas turísticas existentes para pet 
travellers. 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Tema a estudar na parte II do presente trabalho de investigação – parte empírica. 
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3.3. Ofertas turísticas para quem viaja com animais de estimação  
 
 

“Demand is growing for pet-friendly holiday packages and facilities, definitely a niche 
market to watch as pet-power becomes the new pester-power." 

 (WTM, 2007:7) 
 
Leggat e Speare (2000:325) afirmam que viajar com os animais de estimação “pode ser 
uma experiência muito enriquecedora”. Segundo os autores, são várias as razões que 
explicam o porquê das pessoas viajarem com os seus animais: “razões emocionais; 
transferência de genes; razões económicas ou para receberem cuidados veterinários de um 
especialista”. As razões emocionais estão relacionadas com a necessidade de manter a 
família junta, já que muitas pessoas encaram os animais de estimação como uma parte 
integral da família, podendo ainda ajudar a aliviar o stress da viagem, uma vez que está 
provado que trazem benefícios para a saúde das pessoas (Leggat e Speare, 2000). Na 
opinião de Tara Kain, responsável pelo site DogFriendly.com e pela edição de um guia de 
viagens com hotéis e atracções existentes na América do Norte que aceitam animais de 
estimação, “muitas vezes, as pessoas viajam com os seus cães porque não os vêm o tempo 
suficiente durante a altura em que estão a trabalhar”. Na opinião de Leggat e Speare 
(2000:325) “Os visitantes que viajam com os seus animais evitam a necessidade de terem 
de se preocupar com quem é que vai cuidar deles, que em alguns casos, pode ser bastante 
caro, desta forma, para muitas pessoas, levar o animal de estimação pode ficar mais 
económico do que o deixarem a cargo de um hotel/instituição”.  
 
É cada vez maior a oferta turística vocacionada para o mercado dos pet travellers, isto é, 
para o nicho de mercado que viaja com o seu animal de estimação. “Desde hotéis luxuosos 
a parques de campismo, a indústria das viagens tem mais opções disponíveis para as 
pessoas que viajam com os seus amigos de quatro patas. Desde os Alpes Franceses, a Nova 
Iorque e Califórnia, cada vez são mais as empresas que oferecem tours onde os cães são 
bem-vindos […]” (Smith, 2006). “É comum os animais de companhia participarem em 
viagens de um dia, em excursões de fim-de-semana e em férias com a família, fazem parte 
de um segmento de mercado em grande crescimento da indústria das viagens” (Guerrero, 
2007). 
 
Ao longo do presente subcapítulo, apresentam-se alguns exemplos de ofertas turísticas, 
existentes em diferentes países, vocacionadas exclusivamente ao visitante que viaja com o 
seu animal de estimação, nomeadamente: unidades de alojamento, empresas especializadas 
em rotas pedestres ou tours de bicicleta com o cão, meios de transporte onde se pode viajar 
com animais. Faz-se também referência a sites de destinos turísticos que são sites pet 
friendly e guias de viagem específicos para as viagens com o animal de estimação, bem 
como esclarecimentos sobre o novo passaporte para animais domésticos.  
 
Na indústria do turismo, os hotéis têm sido os mais proactivos em promover a experiência 
de viajar com os animais. Cada vez é maior o número de unidades de alojamento que 
admitem animais, desde cães, gatos, pássaros e até mesmo cavalos, e lhes proporcionam 
serviços e infra-estruturas específicas (WTM, 2007:9). Segundo o relatório WTM Global 
Trends Report (2007) providenciar serviços para animais de estimação nem sempre é fácil, 
os estabelecimentos hoteleiros necessitam de ser constantemente cuidados, de 
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colaboradores que estejam acostumados a lidar/cuidar de animais, bem como de cuidados 
veterinários no hotel ou nas proximidades, para o caso de uma eventual emergência. 
Porém, os donos estão dispostos a pagar um preço premium em alojamento turístico, para 
garantir a saúde e o bem-estar dos seus amigos de quatro patas, isto é, mais de 30% do 
preço standard (WTM, 2007). 
 
Em 2003, a cadeia de hotéis e resorts Starwood, que dispõe de mais de 740 hotéis em 80 
países, espalhados por todo o mundo, encomendou um estudo de âmbito mundial à 
empresa Lieberman Research Worldwide, para saber mais sobre o mercado das pessoas 
que viajam com os seus cães14. Para tal, entrevistaram-se 400 pessoas com mais de 18 
anos, donos de cães, que tinham viajado no ano de 2002, sem o seu cão, ou então que 
tinham viajado com o cão numa viagem de pelo menos um dia (Starwood Hotel & Resorts, 
2003). Os resultados do estudo relacionados com as reacções por parte dos donos e por 
parte dos cães, no caso das viagens em que o animal fica em casa, são os seguintes: 
 

 “43% dos donos afirmam que o cão fica muito triste quando viajam;  
 23% dos donos dizem que o cão fica aborrecido quando saem; 
 43% dos donos sentem-se culpados quando deixam o cão para trás, “longe da vista 

não significa longe do coração”; 
 94% dos donos perguntam como está o cão quando telefonam para casa; 
 49% dos donos pensam no cão “muito frequentemente” quando estão longe; 
 65% trouxeram uma prenda para o cão; 
 26%  dos donos quando telefonam para casa falam com o cão ao telefone ; 
 97% dos donos dizem que o cão fica bastante excitado quando regressam a casa; 
 87% dos donos dizem que o cão é o primeiro a dar-lhe as boas vindas quando 

regressam, antes dos filhos e do cônjuge.”  
 
Segundo o mesmo estudo, os resultados relativamente aos meios de alojamento utilizados 
nas viagens com o cão indicam que, 47% dos donos viajaram com o cão, no ano de 2002, 
numa viagem de pelo menos uma noite, e destes, 40% dizem ter ficado num hotel ou 
motel. Quanto ao comportamento do cão em férias, 33% dizem que o “cão fica com outra 
personalidade”, 18% “dizem que o cão dorme até mais tarde”, 12% dizem que “come 
mais” e 40% afirmam que o cão “fica mais activo do que quando está em casa”. Quando 
questionados sobre o que é que o cão mais gosta nas férias, 21% dizem “da viagem de 
carro”, 9% “da piscina”, 3% “de dormir mais”, 8% “de brincar mais” e 58% “de estar com 
a família”. De facto, parece notório que não é fácil nem para os donos, nem para os cães 
separarem-se na altura das férias. E, não deixa de ser curioso, o facto dos donos 
constatarem que os seus cães ficam com outra personalidade durante as férias.  
 
Segundo o referido Relatório, os cães e os seus donos englobam um nicho de mercado que 
tem sido muito mal servido pela indústria das viagens. Com o objectivo de dar resposta às 
necessidades do visitante que viaja acompanhado pelo seu cão, a cadeia Starwood Hotels 
& Resorts Worldwide, nomeadamente os hotéis Sheraton, Westin e W, optaram por “abrir 
as portas e estender o tapete vermelho aos amigos de quatro patas”. 

                                                 
14 O estudo denominado “Dogs and Travel: An Attitudinal Study of Dog Owners” realizou-se entre 27 de 
Junho a 9 de Julho de 2003. 
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Tem vindo a crescer o número de unidades de alojamento que admitem animais de 
estimação, como é o caso dos hotéis das cadeias Starwood (Sheraton, Westin e W), Loews, 
Fours Seasons Hotels & Resorts, Accor, Ritz Carlton, Holiday Inn e Travelodge, entre 
muitos outros. 
 
A política dos hotéis Sheraton em Portugal relativamente à estada de animais de estimação 
é diferente da política internacional da cadeia Starwood. O Hotel Sheraton Porto Hotel & 
Spa, o Hotel Sheraton Lisboa & Spa, o Sheraton Algarve Hotel at Pine Cliffs Resort e o 
Hotel Convento do Espinheiro Heritage Hotel & SPA em Évora não aceitam animais de 
estimação. Porém, o Westin Campo Real Golf Resort & Spa, o primeiro Westin Hotel em 
Portugal, cuja abertura ocorreu em Agosto de 2007 no concelho de Torres Vedras, também 
já disponibiliza serviços destinados exclusivamente aos animais de estimação, seguindo a 
linha do programa “love that dog” desenvolvido pela cadeia Starwood.  
 
Em Portugal, a política de admissão de animais de estimação em hotéis depende da 
direcção de cada hotel, ou seja, mesmo que alguns hotéis pertençam ao mesmo grupo 
hoteleiro, a aceitação de animais pode diferir de hotel para hotel15. Os hotéis do grupo 
Pestana localizados na ilha da Madeira aceitam animais de estimação até cinco quilos, 
mediante o pagamento de um montante que pode ir de 15€ (Pestana Atalaia) a 20€ 
(Pestana Carlton Madeira), por dia. No entanto, nenhum outro estabelecimento do grupo 
Pestana em Portugal Continental acolhe animais de estimação. 
  
No caso dos hotéis Tivoli, apenas o de Lagos permite que o hóspede passe férias com o seu 
amigo de quatro patas, desde que não pese mais de cinco quilos, com custo adicional de 
10€ por dia. Por outro lado, nas Pousadas de Portugal o animal de estimação não pode 
pernoitar, com excepção da Pousada de S. Miguel, em Sousel, que dispõe de canil/gatil 
exterior com capacidade para quatro animais, se cada um ocupar um compartimento. O 
preço é de 10€ por dia. 
 
Relativamente ao grupo Accor, todos os hotéis Íbis em Portugal, 18 no total, recebem 
animais de estimação (mediante o pagamento de 5€ por dia), assim como os Novotel 
localizados no Porto, Póvoa do Varzim e Setúbal. Nestes hotéis não existe qualquer custo 
adicional pelo animal, nem restrições quanto ao peso do animal, sendo apenas necessário 
assinar um termo de responsabilidade sobre eventuais acidentes, apresentar a caderneta 
de registo do animal e o cartão de vacinas. No entanto, o Novotel Lisboa apenas admite 
animais até 10 quilos e cobra um suplemento de 10€ por noite. O Sofitel de Lisboa apenas 
aceita animais até 5 quilos (mediante o pagamento de 25€ por dia), porém, no Sofitel do 
Algarve e nos estabelecimentos da rede Mercure os animais de estimação estão proibidos.  
  
O Penha Longa Hotel & Golf Resort foi recentemente constituído hotel pet friendly, 
admitindo animais de estimação por 125€, por noite. Disponibiliza um pet menu e ainda o 
“Penha Longa Puppy Program” - programa com uma sessão de spa, seguido de banho, 
enfeite do pêlo, passando pela manicure de unhas e ainda massagens. Numa segunda parte 
do programa, o cão poderá passear pelo Parque Natural Sintra-Cascais, num percurso de 8 
quilómetros, com almoço incluído.   
                                                 
15 De referir que nesta fase do presente trabalho de investigação, considerou-se relevante perguntar 
directamente a alguns hotéis em Portugal, qual a sua política de admissão de animais de estimação, 
nomeadamente quanto ao peso máximo admitido e quanto ao preço cobrado por noite.  
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Em Portugal, já há inclusive hotéis que admitem a entrada de animais sem custos 
adicionais, como é o caso do hotel Meridien Park Atlantic, localizado na cidade do Porto. 
Contudo, neste hotel apenas são admitidos animais de porte pequeno e não podem ficar 
sozinhos no quarto, nem frequentar as áreas públicas do hotel. 
 
O Guia ‘Leva-me de Férias’ (2007) engloba 268 unidades de alojamento, desde hotéis e 
aparthotéis, a casas de turismo em espaço rural espalhadas por Portugal e Espanha, que 
admitem animais de estimação. Segundo uma lista que consta no site da LPDA (2007c), 
existem em Portugal cerca de 120 parques de campismo que admitem a entrada de animais 
de estimação. 
 
Em Espanha existem igualmente diversos estabelecimentos hoteleiros que admitem 
animais, como por exemplo algumas unidades do Intercontinental Hotels Group, 
nomeadamente os Express by Holiday Inn Zaragoza, Valencia San Luis e San Sebástian de 
los Reyes (em Madrid) ou o Holiday Inn Valência. O Hotel de luxo ME Madrid (2007), do 
grupo Meliá, localizado no centro histórico de Madrid, oferece um kit ao animal que inclui 
uma bolsa de limpeza, um jogo, uma trela, uma cama especial e alimentação. Disponibiliza 
ainda serviços opcionais de passeios com o animal e cabeleireiro canino. Os 8 hotéis do 
grupo Derby Hotels Collection (2007), localizados tanto em Madrid como em Barcelona, 
admitem animais de estimação, assim como todos os hotéis High Tech (2007), desde que 
os animais não pesem mais de 15 quilos. 
 
Algumas unidades hoteleiras oferecem tratamento de luxo aos animais de companhia. É o 
caso do londrino The Milestone Hotel (2007) que oferece aos animais de estimação o 
programa VIP -‘Very Important Pet’- disponibilizando amenities que vão desde biscoitos e 
brinquedos, a livros de histórias, vídeos e guias com os melhores parques para passear o 
animal de estimação, bem como serviços de pet sitting e pet walking (prestação de serviços 
que incluem cuidar do animal de estimação e levá-lo a passear).  
 
Os hotéis Loews (2007) da cadeia Starwood Hotels & Resorts Worldwide localizados nos 
Estados Unidos da América, representam outro exemplo de hotéis de luxo que aceitam 
animais de estimação, disponibilizam o programa ‘Loews Loves Pets’ com pacotes 
especiais que incluem: uma carta do director geral do hotel com toda a informação sobre os 
serviços disponibilizados para o animal, com rotas recomendadas existentes no destino 
para passear com o animal, contactos de veterinários e lojas para animais. Nos hotéis 
Loews os animais recebem um tratamento especial, desde menus desenvolvidos e 
aprovados por veterinários, que oferecem uma alimentação equilibrada para o animal 
(incluindo menus vegetarianos), a diferentes estilos e tamanhos de camas, bem como 
brinquedos, snacks, ossos para roerem e vídeos grátis à disposição no quarto.  
 
O Ritz Carlton (2007) de Nova Iorque, localizado em frente ao Central Park, disponibiliza 
o programa ‘Very Important Pooch’, para cães com menos de 27 quilos, por 125 dólares 
americanos. Neste hotel, o cão conta com tratamentos de aromoterapia, menus 
especializados, diferentes tipos de camas e, nos dias de chuva ou de Inverno, ser-lhe-á 
emprestado um casaco impermeável ou uma camisola. Ainda em Nova Iorque, o SoHo 
Grand Hotel (2007) dispõe de 369 quartos, sendo que em 117 são admitidos cães, sem 
qualquer custo adicional. O serviço de quarto canino inclui comida da marca Purina, 
suplementos vitamínicos, pasta de dentes para cães e brinquedos. A cadeia hoteleira 
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Travelodge (2007) dispõe de mais de 250 unidades de alojamento nos Estados Unidos da 
América que admitem animais de estimação e o grupo Holiday Inn (2007) mais de 450 
hotéis. Por sua vez, os hotéis Novotel (2007) em Nova Iorque e no Canadá, admitem 
animais de estimação, no máximo dois em cada quarto, sem qualquer custo adicional.  
 
Em Itália, quatro hotéis da cadeia Concerto Hotels (2007), situados em Roma e Florença, 
disponibilizam o programa ‘pets always together’ com serviços especiais para animais de 
estimação, nomeadamente dog sitting no quarto, uma brochura que menciona os locais 
mais indicados para passear com o animal de estimação, clínicas veterinárias e lojas de 
produtos para animais. Ainda em Itália, cerca de 70 unidades do grupo Space 
Supranational Hotels (2007) de Veneza à Catânia, recebem ‘hóspedes de quatro patas’ 
com idênticas mordomias. 
 
Curiosamente na Florida e em Houston, foi decretada em 2006, uma lei denominada de 
‘Doggie Dinning Bill’ passando a ser possível aos animais de estimação acompanhar os 
seus donos numa ida ao restaurante, desde que a refeição seja na esplanada e que o animal 
permaneça junto ao dono (Dog Friendly Directory, 2006). Na América existem 
restaurantes (ex: Flying Fig, em Cleveland, Ohio) e até mesmo centros comerciais (ex: 
Stony Point Fashion Park em Richmond, Virginia) que já admitem a entrada de animais. 
Na Walt Disney World, embora os animais não sejam permitidos, existem canis disponíveis 
à entrada, para os donos que optam por levar o seu animal – aqui, os donos são convidados 
a passeá-los duas ou três vezes por dia.  
 
No entanto, as ofertas dedicadas aos pet travellers não se resumem a unidades de 
alojamento, existem ainda agências de viagem dedicadas exclusivamente ao transporte 
internacional de animais de estimação (ex: Ladyhaye International Pet Travel Agents 
(2007); Animal Travel Agency (2007); Animal Couriers (2007); Pet Exports (2007), bem 
como empresas especializadas em rotas pedestres ou tours de bicicleta com o cão16. A 
empresa americana Breakaway Adventures (2007), que vende pacotes turísticos temáticos 
com experiências diferentes em vários países (Portugal, França, Espanha, Reino Unido, 
Índia e Nepal, entre outros), inclui na sua oferta duas rotas pedestres em França 
denominadas ‘doggie walks’. A rota ‘High Alps Walking’, inclui 11 dias de caminhada 
junto da fronteira com a Suíça, onde o dono e o cão podem desfrutar de passeios junto da 
natureza com vistas para o Mount Blanc e os Alpes Suíços. A rota ‘Jura Vineyards 
Walking’ possibilita ao visitante a oportunidade de passear com o seu cão pelas vinhas, 
macieiras e cerejeiras que caracterizam as montanhas da região de Jura, bem como a 
possibilidade de participar em provas de vinhos.  
 
Por sua vez, a Europeds (2007) especializada em rotas pedestres e tours em bicicleta 
disponibiliza o pacote denominado ‘Napa Valley Doggie Walk’ (Califórnia) que permite ao 
visitante viver uma experiência com o seu cão durante 6 dias, por 2500 dólares americanos 
por pessoa (incluindo o cão) com alojamento, pequeno-almoço, jantar e provas de vinhos. 
 

                                                 
16 Outros exemplos de empresas com ofertas dedicadas aos pet travellers: Hike With Your Dog: 
http://www.hikewithyourdog.com; Rehoboth Beach, Del.: http://www.rehoboth.com; Tour Charleston: 
http://www.tourcharleston.com  



 38 
 

As próprias companhias aéreas também já começaram a apostar no mercado dos pet 
travellers, disponibilizando programas frequent flyer para animais de estimação, que lhes 
permitem acumularem milhas até conseguirem viagens grátis. 
 
A companhia aérea Midwest Airlines depois de ter criado o programa ‘frequent flyer pet 
program’ as viagens com animais aumentaram 25% (Road & Travel, 2006a). O ‘Premier 
Pet Program’ da Midwest Airlines oferece aos animais de estimação a possibilidade de 
ganharem viagens grátis de duas formas distintas: em cada três viagens de ida e volta que 
os animais viajem com os seus donos, ganham uma viagem de ida e volta grátis; ou então, 
no caso dos donos serem membros da companhia aérea, ganham uma viagem de ida e volta 
grátis para o seu animal após terem atingido as 15000 milhas.  
 
Por sua vez, a United Airlines disponibiliza o programa ‘PetClass program’, onde os 
membros do programa ‘Mileage Plus’ podem ganhar 1200 milhas de bónus cada vez que 
viajam com o seu animal de estimação. A American Airlines, a Delta e a US Air também 
dão as boas-vindas aos animais de estimação, inclusive a companhia aérea Delta admite 
não só cães e gatos, como também pássaros, coelhos, hamsters, porcos da Guiné, répteis e 
peixes (Road & Travel, 2006a).  
 
A própria TAP (2008), companhia aérea portuguesa, também permite que os seus 
passageiros viajem com animais na cabine - se estes não pesarem mais de sete quilos 
(caixa incluída) - ou então no porão. A partir de Janeiro de 2008, os únicos animais de 
estimação que podem ser transportados na cabine dos voos TAP são os cães e os gatos. Os 
restantes apenas podem viajar no porão. O programa ‘TAP Victoria’ oferece milhas a todos 
os membros que viajem acompanhados pelo seu animal de estimação. Assim, nos voos 
nacionais, os membros do programa ‘TAP Victoria’ que transportem animais podem 
acumular 100 milhas de bónus. Do mesmo modo, os passageiros têm direito a 250 milhas 
de bónus se viajarem para a Europa e, podem ainda, ganhar 500 milhas extra nos voos 
intercontinentais.  
 
A Lufthansa (2008), por sua vez, transporta cães e gatos na cabine, desde que o peso do 
animal não exceda os oito quilos (incluído o peso da caixa de transporte). O animal deverá 
ser mantido no interior de uma transportadora cujas dimensões não deverão exceder os 
55x40x20 cm. A Lufthansa, por vezes, oferece aos seus passageiros que viajam com 
animais uma 'Pet-Box', livre de custos adicionais. 
 
A Air France (2007) transporta apenas animais com menos de 4 quilos na cabine do avião, 
dentro de uma transportadora especial e bem arejada. Ultrapassando esse peso, o dono 
deve efectuar reserva e adquirir bilhete de transporte no compartimento especial. 
 
A Continental Airlines (2008) transporta cães, gatos, coelhos e pássaros na cabine de 
passageiros e, ainda, oferece um programa especial para transporte de animais grandes 
como carga (os animais pequenos podem viajar junto dos seus donos). Denominado 
Quickpak, o serviço garante que o animal seja entregue no mesmo dia, inclui uma equipa 
de funcionários treinados para cuidar dos bichos em qualquer hora do dia ou da noite e 
transporta o animal em ambiente, com controlo de temperatura. 
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Os cães-guia para cegos e surdos, ou outros cães considerados como de assistência - cães 
dos quais um ser humano depende totalmente - são normalmente transportados por todas as 
companhias aéreas, sem qualquer custo e têm direito a viajar no interior da cabine. Mas, 
para tal, o passageiro deverá informar a companhia aérea com a máxima antecedência 
possível. 
 
O novo passaporte para animais de companhia - “qualquer animal detido ou destinado a ser 
detido pelo homem, designadamente no seu lar, para seu entretenimento ou companhia” 
(Ministério da Agricultura, 2007) -  que entrou em vigor em Julho de 2004, veio facilitar as 
deslocações de quem viaja com os animais, nomeadamente cães, gatos e furões. Já existe 
legislação comunitária em países da União Europeia – Regulamento (CE) nº 998/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Maio de 2003 – relativa à circulação, sem 
carácter comercial, de animais de companhia, provenientes de Estados-Membros da União 
Europeia e provenientes ou reintroduzidos após estadia em países fora da União Europeia. 
O novo passaporte pode ser emitido por um veterinário habilitado e deverá incluir 
certificados de vacinação anti-rábica e o número do microship do animal (respondedor 
electrónico ou tatuagem legível). 
 
Para entrar com animais de companhia na Irlanda, Malta, Suécia e Reino Unido, é preciso 
realizar um teste adicional, para garantir que a vacinação contra a raiva foi eficaz. Também 
poderá ser necessário fazer um tratamento contra as carraças e a ténia. O passaporte de 
animal de companhia pode ainda ser utilizado no caso das viagens para ou de um dos 
países vizinhos da União Europeia em que os requisitos relacionados com a protecção 
contra a raiva sejam idênticos aos da União Europeia. Estes países incluem Andorra, 
Islândia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, São Marino, Suíça e o Estado do Vaticano. 
 
No caso da entrada em Portugal de cães, gatos e furões como animais de companhia, sem 
carácter comercial, com proveniência de Países fora da União Europeia, é obrigatório a 
apresentação de um Certificado Sanitário, emitido/validado pela Autoridade Veterinária 
Oficial do país de proveniência que comprove (Ministério da Agricultura, 2007): 
 

 que o animal se encontra identificado mediante um sistema de identificação 
electrónica ou uma tatuagem claramente legível, devendo também prever-se a 
indicação de dados que permitam conhecer o nome e endereço do proprietário; 

 uma vacinação/revacinação anti-rábica válida, efectuada quando o animal tinha, 
pelo menos 3 meses de idade, segundo as recomendações do laboratório de fabrico, 
com uma vacina inactivada de, pelo menos, uma unidade antigénica por dose 
(norma da Organização Mundial de Saúde); 

 uma titulação de anticorpos neutralizantes, pelo menos igual a 0,5 UI/ml, efectuada 
num laboratório comunitariamente aprovado, com base numa colheita realizada 
pelo menos trinta dias após a vacinação anti-rábica e três meses antes da circulação, 
por um veterinário habilitado. 

 
Para os turistas que preferem viajar com os seus animais em meios de transporte 
alternativos ao avião, podem optar, por exemplo, pelo comboio. Em Portugal, a CP 
Caminhos-de-Ferro Portugueses (2008) não cobra nada pelas viagens com cães ou gatos 
até cinco quilos em caixas de transporte; por sua vez, os animais com peso superior pagam 
meio bilhete e deverão viajar açaimados e presos por trela. De referir que os cães-guia 
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acompanhantes de invisuais são transportados gratuitamente e sem restrições na maioria 
dos comboios. Já em Espanha, as regras variam se comparadas com Portugal. Na Renfe, 
Red Nacional de Ferro Carriles (2008) apenas são admitidos animais - cães, gatos e aves - 
desde 1998, devendo estes pesar até seis quilos, sendo que, só é admitido um animal por 
passageiro. Ao contrário do que acontece em Portugal, aqui o animal paga 50% do bilhete. 
As regras impostas em Espanha verificam-se também em França na SNCF – Societé 
Nationale des Chemins de Fer Français. 
 
Outra alternativa possível para viajar de férias com o animal de estimação é fazer um 
cruzeiro. A Cunard Line (2007) é das poucas companhias que admite animais a bordo: 
cães, gatos, pássaros e coelhos podem embarcar no Queen Elisabeth 2 e no Queen Mary 2, 
mas apenas em viagens transatlânticas. Os preços, a condizer com a exclusividade destes 
navios, variam entre 550€ e 1100€. 
 
Alguns destinos turísticos, já atentos a este tipo de mercado, incluem nas suas páginas web 
recomendações e orientações para quem viaja com o seu animal de estimação, 
nomeadamente no que diz respeito às melhores unidades de alojamento pet friendly 
existentes, aos parques e praias onde o animal é bem-vindo, bem como listas de 
veterinários e pet sitters existentes no destino. No que se refere a destinos turísticos pet 
friendly pode-se considerar o exemplo de Asheville17, cujo slogan é precisamente “Your 
beloved dogs and cats are welcome in pet-friendly Asheville”, e ainda, o exemplo da Grã-
Bretanha, onde o site oficial de turismo - visitbritain.com - lança algumas recomendações 
para quem viaja com o seu animal. 
  
O directório de alojamentos Dog Friendly (2007) dispõe de uma lista de mais de 1427 
estabelecimentos hoteleiros existentes no Reino Unido que admitem animais de estimação, 
sendo que North Yorkshire, Cumbria e Devon são os destinos mais pet friendly, com 173, 
161 e 150 estabelecimentos hoteleiros respectivamente (WTM, 2007). De acordo com o 
Euromonitor International, a previsão é que nos próximos dois anos, sejam cada vez mais 
os hoteleiros interessados em oferecer serviços para animais (WTM, 2007).   
 
Na internet é possível encontrar uma panóplia infindável de sites pet friendly, repletos de 
informação útil para quem quer viajar com o seu animal de estimação. Desde listagens 
pormenorizadas de unidades de alojamento que admitem a pernoita de animais de 
estimação, localizadas junto à praia, no campo e em estâncias de ski, bem como sistemas 
de reservas on-line de unidades de alojamento, restaurantes que admitem a entrada de 
animais, chat’s para amantes dos animais de estimação, recomendações para o transporte 
aéreo de animais, conselhos para viagens nacionais e internacionais com o animal, 
agências de viagens especializadas no mercado dos pet travellers e lojas on-line de venda 
de produtos para animais. De seguida, apresentam-se alguns exemplos de sites pet friendly:  
 

 Pet Sitting – http://www.petsitting.com.pt – Empresa que disponibiliza serviços de Pet 
Sitting (Portugal). 

 Pet Vacations - http://petvacation.com – Disponibiliza informação para quem quer viajar 
com o cão ou o gato: hotéis pet friendly, recomendações para a viagem e lista de 
veterinários (EUA).  

                                                 
17 [http://www.asheville.com] 
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 Dog Friendly - http://www.dogfriendly.com - Disponibiliza informação para quem quer 
viajar com o cão: hotéis pet friendly, restaurantes, parques, praias e atracções turísticas que 
admitem cães (EUA).  

 Pets Welcome - http://www.petswelcome.com - Disponibiliza informação para quem quer 
viajar com os seus animais: mais de 25 mil hotéis pet friendly, resorts de Ski, parques de 
campismo e praias que admitem cães (EUA e Canadá). 

 Pets On The Go - http://www.petsonthego.com - Disponibiliza informação para quem quer 
viajar com os seus animais: mais de 30 mil hotéis e resorts pet friendly, praias, parques, 
restaurantes e lojas que admitem animais (EUA). 

 Trips With Pets - http://www.tripswithpets.com - Disponibiliza informação para quem quer 
viajar com os seus animais: mais de 20 mil hotéis e resorts pet friendly, informação sobre 
as políticas de admissão de animais em diferentes companhias aéreas e loja on-line de 
venda de produtos para animais (EUA). 

 Pet Travel - http://www.pettravel.com - Disponibiliza informação para quem quer viajar 
com os seus animais: listas de hotéis e resorts pet friendly, de parques e de médicos 
veterinários, bem como informação sobre as políticas de admissão de animais em 
diferentes companhias aéreas e loja on-line de venda de produtos para animais (EUA). 

 Pet Friendly - http://petfriendly.com - Disponibiliza informação para quem quer viajar com 
os seus animais: listas de hotéis e resorts pet friendly, bem como informação sobre as 
políticas de admissão de animais em diferentes companhias aéreas, artigos sobre animais e 
loja on-line de venda de produtos para animais (EUA). 

 Lets Go Pets – http://letsgopets.com - Disponibiliza informação para quem quer viajar com 
os seus animais: listas de hotéis e resorts pet friendly, de médicos veterinários e pet sitters, 
bem como informação sobre as políticas de admissão de animais em diferentes companhias 
aéreas (EUA e Canadá). 

 Healthy Pet – http://healthypet.com - loja on-line de venda de produtos para animais 
(EUA). 

 Hike With Your Dog – http://hikewithyourdog.com - Disponibiliza informação e sugestões 
para viajar com os animais: listas das melhores praias e parques nos EUA.  

 Camping With Your Dog - http://www.coyotecom.com/dogcamp.html - Disponibiliza 
informações e advertências para quem quer acampar com o cão.  

 Dog Travel Guide - http://www.canineauto.com/caredogtravelguide.htm - Disponibiliza 
informações e advertências para quem quer viajar com o cão de carro, links de sites pet 
friendly e loja on-line de venda de produtos (EUA). 

 Pet Can Stay - http://www.petscanstay.com – É uma agência de viagem especializada no 
mercado das pessoas que viajam com o animal (Canadá). 

 Pet Planet – http://www.petplanet.co.uk - loja on-line de venda de produtos para animais 
(Reino Unido). 

 Mascotas y Hogar – http://www.mascotasyhogar.com – Disponibiliza milhares de artigos e 
conselhos relacionados com animais de estimação, nomeadamente sobre as viagens com 
animais (Espanha). 

Por ano, são editados centenas, senão mesmo milhares de livros e guias de viagem, em 
todo o mundo, para quem deseja viver uma experiência única e memorável nas férias com 
o seu animal de estimação. Em Portugal, destaque para o Guia ‘Leva-me de Férias 2007’, 
que apresenta uma lista de 268 unidades de alojamento que admitem animais de estimação 
em Portugal Continental, nas Ilhas e em Espanha, que vão desde hotéis, aparthotéis a casas 
de turismo no espaço rural e de turismo de habitação. De seguida, apresentam-se alguns 
exemplos de livros e guias editados respeitantes às viagens com o animal de estimação: 
 

 Automobile Association, 2006, Great Dogs Walks Kits, AA Publishing, Great Britain. 
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 Automobile Association, 2008, AA 500 Places To Stay With Your Dog, AA Publishing, 
Great Britain. 

 Aird, A., e Atapley, F., 2006, Good Guide to Dog Friendly Pubs, Hotels and  B&B’s, 
Ebury Press, United Kingdom.  

 Barish, E., 1996, Doin’ Arizona With Your Pooch: Eileen’s Directory of Dog-Friendly 
Lodgins and Outdoor, Vacationing with Your Pet Travel Series, USA.  

 Barish, E., 2006, Vacationing With Your Pet: Pet friendly lodging in the United States & 
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Chegado o momento de decidir onde ir de férias, muitas pessoas deparam-se com o mesmo 
problema: onde deixar o animal de estimação?  
 
Alguns donos optam por deixar o seu animal ao cuidado de alguém, todavia, outros, não 
querendo deixar o seu animal ao cuidado de terceiros, já que este é um membro da família, 
e, não existindo equipamentos e infra-estruturas no local de férias que admitam animais de 
estimação sem restrições, sentem-se quase como obrigados a não viajarem, a fazer férias 
dentro do seu enquadramento habitual, ou ainda, a não fazerem férias em família, já que 
alguém fica em casa a cuidar do animal. Contudo, se há uns anos atrás eram muito poucos 
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os estabelecimentos hoteleiros e os meios de transporte públicos que admitiam animais, 
hoje em dia, o sector hoteleiro e as empresas de transportes deram-se conta de que se 
devem adaptar às necessidades dos seus clientes. Tendo em conta que na maioria dos lares, 
espalhados por todo o mundo, vive um animal de estimação e que as pessoas o encaram 
como um verdadeiro membro da família, cada vez existem mais unidades de alojamento e 
meios de transportes dispostos a facilitar a vida dos amantes de animais, que não querem 
passar o verão, ou o fim-de-semana, sem ‘os seus melhores amigos’.  
 
Mas porque ignoram os investigadores da área do turismo que os animais de estimação 
povoam os destinos turísticos? Não foi, então, nas últimas férias que vimos na praia, um 
cão correndo, livremente, junto à água com o seu dono? Não foi, ainda, na última viagem 
de avião que fizemos, que ficamos surpreendidos por termos a possibilidade de viajar com 
o animal de um outro passageiro? Quantas vezes já nos deparamos com um cão a descer 
com o seu dono, de uma auto-caravana estacionada junto à praia? E que curioso foi 
encontrar, da última vez que fizemos um percurso pedestre pelo campo, o dono e o seu cão 
sentados, a contemplar a hora do crepúsculo…  
 
As viagens com os animais de estimação são uma das novas tendências mundiais do 
turismo, a procura turística deste tipo de experiências é cada vez maior, e, como tal, não é 
de estranhar o boom de ofertas turísticas existentes que a si tem sido associado. Cada vez 
são mais as unidades de alojamento, os meios de transporte (aviões, comboios, cruzeiros) e 
as agências de viagem e turismo que se dedicam a satisfazer as necessidades dos pet 
travellers. Os hotéis já disponibilizam programas especiais e amenities exclusivas para o 
animal de estimação, desde menus que oferecem uma alimentação equilibrada para o 
animal, a diferentes estilos e tamanhos de camas, brinquedos, snacks e ossos para roerem, 
livros de histórias e vídeos para animais, grátis, à disposição no quarto, bem como serviços 
de pet sitting e pet walking. Nos hotéis mais luxuosos o cão conta ainda com tratamentos 
de spa, aromoterapia e massagens. Embora a maioria dos alojamentos pet friendly, coloque 
restrições quanto ao peso do animal, admitindo a pernoita de animais com menos de 5/10 
quilos, já existem hotéis que admitem animais de grande porte, como é o caso dos hotéis 
Íbis e Loews. As próprias companhias aéreas já disponibilizam programas frequent flyer 
pet para animais de estimação, que lhes permitem acumularem milhas até conseguirem 
viagens grátis, no entanto, os animais com mais de 5/8 quilos têm de viajar no porão do 
avião, não podendo viajar junto do dono. Em Portugal, os animais podem viajar livremente 
nos comboios não existindo limitações quanto ao peso do animal, porém, o mesmo não 
acontece em Espanha e em França. Nestes países os comboios apenas admitem animais até 
seis quilos. As ofertas dedicadas aos pet travellers não se resumem a unidades de 
alojamento e a meios de transporte, existem ainda agências de viagem dedicadas 
exclusivamente ao transporte internacional de animais de estimação, bem como empresas 
especializadas em rotas pedestres ou tours de bicicleta com o cão. 
 
É chegada a hora de reconhecer a importância deste nicho de mercado, olhar os pet 
travellers como um segmento lucrativo em forte crescimento (Carr, 2005; WTM, 2007). É 
urgente que a indústria do turismo explore a forma de promover férias em alojamento pet 
friendly, numa escala muito maior do que a disponível actualmente, sem restrições quanto 
ao peso do animal, em hotéis de todas as categorias  e em áreas não rurais (Carr, 2005). 
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Parte II – Parte Empírica - Estudo de Caso  
 

4. Metodologia 
 
4.1. Objectivos do inquérito por questionário 
 
A segunda parte do presente trabalho - a parte empírica -, diz respeito ao estudo de caso 
que tem como objectivo estudar os comportamentos adoptados pelos donos de cães18, 
residentes no Grande Porto, quando decidem partir para férias. Um dos objectivos do 
estudo é perceber, com mais clarividência, se o cão poderá constituir-se como um 
constrangimento à viagem turística ou não. Quando o cão é percebido como um 
constrangimento à viagem, pretende também perceber-se se o cão é um impedimento à 
viagem do dono ou apenas um constrangimento negociável (não sendo sinónimo de 
impedimento para o dono participar no turismo). O estudo tem também como objectivo, 
nos casos em que o cão for encarado como um constrangimento negociável, perceber quais 
as estratégias adoptadas para negociar e ultrapassar tal constrangimento (ex: deixar o cão 
com amigos/familiares, alternar as férias com o resto da família, deixar em hotéis para 
animais, abandonar no canil municipal, deixar o cão num veterinário ou levar o cão a viajar 
também). No caso dos donos que já viajaram para férias acompanhados pelo seu cão (os 
pet travellers), pretende estudar-se o comportamento de viagem deste tipo de visitante. 
Finalmente, pretende identificar-se as principais diferenças entre os pet travellers e as 
pessoas que nunca viajaram acompanhadas pelo cão. Tendo em consideração os objectivos 
do presente trabalho, para além de se proceder a diversos tipos de análise univariada para 
caracterizar o segmento dos donos de cães, foram também testadas as seguintes hipóteses: 
 
 
Uma vez que uma das estratégias utilizadas pelos donos aquando uma viagem de férias, é 
deixar o cão com amigos/familiares (ver subcapítulo 3.2), espera-se que a dimensão do 
agregado familiar seja significativamente diferente entre os donos que já viajaram com o 
cão e aqueles que nunca viajaram com o cão. 
 

Hipótese 1 – Os donos que já viajaram com o cão tendem a ter agregados 
familiares de menor dimensão do que os donos que nunca viajaram com o cão (variável 
dimensão do agregado familiar e Questão 11). 
 
 
Acredita-se que os pet travellers utilizem diferentes estratégias quando chega a altura de 
viajar, se comparados com os donos que nunca viajaram com o cão. Quem já viajou com o 
cão, terá mais tendência a levar o cão de férias, ao passo que quem nunca viajou com o cão 
terá mais tendência a deixá-lo ao cuidado de amigos e familiares, no momento de partir 
para férias.  

 
Hipótese 2 – Quem já viajou com o cão, terá mais tendência a levar o cão de 

férias, mas quem nunca viajou com o cão terá mais tendência a deixá-lo ao cuidado de 
amigos e familiares, no momento de partir para férias (Questão 3 e Questão 11). 
 
                                                 
18 De todos os animais de estimação, optou-se apenas por estudar os cães, visto serem os animais que mais 
viajam com os donos (AARP, 2007; Carr, 2005). 
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Tendo em consideração que, muitas vezes, as pessoas terão que pagar uma quantia extra 
para levar o seu cão para determinados meios de alojamento turístico e transportes (ver 
subcapítulo 3.3.), acredita-se que o dinheiro poderá ser um factor influenciador na decisão 
de levar o cão a viajar. Os donos que têm rendimentos mensais líquidos superiores deverão 
ter mais tendência a levar o cão de férias. 

 
Hipótese 3 – Os donos que já levaram os cães de férias (pet travellers) têm 

rendimentos mensais líquidos por agregado familiar superiores aos donos que nunca 
levaram o cão de férias consigo (variável rendimento mensal líquido do agregado familiar 
e Questão 11). 
 
 
De acordo com um estudo realizado pela TRIPSwithPETS.com, verificou-se que mais de 
95% dos pet travellers americanos pagariam um preço extra para alojar o seu animal, 
sendo que a maioria estaria disposta a pagar 50 dólares por noite e, alguns, dispostos a 
pagar mais de 50 dólares extra, por noite, pelo seu animal (Road & Travel, 2006) (ver 
subcapítulo 1.3.). Desta forma, acredita-se que os pet travellers do Grande Porto estejam 
dispostos a pagar mais euros extra, em alojamento, por noite, pelo seu cão do que os donos 
que nunca viajaram com o cão. 
 

Hipótese 4 - Os donos que já levaram os cães de férias (pet travellers) estão 
dispostos a pagar mais euros extra, em alojamento, por noite, para levarem o cão de férias 
consigo, do que os donos que nunca levaram o cão de férias  (Questão 10 e Questão 11). 
 
 
O sentimento que algumas pessoas nutrem em relação aos seus cães poderá ser um factor 
influenciador na decisão de levar, ou não, o seu cão de férias (Carr, 2005) (ver subcapítulo 
3.1.). 
 

Hipótese 5 – Os donos que já viajaram com o cão, têm uma ligação sentimental 
com o cão mais forte, do que os donos que nunca viajaram com o seu cão (Questão 8 e 
Questão 11). 
 
 
Tendo em consideração que o facto de se viajar com o cão pode condicionar a escolha do 
meio de alojamento, a escolha do meio de transporte, a escolha do local para fazer férias e 
pode limitar a participação em actividades durante as férias, acredita-se que os donos que 
nunca viajaram com o cão terão uma maior percepção que o cão condiciona o tipo de infra-
estruturas e serviços turísticos que podem utilizar. O pressuposto é que as pessoas, quando 
se apercebem de condicionamentos muito elevados para viajar com o cão, tendem a não 
viajar com o cão. 
 
Espera-se que existam também diferenças significativas entre quem já viajou de férias com 
o cão e quem nunca viajou, no que diz respeito aos constrangimentos criados pelo cão em 
termos constrangimentos temporais (duração da estada no destino) e geográficos 
(localização do destino que se pode visitar) às viagens (isto é, a existência do cão – mesmo 
que se viaje com ou sem o cão - implica fazer férias perto do local de residência ou férias 
mais curtas). 
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Acredita-se também que os níveis de dificuldades percepcionados inerentes a encontrar 
oferta turística que receba pessoas que viajam com cães, nomeadamente, quanto a 
encontrar espaços fechados onde seja permitida a entrada de animais de estimação, quanto 
a encontrar meios de transporte públicos e alojamento turístico onde o cão possa viajar e 
pernoitar, bem como quanto ao facto da hotelaria não estar preparada para satisfazer as 
necessidades de quem viaja com o animal, sejam superiores nas pessoas que nunca 
viajaram com cães, podendo estes condicionantes funcionar como barreiras à viagem.  
 

Hipótese 6 – As pessoas que nunca viajaram com o cão têm maior tendência a 
considerar que (Questão 4 e Questão 11): 

Hipótese 6.1.: o cão condiciona o tipo de infra-estruturas e serviços 
turísticos que podem utilizar.  
Hipótese 6.2.: cão cria muitos constrangimentos temporais (duração da estada no 
destino) e geográficos (localização do destino que se pode visitar) às viagens.  
Hipótese 6.3.: existem dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para 
receber cães.   

 
 
Acreditando-se que quem leva o cão de férias tem uma ligação sentimental mais forte com 
ele, espera-se que os donos que nunca viajaram com o cão tenham uma menor preferência 
por fazer férias com a companhia do animal do que os pet travellers. 
 

Hipótese 7 – Os níveis de preferência em viajar sem o cão nas férias, são 
superiores no caso dos donos que nunca viajaram para férias com o cão (Questão 4_1 e 
Questão 11). 
 
 
Provavelmente, os donos que nunca viajaram com o cão, sentem-se mais discriminados em 
relação aos outros turistas se levarem o cão de férias, pelo facto de não poderem entrar 
livremente em todos os locais turísticos, se comparados com os pet travellers, dado que 
estes últimos, ao levarem o cão de férias é porque, efectivamente, preferem viajar com o 
cão e sabem, à partida, que não poderão entrar em todos os locais livremente com o cão . 
  

Hipótese 8 – Os donos que nunca viajaram com o cão de férias, sentem-se mais 
discriminados do que os pet travellers em relação aos outros turistas se levarem o cão de 
férias, pelo facto de não poderem entrar livremente em todos os locais turísticos (Questão 
4_16 e Questão 11). 
 
 
Acreditando que os pet travellers têm uma ligação sentimental mais forte com o cão, 
provavelmente, os donos que nunca viajaram com o cão, encaram o seu cão como um 
constrangimento maior às suas viagens de férias do que os pet travellers.  
 

Hipótese 9 – Os níveis de percepção do cão como um constrangimento às viagens 
de férias, são superiores nos donos que nunca viajaram com o cão de férias (Questão 2 e 
Questão 11). 
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Acredita-se que o grau de importância atribuído para que a indústria do turismo crie 
condições para que seja possível viajar com o cão, seja maior nos pet travellers, já que são 
estes os donos que, ao optarem por levar o cão de férias, vivem experiências e usufruem da 
oferta turística existente, com a companhia do seu animal .  
 

Hipótese 10 – O grau de importância atribuído à criação de condições para que 
seja possível viajar com o cão por parte da indústria do turismo é maior nos donos que já 
viajaram com o cão de férias (pet travellers) (Questão 5 e Questão 11). 
 
 
Acreditando que os pet travellers têm maior preferência em viajar com a companhia do seu 
animal do que os donos que nunca viajaram com o animal, o grau de importância atribuído 
à possibilidade de viajar com o cão para férias, deverá ser superior no caso dos pet 
travellers. 
 

Hipótese 11 – O grau de importância atribuído à possibilidade de viajar para 
férias com o cão, é maior nos donos que já viajaram com o cão em férias (pet travellers) 
(Questão 6 e Questão 11). 
 
 
Acreditando que os pet travellers têm maior preferência em viajar com a companhia do seu 
animal do que os donos que nunca viajaram com o animal, estes deverão ter maior 
probabilidade de levarem o cão nas próximas férias do que os donos que nunca viajaram de 
férias com o cão. 
 

Hipótese 12 – A probabilidade dos donos nas próximas viagens de férias levarem o 
cão consigo, é maior no caso dos donos que já viajaram com o cão de férias (pet 
travellers) (Questão 7 e Questão 11). 
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Tendo em conta o que se pretende estudar, construiu-se um questionário que pode ser 
dividido em três partes distintas (ver anexo 3 – questionário utilizado para o estudo). 
 
Na primeira parte do questionário pretende identificar-se quantos cães têm os donos e qual 
é o respectivo peso, averiguar se o cão é encarado pelo donos como um constrangimento às 
suas viagens de férias, ou mesmo um impedimento às viagens do dono, perceber quais as 
estratégias de negociação que os donos utilizam quando chega a altura de viajar para férias, 
quais os motivos para não viajar na companhia do cão, bem como os motivos para viajar 
com o animal. Para além disso, pretende-se saber em que medida consideram os donos 
importante que a indústria do turismo crie condições para que possam viajar com a 
companhia do seu cão e qual a importância atribuída relativamente à possibilidade de 
viajar com o seu cão. Adicionalmente, pretende-se avaliar a predisposição dos donos para, 
num futuro próximo, participarem numa viagem turística acompanhados pelo cão e avaliar 
quantos euros extra estão os donos dispostos a pagar, por noite, em alojamento para levar o 
seu animal de férias consigo. 
 
A questão 1, averigua quantos cães tem o dono entrevistado, já que, no que respeita à 
participação em viagens de turismo acompanhado pelo animal de estimação, será diferente 
viajar apenas com um cão do que viajar com dois ou mais cães. A questão 2 pretende 
avaliar se o dono encara o seu cão, ou cães, como um constrangimento às suas viagens de 
férias, avalia o grau de concordância dos donos, numa escala de 1 a 5 (1-‘discordo 
totalmente’ e 5-‘concordo totalmente’), relativamente às afirmações: ‘O cão é um 
constrangimento às suas viagens de férias’19, ‘O cão é um constrangimento às viagens das 
outras pessoas’, ‘Se não tivesse cão, viajaria mais vezes’, ‘O facto de ter cão, impede-a/o 
totalmente de viajar para férias’. Por sua vez, a questão 3 averigua quais as estratégias 
adoptadas pelos donos quando chega a altura de viajarem para férias20: se levam o cão 
consigo de férias, se os membros da família fazem férias alternadas porque alguém fica a 
cuidar do cão, se o deixam ao cuidado de alguém (amigos/familiares, num hotel para 
animais, num veterinário), se abandonam o animal no canil municipal ou, se por outro 
lado, o cão os impede totalmente de viajar.  
 
A questão 4 pretende identificar, numa escala de Lickert de 1 a 5, alguns motivos que 
podem fazer com que o cão se torne um constrangimento à participação no turismo e que 
pode mesmo levar os donos a não participarem em viagens turísticas. Alguns dos motivos 
para os donos não viajarem com o cão introduzidos nesta questão, têm como base estudos 
realizados por Bailey (2007), Carr (2005) e Starwood Hotel & Resorts (2003) (ver tabela 
1). Foram ainda incluídos outros motivos pois, com base na literatura relativa à oferta 
turística existente (ex: unidades de alojamento e transportes) foram considerados potenciais 
constrangimentos às viagens com os cães. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Note-se que esta última análise prende-se com o tema do presente trabalho de investigação. 
20 Note-se que esta última análise prende-se com o tema do presente trabalho de investigação. 
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Tabela 1 – Perguntas do questionário destinadas a avaliar  a opinião dos donos relativamente a 
motivos que podem fazer com que os donos não viajem com o seu cão durante as férias 

Motivos que podem fazer com que os donos não viajem com o seu 
cão durante as férias 

Bibliografia que serviu de 
base à elaboração das 

perguntas 

Prefere viajar para férias sem o cão __ 
 

Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do 
local de residência  

__ 

Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias mais 
curtas 

__ 

Viajar com o cão condiciona a escolha do local para fazer férias Carr, 2005 

Viajar com o cão limita a participação em actividades durante as férias __ 
Viajar com o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de 

residência 
__ 

Viajar com o cão implica, muitas vezes, permanecer no destino de férias 
menos tempo 

__ 
 

Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de alojamento Carr, 2005 

Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de transporte __ 

É difícil encontrar alojamento turístico onde o cão possa pernoitar 

Bailey, 2007 
Carr, 2005 

Starwood Hotel & Resorts, 
2003 

Fica caro pernoitar com o cão num meio de alojamento turístico __ 

A hotelaria não está preparada para satisfazer as necessidades das 
pessoas que viajam com o animal de estimação 

Carr, 2005; 
Starwood Hotel & Resorts, 

2003 
 

É difícil encontrar locais ao ar livre (ex: praias, parques) onde seja 
permitida a entrada de animais Carr, 2005 

É difícil encontrar espaços fechados (ex: museus, galerias, restaurantes, 
cafés, lojas) onde seja permitida a entrada de animais Carr, 2005 

É difícil encontrar meios de transporte públicos onde o cão possa viajar __ 
Se levar o seu cão quando viaja poderá sentir-se discriminado em 

relação aos outros turistas, porque não pode entrar livremente em todos 
os locais turísticos 

Carr, 2005 
 

 
A questão 5 avalia numa escala de 1 a 5 (1-‘nada importante’ e 5-‘muito importante’), em 
que medida consideram os donos importante que a indústria do turismo crie condições para 
que possam viajar com a companhia do seu cão. Já a questão 6 avalia numa escala de 1 a 5 
(1-‘nada importante’ e 5-‘muito importante’), qual a importância atribuída pelos donos à 
possibilidade de viajar com o seu cão. Adicionalmente, através da questão 7, avaliar-se-á a 
predisposição dos donos para, num futuro próximo, participarem numa viagem turística 
acompanhados pelo cão numa escala de 1 a 5 (1-‘certamente não levarei’ e 5-‘certamente 
levarei’).  
 
A questão 8 tem como objectivo avaliar o grau de concordância dos donos, numa escala de 
1 a 5 (1-‘discordo totalmente’ e 5-‘concordo totalmente’), com diversos motivos que 
podem levar os donos a participar em viagens turísticas acompanhados pelo cão. Alguns 
dos potenciais motivos para os donos viajarem com o cão que foram contemplados nesta 
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questão, têm como base estudos realizados por AVMA (2000), Albert e Bulcroft (1988), 
Cain (1985), Carr (2005), Cohen (2002), Delta Society (1995), Leggat e Speare (2000), 
Meltzer (2006), Sugita (2005), Starwood Hotel & Resorts (2003) (ver tabela 2). 
 
 

Tabela 2 – Perguntas do questionário destinadas a avaliar a opinião dos donos relativamente a 
potenciais motivos para os donos viajarem de férias com o seu cão 

Potenciais motivos para os donos 
viajarem de férias com o seu cão 

Bibliografia que serviu de base à elaboração 
das perguntas 

Considera o seu cão um membro da família 

AVMA, 2000; Albert e Bulcroft, 1988; Cain, 
1985; Carr, 2005; Cohen, 2002; Delta Society, 
1995; Leggat e Speare., 2000; Meltzer, 2006; 

Sugita, 2005; Thomas, 1996 

O seu cão é um bom companheiro Carr, 2005 

Não se consegue separar do seu cão 
 

Starwood Hotel & Resorts, 2003 
 

 
O cão dá-lhe segurança quando passeia com ele 

 
Meltzer, 2006 

O cão fica triste quando viaja sem ele 
 

Starwood Hotel & Resorts, 2003 
 

Não tem onde deixar o seu cão quando viaja __ 
 

 
 
A questão 9 pretende averiguar qual o peso do cão, uma vez que muitas empresas turísticas 
(ex: meios de alojamento, companhias aéreas, transportes públicos) colocam restrições à 
aceitação de animais domésticos de determinado porte (ver subcapítulo 3.3.) Através da 
questão 10, contabilizar-se-á quantos euros extra estão os donos dispostos a pagar, por 
noite, em alojamento para levar o seu animal de férias consigo. 
 
A segunda parte do questionário tem como objectivo analisar os comportamentos dos 
donos que, até à data, já tinham realizado uma viagem de férias com o cão21. A questão 11 
funcionará como questão de filtro, pretendendo averiguar se existem donos que já viajaram 
de férias com o seu animal de companhia. Quem já viajou com o animal, passará a 
responder a algumas questões onde se pretende averiguar se o cão vai sempre de férias 
com o dono, qual a frequência das viagens de férias com o cão, o número de quilómetros 
percorridos, quais os destinos de férias, quais os meios de alojamento e de transporte 
utilizados nestas viagens, qual a duração média das viagens com o cão e qual a composição 
do grupo que participa neste tipo de viagens. A questão 12 pretende averiguar se existem 
donos que viajam sempre acompanhados pelo seu animal. A questão seguinte, permite 
avaliar a frequência das viagens realizadas com o cão, nos últimos cinco anos (questão 13).  
 

                                                 
21 Note-se que esta última análise prende-se com o tema do presente trabalho de investigação.  
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A questão 14 permite identificar qual a viagem mais longínqua realizada, em quilómetros, 
tendo em conta o local de residência. Optou-se por considerar as quatro classes seguintes22: 
 

 Viagens turísticas de raio muito curto: ‘Entre 1-100 km’ percorridos desde o local 
de residência até ao destino; 

 

 Viagens turísticas de raio curto: ‘Entre 101-200 km’ percorridos desde o local de 
residência até ao destino; 

 

 Viagens turísticas de raio médio: ‘Entre 201-300 km’ percorridos desde o local de 
residência até ao destino; 

 

 Viagens turísticas de raio longo: ‘Mais de 301 km’ percorridos desde o local de 
residência até ao destino. 

 
Para além disso, pretende-se perceber se as viagens se realizam maioritariamente em 
Portugal ou, se também existem donos que se aventuram em viagens acompanhados pelo 
cão no estrangeiro (questão 15). Através da questão 16 será possível analisar quais os 
meios de alojamento mais utilizados nas viagens com o cão. Adicionalmente, averiguar-se-
á qual o tipo de destino maioritariamente escolhido para fazer férias com o cão: a praia, o 
campo ou a cidade (questão 17), bem como qual o meio de transporte mais utilizado nas 
viagens com o cão (questão 18). Pretende-se, pela questão 19, perceber qual o principal 
motivo para viajar na maioria das viagens realizadas com o cão, segundo a 
operacionalização de conceitos sugerida pela Organização Mundial de Turismo (1999:9): 
‘lazer, recreio e férias’, ‘visita a amigos e familiares’, ‘religião’, ‘negócios e motivos 
profissionais’, ‘religião’, ‘tratamentos médicos’ e ‘outros motivos’.  A questão 20 permite 
avaliar qual a duração média das viagens acompanhadas pelo cão e a questão 21 qual a 
composição do grupo nas viagens com o cão, nomeadamente perceber com quantas 
pessoas e quantos cães viajam em média. 
 
Na terceira parte do questionário pretendem identificar-se as características sócio-
demográficas dos donos entrevistados: género, idade, concelho de residência, estado civil, 
dimensão do agregado familiar, habilitações literárias e rendimento mensal líquido do 
respectivo agregado familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Todavia, considera-se que a análise desta variável poderia eventualmente ter sido realizada em função do 
tempo associado à viagem de férias com o cão, desde o local de residência até ao destino. 
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4.2. Instrumento de recolha de informação – o inquérito por questionário  
 
Dentro das várias formas de inquirir, para o presente estudo de caso, optou-se pelo 
inquérito por questionário, caracterizado pela formulação e ordenação rígida de perguntas e 
respostas, de conteúdo relativamente limitado e da pouca liberdade dos intervenientes (Hill 
e Hill, 2005). São várias as vantagens associadas a esta técnica de recolha de informação, 
nomeadamente o facto do inquérito por questionário ser relativamente rápido de preencher 
visto que o inquirido escolhe a opção que mais se adequa à sua opinião, atitudes e 
comportamentos, entre uma lista tipificada de respostas.  
 
Ao longo do questionário foram introduzidas perguntas fechadas dicotómicas em que o 
inquirido pode optar entre um ‘sim’ ou um ‘não’, dependendo da sua realidade, do seu 
comportamento ou opinião. Tendo em conta o que se pretende estudar, optou-se por inserir 
questões de filtragem, em que só são apresentadas ao inquirido questões adequadas ao seu 
caso. Adicionalmente, foram utilizadas escalas de atitudes e opiniões, nomeadamente 
Escalas de Lickert, consideradas instrumentos de ordenação ou de medida da intensidade 
das atitudes e opiniões (Hill e Hill, 2005). Foram igualmente introduzidas algumas 
questões abertas com o objectivo de estudar mais profundamente (e de forma livre) 
algumas opiniões, bem como questões semi-abertas, dando a possibilidade ao inquirido de 
responder para além da lista tipificada apresentada, na categoria ‘outro’.   
 
Foram várias as fases adoptadas para a realização e preparação do inquérito por 
questionário (Silva e Pinto, 2003). O primeiro momento consistiu no planeamento do 
inquérito, através da delimitação dos objectivos específicos a estudar e a formulação de 
hipóteses, definição de variáveis e identificação de possíveis correlações entre elas. 
Definiu-se posteriormente a população do estudo e a amostra (ver no subcapítulo 4.4 a 
descrição do processo de amostragem adoptado). Num segundo momento, preparou-se o 
questionário, tendo sido cuidadosamente escolhidos o formato e a ordem das perguntas. O 
questionário foi sujeito, posteriormente, a um pré-teste. Efectivamente, para que o 
inquérito por questionário seja um instrumento de recolha de dados eficaz é sempre 
aconselhável a realização de um pré-teste, com a finalidade de avaliar a necessidade de se 
reestruturar o inquérito e de reduzir qualquer tipo de enviesamento.  
 
A aplicação do pré-teste (ver anexo 2), decorreu entre os dias 4 e 6 de Maio a quinze 
pessoas, donos de cães, que se encontravam a passear junto à praia da Foz no Porto. O pré-
teste permitiu verificar que havia questões pouco claras e, como tal, introduziram-se 
algumas mudanças. Para além disso, optou-se por incluir novas variáveis que poderiam ser 
interessantes para estudar melhor os potenciais motivos que podem fazer com que  os donos 
não viajem com o seu cão durante as férias e, ainda, mais três questões para compreender 
melhor o comportamento de viagem dos pet travellers (questões 19, 20, 21 do questionário 
final).  
 
No que refere aos dados de caracterização sócio-demográfica, optou-se por colocá-los na 
última página do questionário, visto que algumas pessoas poderiam ficar logo à partida 
retraídas em responder ao questionário, porque lhes era perguntado qual o rendimento 
mensal do agregado familiar. Ainda relativamente aos dados sócio-demográficos, em vez 
de se colocar uma questão fechada relativamente ao número de pessoas do agregado 
familiar, optou-se por colocar uma questão aberta, com o objectivo de saber concretamente 
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quantas pessoas compõe o agregado familiar do inquirido. Optou-se ainda por incluir uma 
nova categoria na questão relativa às habilitações literárias – ‘não concluiu a instrução 
primária’ e, ainda, por alterar o nome da categoria ‘Médio/Superior – 
Universitário/Bacharelato’ por ‘Bacharelato ou Licenciatura’. Quanto à questão relativa ao 
rendimento mensal do agregado familiar, optou-se por perguntar aos inquiridos o 
rendimento mensal líquido do agregado familiar, e nesta questão, foi ainda incluída uma 
nova categoria ‘mais de 2501€’.  
 
No que respeita à questão 1, relativamente ao número de cães que o dono tem, optou-se por 
incluir no novo questionário uma questão aberta, em vez de uma questão fechada, para 
saber exactamente o número de cães que a pessoa tem. Na questão 4, optou-se por incluir 
novas categorias que pudessem avaliar de forma mais clara, a opinião dos donos 
relativamente a motivos que podem fazer com que não viajem com o seu cão durante as 
férias. Optou-se por excluir a questão 8 do pré-teste porque aquando da administração do 
pré-teste, a maioria das pessoas considerou a pergunta bastante confusa. Quanto à questão 
8 do pré-teste (questão 9 do questionário final) optou-se por excluir as categorias 7 e 8, 
porque não diziam respeito a potencias motivos para os donos viajarem com o seu cão de 
férias. Na questão 10 do pré-teste (questão 9 do questionário final) optou-se por alterar os 
intervalos relativos ao peso do cão, incluindo intervalos mais pequenos, uma vez que na 
maioria das unidades de alojamento e das companhias aéreas (na cabine do avião junto ao 
dono) apenas são admitidos animais com menos de 6/10 kg. Quanto à questão 11 do pré-
teste (questão 10 do questionário final) visto que os inquiridos ficavam confusos porque 
não compreendiam se os euros extra que estariam dispostos a pagar, por noite, em 
alojamento, para levar o cão de férias consigo, era por cão ou por todos os cães que têm, 
optou-se por incluir nesta questão a frase: ‘nota: preço por noite por 1 cão’. Na questão 15 
do pré-teste (questão 14 do questionário final), optou-se igualmente por introduzir 
intervalos mais pequenos relativamente ao número de quilómetros percorridos na viagem 
mais longínqua realizada com o cão.  
 
Tal como já referido, considerou-se interessante incluir mais três novas questões para 
estudar melhor o comportamento de viagem dos pet travellers: uma pergunta sobre qual o 
principal motivo para viajar na maioria das viagens realizadas com o cão (questão 19 do 
questionário final), qual a duração média das viagens acompanhadas pelo cão (questão 20 
do questionário final) e, ainda, uma pergunta sobre qual a composição do grupo nas 
viagens com o cão, nomeadamente com quantas pessoas e quantos cães viajam em média 
(questão 21 do questionário final). 
 
Durante a fase do pré-teste, optou-se pela administração indirecta, onde o inquiridor coloca 
as questões e anota as respostas dos inquiridos, resultando assim, num maior controlo e 
análise relativamente à sequência e clareza das perguntas, às questões filtro, bem como ao 
tempo de preenchimento do questionário. Após a fase de aplicação do pré-teste, redigiu-se 
o inquérito final (ver anexo 3) e procedeu-se ao lançamento do inquérito por questionário 
definitivo. 
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4.3. Selecção da amostra 
 
A população do estudo em causa é constituída por pessoas que possuem cães, com mais de 
18 anos, residentes dos nove concelhos pertencentes ao Grande Porto (Espinho, Gondomar, 
Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia) . 
 
Dentro das várias técnicas de amostragem (probabilísticas e não probabilísticas) optou-se 
pela técnica de amostragem não probabilística por quotas, tendo em conta o concelho para 
o estabelecimento das quotas. Embora conscientes das limitações deste tipo de amostragem 
na extrapolação dos resultados, optou-se por este processo de amostragem devido aos 
constrangimentos de tempo e potenciais dificuldades na recolha da informação. No 
entanto, considera-se que a representatividade dos diferentes concelhos na amostra 
(assegurada através do método de amostragem definido), bem como a diversificação dos 
locais de administração do questionário (posteriormente explicada nesta tese) asseguram, 
parcialmente, a representação de pessoas de diferentes estratos populacionais 
(nomeadamente em termos de idade, nível de rendimento e habilitações literárias).  
 
Caso se tratasse de um processo de amostragem aleatório, o erro amostral seria de 6% 
considerando um nível de confiança de 95%, daí se ter fixado o número de entrevistas 
previstas em 270. O número de questionários a realizar em cada concelho foi calculado em 
função da proporção do total de famílias de cada concelho no conjunto total de famílias do 
Grande Porto (INE, 2001) (ver tabela 3).  
 

Tabela 3 – Número de entrevistas a realizar em função do peso de cada um dos concelhos  
2001 Amostra

Unidade Geográfica Rubrica Total (Número) % 270
CC - Espinho Total de famílias clássicas 11584 2,7% 7
CC - Gondomar Total de famílias clássicas 54567 12,5% 34
CC - Maia Total de famílias clássicas 40569 9,3% 25
CC - Matosinhos Total de famílias clássicas 57771 13,2% 36
CC - Porto Total de famílias clássicas 100696 23,1% 63
CC - Póvoa de Varzim Total de famílias clássicas 20164 4,6% 12
CC - Valongo Total de famílias clássicas 28070 6,4% 17
CC - Vila do Conde Total de famílias clássicas 23829 5,5% 15
CC - Vila Nova de Gaia Total de famílias clássicas 99096 22,7% 61

436346 100,0% 270

Total de famílias clássicas por concelho

 
Fonte: Censos 2001, INE 
 
 
Os inquéritos foram administrados nos nove concelhos do Grande Porto – Espinho, 
Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila 
Nova de Gaia – entre os dias 12 e 17 de Maio de 2008. Contou-se com a ajuda de quatro 
pessoas durante o processo de administração dos questionários. Os locais seleccionados 
para administrar o questionário foram escolhidos de acordo com dois critérios: locais onde 
fosse provável encontrar donos a passearem com os seus cães e, ainda, locais onde fosse 
possível encontrar donos de cães com uma maior disponibilidade para responderem ao 
questionário. Desta forma, os parques, as praias, as esplanadas junto à praia, os centros 
comerciais e as estações de comboio foram os locais escolhidos para se administrarem os 
questionários (ver tabela 4).  
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Tabela 4 – Informação relativa à administração dos questionários  
Concelhos Datas 2008 Locais de Administração do Questionário 

Espinho 16 Maio  
(de manhã) Parque João de Deus 

Gondomar 
14 Maio 
(manhã, tarde e 
final da tarde) 

Centro Comercial Parque Nascente 

Maia 16 Maio  
(de tarde) Em frente à Câmara Municipal e Fórum da Maia 

Matosinhos 
13 Maio 
(manhã, tarde e 
final da tarde) 

Av. Norton de Matos  
no passeio junto à praia e esplanadas da praia 

Porto 
12 Maio 
(manhã, tarde e 
final da tarde) 

Parque da Cidade do Porto 

Póvoa de Varzim 15 Maio 
(de manhã) 

Frente ao Casino da Póvoa de Varzim, passeio junto à praia 
e esplanadas de praia 

Valongo 15 Maio 
(de tarde) Estação de Comboios de Valongo 

Vila do Conde 15 Maio 
(de manhã) Praia Azul, no passeio junto à praia e esplanadas da praia 

Vila Nova de Gaia 
17 Maio 
(manhã, tarde e 
final da tarde) 

Cais de Gaia e em frente ao Corte Inglês 

 
No sentido de tornar mais heterogénea a amostra e para evitar que alguns grupos fossem 
excluídos, optou-se por administrar o questionário de manhã, à tarde e ao fim da tarde, 
durante a semana e ao fim-de-semana, alturas do dia em que, inclusivamente, os donos 
passeiam com os seus cães. Apenas um dono de cada cão foi entrevistado. 
  
A duração média de administração do questionário foi de aproximadamente 8 minutos.  
 
Optou-se por abordar directamente os donos de cães do Grande Porto que se encontravam 
em parques, nas praias, em esplanadas junto às praias, em centros comerciais e em estações 
de comboio, dar-lhes conhecimento do estudo e pedir a sua colaboração. Na maior parte 
das situações, optou-se por formular as perguntas e anotar as declarações dos inquiridos 
(administração indirecta). Porém, ocorreram casos em que os inquiridos preferiram, eles 
próprios, anotar as suas respostas (administração directa).  
 
Um factor que contribuiu para que a taxa de respostas fosse elevada foi o facto dos donos 
de cães se encontrarem ‘sem pressa’ a passear com o seu cão, junto à praia ou em parques, 
a tomar café em esplanadas ou às compras em centros comerciais. 
 
Toda a análise estatística foi realizada através do SPSS 15.0 (Statistical Package for the 
Social Science). Foi feita uma análise univariada dos dados com base, nomeadamente, em 
frequências, desvios-padrão e médias. Para a análise multivariada dos dados foram 
utilizadas análises tais como análises factoriais, teste qui-quadrado e testes de t. Os outputs 
das tabelas de frequências e dos testes de hipóteses realizados encontram-se todos em 
anexos – Anexo 4, 5, 6 e 7. 
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5. Análise dos resultados  
 
5.1. Caracterização da amostra e análise dos dados relativos a constrangimentos 
causados pelos cães e comportamento de viagem dos pet travellers 
 
5.1.1. Análise dos resultados obtidos 
 
No total, foram inquiridos 277 donos de cães residentes no Grande Porto.  
 
Relativamente aos dados de caracterização sócio-demográfica23, dos 277 donos de cães 
entrevistados, 60,6% são mulheres e 39,4% são homens. Quanto às classes etárias, a média 
das idades dos donos entrevistados situa-se nos 40 anos de idade, sendo que 39% têm 
idades compreendidas entre os 25 e 34 anos, 22% têm idades entre os 45 e os 54 anos, 21% 
encontram-se na faixa etária compreendida entre os 35 e os 44 anos, somente 12,3% têm 
idades superiores aos 55 anos e 5,1% encontram-se entre os 18 e os 24 anos de idade. Em 
relação ao estado civil, 54,9% são casados e 29,2% são solteiros, apenas 7,9% vivem em 
união de facto e 6,5% são divorciados. Adicionalmente a média do agregado familiar dos 
donos inquiridos é de 3 pessoas, 26,7% afirmam que a dimensão do seu agregado familiar 
é de 3 pessoas, 25,6% afirmam que é de 2 pessoas e 24,5% de 4 pessoas. Apenas 10,8% 
afirmam que a dimensão do seu agregado familiar é de 5 pessoas, 6,1% de 6 ou mais 
pessoas e 6,1% afirmam que o seu agregado familiar é de uma única pessoa. Relativamente 
às habilitações literárias dos donos entrevistados, 51,3% têm o grau de 
bacharelato/licenciatura, 26% completaram o ensino secundário (12ºano), 19,1% 
concluíram o mestrado/doutoramento, 6,5% têm o 9º ano, 2,5% o 6º ano e apenas 3,6% 
completaram a instrução primária. No que diz respeito ao rendimento mensal líquido do 
agregado familiar, 27,1% ganham mais de 2501€ líquidos por mês, 20,9% ganham entre 
2001€ e 2500€ e 20,9% ganham entre 1001€ a 1500€. Existem ainda donos que ganham 
entre 1501€ a 2000€ líquidos por mês (20,2%), entre 501€ a 1000€ líquidos por mês 
(8,3%) e 2,5% dos donos têm rendimentos mensais líquidos por agregado familiar até 
500€. Os donos entrevistados neste estudo exploratório residem nos nove concelhos do 
Grande Porto: no Porto (23,1%), em Vila Nova de Gaia (20,9%), em Matosinhos (13,4%), 
em Gondomar (12,3%), na Maia (10,5%), em Valongo (6,1%), em Vila do Conde (5,8%), 
na Póvoa de Varzim (5,1%) e em Espinho (2,9%). 
 
A maioria dos donos inquiridos têm um cão (61,4%), 24,2% têm 2 cães e apenas 10,5% 
têm 3 cães (M= 1,69, Desvio padrão (DP)=1,560) (ver anexo 4).  
 
Tal como se pode verificar através do gráfico 1, tendo em conta os resultados obtidos neste 
estudo exploratório, para a maioria dos donos inquiridos o cão não é um constrangimento 
às suas viagens de férias. Repare-se que a média de classificação (2,32) situou-se bastante 
abaixo do ponto médio (3) da escala utilizada nesta questão (M= 2,32, Desvio padrão 
(DP)=1,35). 64,3% dos donos não concordam que o cão é um constrangimento às suas 
viagens de férias.  Porém, convém referir que alguns donos (27,8%) concordam que o cão 
é um constrangimento para participarem no turismo. Note-se que dos donos que 
consideram que o seu cão é um constrangimento às suas viagens de férias (27,8%), 61% 
deixam o cão com amigos/familiares, 14,3% alternam as férias com o resto da família e 

                                                 
23 Para uma consulta mais aprofundada dos dados de caracterização sócio-demográfica, ver Anexo 4 
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14,3% levam o cão com eles de férias, como estratégias de negociação à participação em 
turismo (ver anexo 4). É assim possível concluir que o cão é um constrangimento 
negociável, já que os donos encontram estratégias para negociar/ultrapassar tal 
constrangimento para poderem participar no turismo. 
 
 
 

Gráfico 1 – O cão é um constrangimento às suas viagens de férias 

Q2_1. O seu cão é um constrangimento às suas viagens de férias
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Considerou-se ainda interessante averiguar se os donos de cães consideram que o cão é um 
constrangimento às viagens das outras pessoas (ver gráfico 2). 49,5% dos donos não 
concordam que o cão seja um constrangimento às viagens de férias das outras pessoas e 
18,4% não concordam nem discordam. Porém, 32,1% dos donos concordam que o cão é 
um constrangimento às viagens das outras pessoas. A proporção de pessoas que discorda 
que o cão é um constrangimento às viagens das outras pessoas é maior do que as pessoas 
que concordam com este pressuposto (M= 2,60, Desvio padrão (DP)=1,31). 
 

 
Gráfico 2 – O cão é um constrangimento às viagens das outras pessoas 

Q2_2. O cão é um constrangimento às viagens das outras pessoas
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Quando se perguntou aos donos de cães se não tivessem cão, se viajariam mais vezes (ver 
gráfico 3), a maioria dos donos discorda da afirmação. Repare-se que a média de 
classificação (2,01) situou-se bastante abaixo do ponto médio (3) da escala utilizada nesta 
questão (M= 2,01, Desvio padrão (DP)=1,27). 73,3% dos donos discordam que se não 
tivessem cão estariam dispostos a viajar mais vezes. Apenas 18,4% concordam que se não 
tivessem cão viajariam mais vezes. 
 

Gráfico 3 – Se não tivesse cão viajaria mais vezes 

Q2_3. Se não tivesse cão viajaria mais vezes
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O cão não é um impedimento às viagens de férias da maioria dos donos entrevistados (M= 
1,47, Desvio padrão (DP)=0,82) (ver gráfico 4). 92,4% dos donos discordam quando se 
lhes perguntou se o facto de terem cão, os impede totalmente de viajarem para férias. 
Porém, para 5,1% dos donos o cão é um impedimento às suas viagens de férias.  
 
 
 

Gráfico 4 – O facto de ter cão, impede-a/o totalmente de viajar para férias 

Q2_4. O facto de ter cão, impede-a/o totalmente de viajar para férias
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Quando chega a altura de viajar para férias, a maioria dos donos, geralmente, opta por 
deixar o cão ao cuidado de amigos/familiares (65,7%) (ver gráfico 5). A segunda estratégia 
mais utilizada pelos donos para participar no turismo é levar o cão de férias consigo 
(20,6%). Apenas 7,9% dos donos afirmam que fazem férias alternadas com o resto da 
família, porque alguém tem de ficar a cuidar do cão e 4% optam por deixar o seu cão num 
hotel para animais quando vão de férias.  
 

Gráfico 5 – Estratégias adoptadas pelos donos para participarem no turismo 

Q3. Quando chega a altura de viajar para férias, geralmente, você costuma:
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Outra

 
 
O cão não é, então, um impedimento à viagem turística para a maioria dos donos 
entrevistados, uma vez que para apenas 5,1% dos donos, o cão é um impedimento às suas 
viagens de férias. Embora a maioria (64,3%) dos donos considere que o cão não é um 
constrangimento às suas viagens turísticas (M= 2,32, Desvio padrão (DP)=1,35), quando 
chega a altura de partir para férias, a maioria opta por deixar o cão com amigos/familiares 
(65,7%) ou por levar o cão de férias (20,6%). Parece notório que para a maior parte dos 
donos encontra sempre uma estratégia de negociação para poder participar no turismo. 
Sendo assim, será possível afirmar que o cão é, pois, um constrangimento negociável, que 
depois de negociado/ultrapassado não impede que os seus donos participem no turismo, já 
que a estratégia mais utilizada pelos donos para participar no turismo é deixar o cão com 
amigos/familiares. 
 
Quanto aos potenciais motivos que podem fazer com que os donos não viajem de férias 
com a companhia do seu cão, foi possível averiguar que os motivos são variados (ver 
tabela 5). De seguida, explica-se de forma mais pormenorizada cada um deles: 
 

 54,5% dos donos concordam que preferem ‘viajar para férias sem o cão’. No 
entanto, 31% dos donos não concordam quando se lhes colocou a pergunta se 
preferem viajar para férias sem o cão (M= 3,31, Desvio padrão (DP)= 1,39) (ver 
anexo 4); 

 
 71,8% dos donos não concordam que ‘viajar para férias sem o cão implica, muitas 

vezes, fazer férias perto do local de residência’. Porém, 17,4% concordam que 
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‘viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de 
residência’ (M=2,02, Desvio padrão (DP)=1,22) (ver anexo 4); 

 
 51,2% dos donos não concordam que ‘viajar para férias sem o cão implica, muitas 

vezes, fazer férias mais curtas’. Todavia, 32,5% concordam que ‘viajar para férias 
sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias mais curtas’ (M=2,48, Desvio padrão 
(DP)=1,44) (ver anexo 4); 

 
 74,7% concordam que ‘viajar com o cão condiciona a escolha do local para fazer 

férias’ (M=3,80, Desvio padrão (DP)=1,32) (ver anexo 4). Os resultados obtidos 
vêm ao encontro dos resultados de estudos já realizados por Carr (2005);  

 
 51,3% dos donos concordam que ‘viajar com o cão limita a participação em 

actividades durante as férias’, 14,8% não concordam nem discordam. 34% 
discordam da afirmação colocada  (M=3,19, Desvio padrão (DP)=1,38) (ver anexo 
4); 

 
 57% discordam que ‘viajar com o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do 

local de residência’, 14,8% não concordam nem discordam. No entanto, 28,2% dos 
donos concordam que ‘viajar com o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do 
local de residência’ (M=2,47, Desvio padrão (DP)=1,36) (ver anexo 4); 

 
 55,2% dos donos discordam que ‘viajar com o cão implica, muitas vezes, 

permanecer no destino de férias menos tempo’, 13,4% não concordam nem 
discordam. Porém, 31,4% dos donos concordam que ‘viajar com o cão implica, 
muitas vezes, permanecer no destino de férias menos tempo’ (M=2,53, Desvio 
padrão (DP)=1,41) (ver anexo 4); 

 
 Tal como Carr (2005) já tinha concluído, neste estudo também se verificou que 

viajar com o cão condiciona a escolha do meio de alojamento, uma vez que 82,3% 
dos donos concordam que ‘viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de 
alojamento’ (M=4,00, Desvio padrão (DP)=1,10) (ver anexo 4); 

 
 Para a grande maioria dos donos, ‘viajar com o cão condiciona muito a escolha do 

meio de transporte’, havendo 71,1% que concordam com tal afirmação (M=3,72, 
Desvio padrão (DP)=1,27) (ver anexo 4); 

 
 Na opinião da maioria dos donos é também ‘difícil encontrar alojamento turístico 

onde o cão possa pernoitar’ (80,9%), (M=4,16, Desvio padrão (DP)=0,94) (ver 
anexo 4). Estes resultados vão ao encontro de estudos realizados por Bailey (2007), 
Carr (2005) e Starwood Hotel & Resorts (2003); 

 
 Quando se perguntou aos donos se achavam que ‘fica caro pernoitar com o cão 

num meio de alojamento turístico’, 54,1% concordam com o pressuposto e 33,6% 
não concordam nem discordam (M=3,63, Desvio padrão (DP)=1,06) (ver anexo 4); 

 
 Tal como alguns autores já tinham afirmado (Carr, 2005; Starwood Hotel & 

Resorts, 2003), a maioria dos donos (84,1%) concorda que ‘a hotelaria não está 
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preparada para satisfazer as necessidades das pessoas que viajam com o animal de 
estimação’ (M=4,31, Desvio padrão (DP)=0,90) (ver anexo 4); 

 
 A maioria dos donos concorda que é ‘difícil encontrar locais ao ar livre (ex: praias, 

parques) onde seja permitida a entrada de animais’ (73,6%) (M=3,83, Desvio 
padrão (DP)=1,18) (ver anexo 4). Mais uma vez, os resultados obtidos vão ao 
encontro de estudos realizados por Carr (2005); 

 
 93,5% dos donos concordam que ‘é difícil encontrar espaços fechados (ex: museus, 

galerias, restaurantes, cafés, lojas) onde seja permitida a entrada de animais’ 
(M=4,50, Desvio padrão (DP)=0,69) (ver anexo 4);  

 
 A maioria concorda ainda que ‘é difícil encontrar meios de transporte públicos 

onde o cão possa viajar’ (86,3%) (M=4,33, Desvio padrão (DP)=0.85) (ver anexo 
4);  

 
 65,3% dos donos concordam que se levarem o seu cão quando viajam poderão 

sentir-se discriminados em relação aos outros turistas, porque não podem entrar 
livremente em todos os locais turísticos e 13,4% não concordam nem discordam. 
Porém, 21,3% discordam dessa possibilidade (M=3,66, Desvio padrão (DP)=1,40) 
(ver anexo 4).  

 
Tal como se pode verificar pela tabela 5, os principais motivos que podem fazer com que 
os donos não viajem com o seu cão de férias, isto é, os que se encontram bastante acima do 
ponto médio (3) da escala utilizada para este grupo de questões são: ‘É difícil encontrar 
espaços fechados (ex: museus, galerias, restaurantes, cafés, lojas) onde seja permitida a 
entrada de animais’ (M=4,5, Desvio padrão (DP)=0,69); ‘É difícil encontrar meios de 
transporte públicos onde o cão possa viajar’ (M=4,33, Desvio padrão (DP)=0,85); ‘A 
hotelaria não está preparada para satisfazer as necessidades das pessoas que viajam com o 
animal de estimação’ (M=4,31, Desvio padrão (DP)=0,90); ‘É difícil encontrar alojamento 
turístico onde o cão possa pernoitar’ (M=4,16, Desvio padrão (DP)=0,94) e ‘Viajar com o 
cão condiciona muito a escolha do meio de alojamento’ (M=4,00, Desvio padrão 
(DP)=1,10). 
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Tabela 5 – Potenciais motivos que podem fazer com que os donos não viajem com o cão  de férias 
Potenciais motivos para os donos 
não viajarem com cão de férias Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 
É difícil encontrar espaços fechados (ex: museus, galerias, 
restaurantes, cafés, lojas) onde seja permitida a entrada de 

animais 
1 5 4,5 0,69 

É difícil encontrar meios de transporte públicos 
onde o cão possa viajar 1 5 4,33 0,85 

A hotelaria não está preparada para satisfazer as necessidades 
das pessoas que viajam com o animal de estimação 1 5 4,31 0,90 

É difícil encontrar alojamento turístico onde o cão possa 
pernoitar 1 5 4,16 0,94 

Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de 
alojamento 1 5 4,00 1,10 

É difícil encontrar locais ao ar livre (ex: praias, parques) onde seja 
permitida a entrada de animais 1 5 3,83 1,18 

Viajar com o cão condiciona a escolha do local para fazer férias 1 5 3,80 1,32 

Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de transporte 1 5 3,72 1,27 

Se levar o seu cão quando viaja poderá sentir-se discriminado em 
relação aos outros turistas, porque não pode entrar livremente em 

todos os locais turísticos 
1 5 3,66 1,40 

Fica caro pernoitar com o cão num meio de alojamento turístico 1 5 3,63 1,06 

Prefere viajar para férias sem o cão 
 1 5 3,31 1,39 

Viajar com o cão limita a participação em actividades durante as 
férias 1 5 3,19 1,38 

Viajar com o cão implica, muitas vezes, permanecer no destino de 
férias menos tempo 1 5 2,53 1,41 

Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias mais 
curtas 1 5 2,48 1,44 

Viajar com o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de 
residência 1 5 2,47 1,36 

Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto 
do local de residência 

 
1 5 2,02 1,22 
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A maioria dos donos entrevistados considera ser importante (25,3%), muito importante 
(31,4%) e muitíssimo importante (39,4%) que a indústria do turismo crie condições para 
poderem viajar com o seu cão (M= 4,05, Desvio padrão (DP)=0,927) (ver gráfico 6).  
 

Gráfico 6 – Grau de importância atribuído pelos donos de cães para que  
a indústria do turismo crie condições para poderem viajar com o cão 

Q5. Em que medida considera importante que a indústria do turismo 
crie condições para poder viajar com o seu cão:
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A maioria afirma que se lhe fosse dada a possibilidade de viajar para férias com o seu cão, 
isso seria importante (31,4%), muito importante (23,5%) e muitíssimo importante (30,7%) 
(M= 3,66, Desvio padrão (DP)=1,149). Apenas 14,4% dos donos consideram tal facto 
pouco ou nada importante (ver gráfico 7). 
 

Gráfico 7 – Grau de importância atribuído pelos donos de cães se lhes  
fosse dada a possibilidade de viajarem para férias com o cão 

Q6. Se lhe fosse dada a possibilidade de viajar para férias com o seu 
cão, isso seria para si:
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A opinião dos donos inquiridos vem, desta forma, comprovar a pertinência do presente 
trabalho de investigação e determina a importância que a indústria do turismo deverá dar a 
este nicho de mercado turístico, que tens cães como animais de estimação.  
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Quanto à probabilidade de nas próximas viagens os donos levarem o cão de férias, 28,9% 
dos donos afirmam que certamente não o levam, 24,2% respondem que provavelmente não 
levam o cão nas próximas férias e 17% ainda não sabem se o levam ou não (M= 2,63, 
Desvio padrão (DP)=1,418) (ver anexo 4). Porém, 15,2% dos donos dizem que 
provavelmente vão levar o cão de férias e 14,8% afirmam que o cão vai certamente com 
eles nas próximas férias.  
 
Considerou-se ainda interessante avaliar, qual a opinião dos donos relativamente a 
potenciais motivos que podem fazer com que levem o seu cão de férias. De seguida, 
apresenta-se a análise descritiva de cada um deles (ver tabela 6): 
 

 O cão é, efectivamente, considerado pela maioria (85,6%) dos donos como ‘um 
membro da família’ (M=4,29, Desvio padrão (DP)=0,98) (ver anexo 4). A opinião 
dos donos vem assim ao encontro de estudos realizados por vários autores (AVMA, 
2000; Albert e Bulcroft, 1988; Cain, 1985; Carr, 2005; Cohen, 2002; Delta Society, 
1995; Leggat e Speare, 2000; Meltzer, 2006; Sugita, 2005; Thomas, 1996) que 
defendem que os donos encaram o seu animal de estimação como um membro da 
família e, quando chega a altura de partir para férias, são cada vez menos os donos 
que o deixam ficar para trás. O facto do cão ser encarado como um membro da 
família pode ser um dos motivos porque os donos levam o cão quando viajam.  

 
 Tal como também já tinha sido adiantado em estudos realizados por Carr (2005) os 

donos levam o cão de férias porque alegam que é um bom companheiro. No 
presente estudo exploratório, a maioria (98,5%) dos donos afirma que o seu cão é 
‘um bom companheiro’ (M=4,72, Desvio padrão (DP)=0,50), (ver anexo 4). O 
facto do cão ser encarado pela maioria dos donos entrevistados como sendo um 
‘bom companheiro’, pode ser um dos motivos porque os donos o levam de férias. 

 
 Outro motivo que pode contribuir para que os donos levem o cão de férias, pode ser 

o facto de não se conseguirem separar do seu cão (Starwood Hotel & Resorts, 
2003). De facto, 56,3% dos donos concordam que ‘não se conseguem separar do 
seu cão’ (M=3,58, Desvio padrão (DP)=1,18) (ver anexo 4). 23,8% não concordam 
nem discordam e 19,9% discordam quando lhes foi perguntado se não se 
conseguem separar do seu cão. 

  
 Meltzer (2006) adiantou que uma das muitas razões para viajar com o cão é pelo 

facto deste transmitir segurança ao dono. Na opinião dos donos entrevistados, 
59,2% concorda que o seu ‘cão lhe dá segurança quando passeia com ele’ (M=3,70, 
Desvio padrão (DP)=1,02) (ver anexo 4). 28,5% dos donos não concorda nem 
discorda e 10,5% discorda que o cão lhe transmite segurança quando passeia com 
ele. 

 
 Um outro potencial motivo para os donos fazerem férias com a companhia do seu 

cão, pode ser pelo facto deste ficar triste quando os donos viajam e não o levam 
consigo (Starwood Hotel & Resorts, 2003). A maioria dos donos entrevistados 
(79,8%) concorda que o seu cão fica triste quando viajam sem ele (M=4,15, Desvio 
padrão (DP)=1,02) (ver anexo 4).  
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 Um outro motivo possível para os donos levarem o cão de férias poderia estar 
relacionado com o facto de ‘não terem onde deixar o cão quando viajam’. Porém, a 
maioria dos donos entrevistados discorda (81,3%) quando lhe foi perguntado se não 
tem onde deixar o cão quando viaja (M=1,82, Desvio padrão (DP)=1,00) (ver 
anexo 4). Desta forma, constata-se que a maioria dos donos tem a possibilidade de 
deixar o cão ao cuidado de alguém quando viaja para férias.  

 
É possível concluir que os principais motivos que podem fazer com que os donos levem o 
cão de férias consigo (ver tabela 6), isto é, os que se encontram bastante acima do ponto 
médio (3) da escala utilizada para este grupo de questões são: o cão é um ‘bom 
companheiro’ (M=4,72, Desvio padrão (DP)=0,50); o cão é ‘um membro da família’ (M= 
4,29, Desvio padrão (DP)=0,98) e ‘o cão fica triste quando o dono viaja sem ele’ (M=4,15, 
Desvio padrão (DP)=1,02). 
 
 
 

Tabela 6 – Potenciais motivos que podem fazer com que os donos viajem com o  cão de férias 
Potenciais motivos para os donos 

viajarem com cão de férias Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Considera o seu cão um membro da família 1 5 4,29 0,98 

O seu cão é um bom companheiro 1 5 4,72 0,50 

Não se consegue separar do seu cão 1 5 3,58 1,18 

O seu cão dá-lhe segurança quando passeia com ele 1 5 3,70 1,02 

O seu cão fica triste quando viaja sem ele 1 5 4,15 1,02 

Não tem onde deixar o seu cão quando viaja 1 5 1,82 1,00 

 
 
A maioria dos donos entrevistados tem apenas um cão (61,4%).  53 donos (19,1%) têm cães 
com menos de 5 quilos, 103 donos (37,2%) têm cães que pesam entre 5 a 10 quilos, 72 
donos (26%)  têm cães que pesam entre 10 a 15 quilos e 190 donos (68,6%)  têm cães que 
pesam mais de 15 quilos (pergunta de resposta múltipla). Como a maioria dos donos 
(94,6%) tem cães que pesam mais de 10 quilos, não é de estranhar que afirmem que ‘É 
difícil encontrar meios de transporte públicos onde o cão possa viajar’; que ‘A hotelaria 
não está preparada para satisfazer as necessidades das pessoas que viajam com o animal de 
estimação’; que ‘É difícil encontrar alojamento turístico onde o cão possa pernoitar’ e que 
‘Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de alojamento’, dado que a maioria 
das empresas turísticas (unidades de alojamento, companhias aéreas e transporte públicos) 
colocam restrições à aceitação de animais domésticos de determinado porte, 
nomeadamente aos animais com mais de 5/8 quilos. 
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Pelo gráfico 8, é possível verificar que a maioria (64,6%) dos donos estão dispostos a 
pagar entre 1€ a 15€ extra, por noite, em alojamento, para levar o seu cão consigo de 
férias. Repare-se ainda que 18,4% dos donos está disposto a pagar entre 16€ a 30€ extra, 
por noite, pelo seu cão, 2,5% entre 31€ a 45€ e 1,8% mais de 46€. Apenas 12,6% dos 
donos afirmam não estar dispostos a pagar nenhum euro extra, em alojamento, para levar o 
cão de férias.  
 
Estes dados podem ser interessantes para a indústria hoteleira, tanto no caso das unidades 
de alojamento que já admitem animais, como no caso das unidades de alojamento que 
estão a ponderar ‘abrir as portas aos animais de estimação’. De facto, a maioria dos donos 
entrevistados parece estar disposta a pagar por serviços de alojamento para o seu animal. 
Estes dados vêm ao encontro de estudos desenvolvidos por diversos autores (APPMA, 
2008; Bennett, 2007), onde cada vez mais, os donos pagam por bens e serviços exclusivos 
para o bem-estar e conforto dos seus animais de estimação. 
 
 

Gráfico 8 – Euros extra que os donos estão dispostos a pagar, por noite, em alojamento 
para levar o cão de férias consigo 

Q10. Quantos Euros extra estaria disposta/o a pagar, por noite, em 
alojamento, para levar o seu cão de férias consigo? (nota: preço por 

noite por 1 cão)
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Dos 277 donos entrevistados do Grande Porto, 125 donos já tinham viajado de férias com o 
seu cão (45,1%), 152 donos nunca levaram o cão de férias consigo (54,9%)  (ver gráfico 9). 

 
 

Gráfico 9 – Percentagem de donos que já viajaram de férias com a companhia do cão  

Q11. Já alguma vez viajou para férias acompanhado/a pelo seu cão?

Não
54,9%

Sim
45,1%

 
 
 
Relativamente aos donos que já viajaram com o seu cão de férias (pet travellers)24, 76,8% 
afirmam que quando vão de férias nem sempre levam o seu cão, porém, 23,2% afirma que 
sempre que vai de férias leva o cão consigo, ou seja, o cão é sempre um membro do grupo 
nas viagens turísticas (ver gráfico 10).  

 
 

Gráfico 10 – Viagens turísticas em que o cão é sempre um membro do grupo 

Q12. Quando viaja para férias, leva sempre o seu cão consigo?

Não
76,8%

Sim
23,2%

 
 

 
 
 
                                                 
24 A partir desta fase, toda a análise descritiva passa a incidir sobre os 45,1% da amostra, 125 donos de cães, 
que já realizaram pelo menos uma viagem de férias com o seu cão. A partir desta fase pretende-se avaliar o 
comportamento de viagem dos pet travellers.  
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Considerou-se interessante avaliar também a frequência das viagens de férias com o cão, 
nos últimos cinco anos, entre 2003 e 2007, 69,6% dos pet travellers afirmam terem viajado 
entre 1 a 5 vezes com o seu cão e 15,2% afirmam terem viajado entre 6 a 10 vezes, nos 
últimos cinco anos, com o seu cão (ver gráfico 11). 

 
Gráfico 11 – Frequência de viagens de férias com o cão, entre 2003 e 2007 

Q13. Nos últimos 5 anos, entre 2003 e 2007, quantas vezes viajou de 
férias acompanhada/o pelo seu cão?
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O número de quilómetros percorridos associados às viagens com o cão é considerável (ver 
gráfico 12), 48,8% dos donos afirmam terem percorrido mais de 301 quilómetros desde o 
local de residência até ao destino, na viagem de férias mais longínqua realizada com o cão 
(viagens turísticas de raio longo). 21,6% dos donos afirmam terem realizado uma viagem 
turística de raio médio (entre 201 a 300 quilómetros) e 16% dos donos realizaram uma 
viagem de raio muito curto (entre 1 a 100 quilómetros) na viagem mais longínqua realizada 
com a companhia do seu cão. Os resultados obtidos relativamente ao número de 
quilómetros percorridos pelos pet travellers do Grande Porto, não são muito diferentes dos 
obtidos através do estudo realizado pela TRIPSwithPETS.com, onde se concluiu que os pet 
travellers americanos não têm medo de se aventurarem para longe de casa, mais de 65% 
viajam para qualquer lado entre 50 a 500 milhas de casa (entre 80 a 800 quilómetros) 
(Road & Travel, 2006). 
 

Gráfico 12 – Número de quilómetros percorridos na viagem de férias  
mais longínqua acompanhada pelo cão 

Q14. A viagem de férias mais longe que realizou acompanhada/o pelo 
cão foi de quantos quilómetros?
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Todos os pet travellers entrevistados afirmaram ter já feito viagens com os seus cães em 
Portugal (ver anexo 4), porém, existem donos que para além de viajarem no território 
nacional, também se aventuram a viajar com o cão no estrangeiro (15,2%), nomeadamente 
em Espanha, França, Polónia, Bielorussia, Alemanha, Holanda (pergunta de resposta 
múltipla). 
 
Os meios de alojamento mais utilizados nas viagens com o cão são: as casas alugadas 
(55,2%), as casas de amigos/familiares (54,4%), as segundas residências (25,6%), as casas 
de turismo em espaço rural (21,6%) e o campismo (15,2%). Apenas 11,2% dos donos 
dormem em hotéis, 4% em pensões e 2,4% em albergarias (pergunta de resposta múltipla) 
(ver gráfico 13). 
 
Os dados obtidos podem estar relacionados com a dificuldade que os pet travellers sentem 
em encontrar unidades de alojamento onde o seu cão possa pernoitar (Carr, 2005), como 
tal, optam por pernoitar em locais onde não lhes seja restringida a entrada. De acordo com 
os resultados obtidos, para a maioria (80,9%) dos donos é ‘difícil encontrar alojamento 
turístico onde o cão possa pernoitar’, (M=4,16, Desvio padrão (DP)=0,94). O facto de 
serem poucos os pet travellers que afirmam pernoitarem em hotéis, pensões e albergarias 
parece estar relacionado com dois motivos: o facto de existirem poucos estabelecimentos 
hoteleiros que admitem a entrada de animais, bem como o facto dos que aceitam, terem 
políticas restritivas quanto ao peso do animal. Desta forma, viajar com o animal 
condiciona, pois, a escolha do meio de alojamento e os pet travellers parecem preferir 
pernoitar em locais onde os seus cães ‘são bem-vindos’.  
 

Gráfico 13 – Tipo de alojamento utilizado nas viagens de férias com o cão 

Q16. Quando viaja de férias com o seu cão, geralmente fica alojada/o 
em:
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A maioria dos pet travellers quando viaja de férias com o seu cão geralmente vai para a 
praia (84%) e para o campo (52%), apenas 24,8% dos donos vão para a cidade (pergunta 
de resposta múltipla) (ver anexo 4).  
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A maioria dos donos também concorda que ‘é difícil encontrar meios de transporte 
públicos onde o cão possa viajar’ (M=4,33, Desvio padrão (DP)=0.85), como tal, não é de 
estranhar que a maioria dos pet travellers, quando viaja com o seu cão, opte por viajar de 
carro (100%), apenas 5,6% dizem viajar em auto-caravana, 3,2% de comboio e 1,6% de 
avião (pergunta de resposta múltipla) (ver gráfico 14). Dadas as políticas restritivas 
existentes nos meios de transporte públicos relativamente ao peso do animal de estimação, 
os donos, mais uma vez, parecem optar por escolher o meio de transporte que não restringe 
a entrada do seu cão – a sua viatura própria. Desta forma, viajar com o animal condiciona, 
pois, a escolha do meio de transporte.  
 
Dos principais motivos para viajar adiantados pela Organização Mundial de Turismo 
(1999:9): ‘lazer, recreio e férias’, ‘visita a amigos e familiares’, ‘religião’, ‘negócios e 
motivos profissionais’, ‘religião’, ‘tratamentos médicos’ e ‘outros motivos’, foi possível 
averiguar que o principal motivo para viajar, nas viagens com o cão, apontado pelos donos 
é ‘lazer recreio e férias’ (91,2%). Apenas 8,8% dos donos afirmam que nas suas viagens 
com o cão, o principal motivo da viagem é ‘visita a amigos e familiares’. 
 

Gráfico 14 – Principal motivo para viajar nas viagens com o cão 

Q19. Na maioria das viagens que realiza acompanhada/o pelo seu cão, 
geralmente, o principal motivo para viajar é:

Visita a amigos e 
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Relativamente à duração média das viagens acompanhadas pelo cão, 6,4% dos donos 
viajam entre 1 a 2 dias com a companhia do seu cão, 32% dos donos viajam entre 3 a 7 
dias e 53,6% viajam entre 8 a 15 dias com o seu cão. A média das viagens com o cão de 
todos os donos que já alguma vez tinham viajado na companhia do animal é de 11 dias 
(M=11,19, Desvio padrão (DP)=7,826) (ver anexo 4). 
  
Quanto à composição do grupo nas viagens com o cão, foi possível averiguar que 28,8% 
viajam com mais 3 pessoas, 27,2% com mais 2 pessoas e 22,4% dos donos viajam com 
mais 4 pessoas. Nas viagens com o cão, os donos viajam em média com mais 3 pessoas 
(M=3,26, Desvio padrão (DP)=1,47). De referir que a maioria dos donos entrevistados 
viaja de férias só com um cão (75,2%), porém, alguns donos levam 2 cães (18,4%) e outros 
levam 3 cães de férias consigo (4%) (M=1,35, Desvio padrão (DP)=0,743) (ver anexo 4). 
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5.1.2. Algumas considerações sobre os resultados  
 
5.1.2.1. Cão: constrangimento à viagem turística ou membro do grupo nas viagens 
turísticas? 
 
Tendo em conta os resultados obtidos neste estudo exploratório, o cão não é, então, um 
impedimento à viagem turística para a maioria dos donos entrevistados. Para apenas 5,1% 
dos donos, o cão é um impedimento às suas viagens de férias. Embora a maioria (64,3%) 
dos donos considere que o cão não é um constrangimento às suas viagens turísticas (M= 
2,32, Desvio padrão (DP)=1,35), quando chega a altura de partir para férias, a estratégia 
mais utilizada pelos donos para participar no turismo é deixar o cão ao cuidado de 
amigos/familiares (65,7%), sendo levar o cão de férias (20,6%) a segunda estratégia mais 
utilizada. Parece notório que para a maior parte dos donos encontra sempre uma estratégia 
de negociação para poder participar no turismo. E, sendo assim, será possível afirmar que o 
cão é, pois, um constrangimento negociável, que depois de negociado/ultrapassado não 
impede que os donos participem no turismo, já que estes encontram sempre uma estratégia 
para poderem viajar. Repare-se, ainda, que mesmo no caso dos donos que consideram que 
o cão é um constrangimento às suas viagens de férias (27,8%), a maioria destes encontram 
estratégias de negociação para poderem viajar. 61% quando vão de férias deixam o cão 
com amigos/familiares, 14,3% alternam as férias com o resto da família porque alguém 
fica por casa a cuidar do cão e 14,3% levam o cão de férias consigo, como estratégias de 
negociação à participação no turismo. Desta forma, é possível concluir que o cão é, então, 
um constrangimento negociável, já que a maioria dos donos encontra sempre uma 
estratégia para ultrapassar/negociar tal constrangimento (ex: deixar o cão com 
amigos/familiares, alternar as férias com o resto da família ou levar o cão a viajar 
também). 
 
Os principais motivos que podem fazer com os donos não viajem com o seu cão de férias 
são: ‘É difícil encontrar espaços fechados (ex: museus, galerias, restaurantes, cafés, lojas) 
onde seja permitida a entrada de animais’; ‘É difícil encontrar meios de transporte públicos 
onde o cão possa viajar’; ‘A hotelaria não está preparada para satisfazer as necessidades 
das pessoas que viajam com o animal de estimação’; ‘É difícil encontrar alojamento 
turístico onde o cão possa pernoitar’ e ‘Viajar com o cão condiciona muito a escolha do 
meio de alojamento’. Por outro lado, os motivos melhor classificados pelos donos que 
podem fazer com que levem o cão de férias consigo são: o cão é um ‘bom companheiro’; o 
cão é ‘um membro da família’ e ‘o cão fica triste quando o dono viaja sem ele’.  
 
Como a maioria dos donos tem cães que pesam mais de 10 quilos e dado que a maioria das 
empresas turísticas (unidades de alojamento, companhias aéreas e transportes públicos) 
coloca restrições à aceitação de animais domésticos de determinado porte, nomeadamente 
aos animais com mais de 5/8 quilos, não é de estranhar que os donos tenham dificuldade 
em encontrar meios de alojamento e de transporte públicos onde o cão possa pernoitar e 
viajar, que concordem que viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de 
alojamento e que a hotelaria não está preparada para satisfazer as necessidades das pessoas 
que viajam com o animal de estimação. A maioria dos donos entrevistados considera 
importante que a indústria do turismo crie condições para poder viajar com o seu cão e 
afirma que se lhe fosse dada a possibilidade de viajar para férias com o seu cão, isso seria 
importante. De tal forma que a maioria, está disposta a pagar entre 1€ a 15€ extra, por 
noite, em alojamento, para levar o seu cão consigo de férias . 
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Através dos resultados obtidos neste estudo exploratório, para os donos entrevistados, 
observa-se que o cão é um constrangimento negociável à viagem turística, que depois de 
negociado/ultrapassado não impede os donos de participarem no turismo e, em alguns 
casos, o cão é mesmo um membro do grupo nas viagens turísticas (ver subcapítulo 5.1.2.)  
 
 
5.1.2.2. Comportamento de viagem dos pet travellers 
 
Quase metade da amostra já viajou para férias na companhia do seu cão (54,9%), e destes, 
23,2% afirma que sempre que vai de férias leva o cão consigo, ou seja, o cão é sempre um 
membro do grupo nas viagens turísticas. A frequência e o número de quilómetros 
percorridos nas viagens de férias com o cão são consideráveis. Nos últimos cinco anos, 
entre 2003 e 2007, a maioria dos pet travellers afirma ter viajado entre 1 a 5 vezes com o 
seu cão e, a maioria já viajou mais de 201 quilómetros com a companhia do seu animal 
(desde local de residência até ao destino de férias). 
 
O principal motivo das viagens com o cão é ‘lazer, recreio e férias’, a duração média das 
viagens acompanhadas pelo cão é de 11 dias e todos os pet travellers entrevistados 
afirmaram ter já feito viagens com os seus cães em Portugal, existindo alguns donos que 
também se aventuram a viajar com o cão no estrangeiro, nomeadamente em Espanha, 
França, Polónia, Bielorússia, Alemanha, Holanda. A maioria dos pet travellers quando 
viaja geralmente vai para a praia e para o campo. Quanto à composição do grupo nas 
viagens com o cão, os donos viajam em média com mais 3 pessoas e com um cão.  
 
Os meios de alojamento mais utilizados nas viagens com o cão são: as casas alugadas, as 
casas de amigos/familiares, as segundas residências, as casas de turismo em espaço rural e 
o campismo. São muito poucos os donos que já dormiram em hotéis, em pensões e em 
albergarias. Este facto pode estar relacionado com a dificuldade que os pet travellers 
sentem em encontrar unidades de alojamento onde o seu cão possa pernoitar (Carr, 2005), 
como tal, optam por pernoitar em locais onde não lhes seja restringida a entrada. O facto de 
serem poucos os pet travellers que afirmam pernoitarem em hotéis, pensões e albergarias 
parece estar relacionado com dois motivos: o facto de existirem poucos estabelecimentos 
hoteleiros que admitem a entrada de animais e, o facto dos que aceitam, terem políticas 
restritivas quanto ao peso do animal. Desta forma, viajar com o animal condiciona, pois, a 
escolha do meio de alojamento e os pet travellers parecem preferir pernoitar em locais 
onde os seus cães ‘são bem-vindos’.  
 
A maioria dos pet travellers opta por viajar de carro, parecendo que as políticas restritivas 
existentes nos meios de transporte públicos relativamente ao peso do animal de estimação, 
levam os donos, mais uma vez, a optar pelo meio de transporte que não restringe a entrada 
do seu cão – a sua viatura própria. Desta forma, viajar com o animal parece pois 
condicionar a escolha do meio de transporte. 
 
A opinião dos donos inquiridos vem, desta forma, determinar a importância que a indústria 
do turismo deverá dar a este nicho de mercado turístico, que tens cães como animais de 
estimação.  
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5.2. Diferenças entre os pet travellers e as pessoas que nunca viajaram com o cão 
 
5.2.1. Análise dos resultados obtidos 
 
Relativamente aos dados de caracterização sócio-demográfica25 dos inquiridos, por grupos, 
foi possível verificar que foram entrevistados 39,2% de donos do sexo masculino e 60,8% 
de donos de sexo feminino que já viajaram com o cão (pet travellers). Por outro lado, 
foram inquiridos 39,5% de donos do sexo masculino e 60,5% de donos do sexo feminino 
que nunca viajaram com o cão de férias. A média das idades dos pet travellers inquiridos é 
de 39 anos de idade, enquanto a média de idades dos donos inquiridos que nunca viajaram 
com o cão é de 40 anos de idade. Em relação ao estado civil dos pet travellers inquiridos, 
53,6% são casados, 28,8% são solteiros, apenas 12% vivem em união de facto e 4,8% são 
divorciados. Já no que diz respeito aos donos que nunca viajaram com o cão, 55,9% são 
casados, 29,6% solteiros, apenas 7,9% são divorciados e 4,6% vivem em união de facto. 
Quanto à dimensão do agregado familiar, a média da dimensão do agregado familiar quer 
dos pet travellers, quer dos donos que nunca viajaram com o cão é de 3 pessoas. As 
habilitações literárias dos pet travellers não são muito diferentes das habilitações dos 
donos que nunca viajaram com o cão. Relativamente aos pet travellers, 52% têm o grau de 
bacharelato/licenciatura, 29,6% o ensino secundário (12ºano), 12,8% têm grau de 
mestrado/doutoramento e apenas 4% têm o 9º ano. Quanto aos donos que nunca viajaram 
com o seu cão, 50,7% têm o grau de bacharelato/licenciatura, 23% o ensino secundário 
(12ºano), 7,9% o grau de mestrado/doutoramento e apenas 8,6% têm o 9º ano de 
escolaridade. No que diz respeito ao rendimento mensal líquido do agregado familiar dos 
pet travellers, 27,2% ganham mais de 2501€ líquidos por mês, 24,8% ganham entre 1501€ 
a 2000€ líquidos por mês, 20,8% ganham entre 2001€ e 2500€ líquidos por mês, 20% 
ganham entre 1001€ a 1500€ líquidos por mês e 5,6% ganham entre 501€ a 1000€ líquidos 
por mês. Quanto aos donos que nunca viajaram com o cão para férias, 27% ganham mais 
de 2501€ líquidos por mês, 21,7% ganham entre 1001€ a 1500€ líquidos por mês, 21,1% 
ganham entre 2001€ e 2500€ líquidos por mês, 16,4% ganham entre 1501€ a 2000€ 
líquidos por mês e 10,5% ganham entre 501€ a 1000€ líquidos por mês. Os donos 
entrevistados neste estudo exploratório que já viajaram com o cão de férias residem nos 
nove concelhos do Grande Porto, sendo que: 26,4% residem no Porto, 18,4% em Vila 
Nova de Gaia, 16,8% em Matosinhos, 9,6% na Maia, 7,2% em Gondomar, 6,4% em Vila 
do Conde, 5,6% em Valongo, 5,6% na Póvoa de Varzim e 4% em Espinho. Quanto aos 
donos que nunca viajaram com o cão de férias, 23% residem em Vila Nova de Gaia, 20,4% 
residem no Porto, 16,4% em Gondomar, 11,2% na Maia, 10,5% em Matosinhos, 6,6% em 
Valongo, 5,3% em Vila do Conde, 4,6% na Póvoa de Varzim e 2%  em Espinho 
 
Para testar as diversas hipóteses anteriormente formuladas (subcapítulo 4.1.) realizaram-se 
várias análises estatísticas, nomeadamente testes de t e testes de qui-quadrado. 
 
O teste qui-quadrado, baseado na tabela de contingência, permite verificar a 
interdependência entre duas variáveis que, sendo expressas em qualquer escala, se 
apresentam em classes mutuamente exclusivas e exaustivas. As hipóteses nula (H0) e 
alternativa (H1) são então as seguintes: 
 
                                                 
25 Para uma consulta mais aprofundada dos dados de caracterização sócio-demográfica por grupos – grupo 1 
(pet travellers) e grupo 2- donos que nunca viajaram com o cão de férias, ver Anexo 6. 
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H0: As variáveis são independentes  
H1: As variáveis não são independentes 
 
Este teste não deve ser utilizado se mais do que 20% das frequências esperadas forem 
inferiores a 5 ou se alguma das frequências esperadas for menor do que 1.  
 
Foi igualmente utilizado um teste ‘t’ de Student para amostras independentes, para testar a 
diferença entre os valores esperados dos dois grupos considerados para algumas variáveis 
do questionário. 
 
H0 : Média de Classificação do Grupo 1 = Média de Classificação do Grupo 2  
H1 : Média de Classificação do Grupo 1 ≠ Média de Classificação do Grupo 2 
 
Foram considerados significativos os valores de p (significância) inferiores a 0,05.  
 
 
Apesar do presente estudo ser exploratório, considerou-se interessante formular algumas 
hipóteses e verificar as diferenças existentes entre os dois grupos, isto é, o grupo 1 – os 
donos que já viajaram com o cão (pet travellers) e o grupo 2 – donos que nunca viajaram 
com o cão de férias.  
 
De seguida, apresentam-se os resultados dos testes relativos às hipóteses formuladas e 
verificam-se as diferenças existentes entre os dois grupos, isto é, o grupo 1 – os donos que 
já viajaram com o cão (pet travellers) e o grupo 2 – donos que nunca viajaram com o cão 
de férias.  
 

Hipótese 1 – Os donos que já viajaram com o cão tendem a ter agregados 
familiares de menor dimensão do que os donos que nunca viajaram com o cão (variável 
dimensão do agregado familiar e Questão 11). 
 
Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes, para averiguar se existem 
diferenças significativas entre os grupo 1 – as pessoas que já viajaram com o cão de férias 
e o grupo 2 – as pessoas que nunca viajaram com o cão de férias, no que respeita à variável 
‘dimensão do agregado familiar’ (dimensão do agregado familiar e Q11) (ver anexo 6). Foi 
possível concluir que não existem diferenças significativas entre os dois grupos 
relativamente à variável ‘dimensão do agregado familiar’ (t (275) = - 0,171; p = 0,864; [G1 
(M=3,26; Desvio padrão (DP)=1,224); G2 (M=3,28; Desvio padrão (DP)=1,364)] 
(p>0,05), ou seja, o facto das pessoas viajaram ou não com o cão de férias, não parece estar 
relacionado com a dimensão do agregado familiar. Portanto, a hipótese não se confirma. 
 
 

Hipótese 2 – Quem já viajou com o cão terá mais tendência a levar o cão de férias, 
mas quem nunca viajou com o cão terá mais tendência a deixá-lo ao cuidado de amigos e 
familiares, no momento de partir para férias (Questão 3 e Questão 11). 
 
Quanto à hipótese 2, realizou-se um teste qui-quadrado para testar a independência entre as 
seguintes variáveis: se o facto dos donos já terem viajado de férias com o cão ou não (Q11) 
leva a que utilizem diferentes estratégias quando chega a altura de viajar para férias (Q3) 
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(ver anexo 6). Nesta análise de qui-quadrado, bem como nas restantes análises de qui-
quadrado apresentadas nesta tese, os requisitos para que se considere que a análise de qui-
quadrado é válida (requisitos anteriormente referidos) foram sempre cumpridos. Os 
resultados obtidos demonstram que estas variáveis são dependentes, χ2 = 71,27, p = 0,000, 
dado que p < 0,05. Sendo assim é possível concluir que existe relação entre as duas 
variáveis, o facto dos donos terem viajado ou não com o cão de férias, leva a que utilizem 
diferentes estratégias quando chega a altura de viajarem de férias. Dos 125 donos que já 
levaram o cão de férias consigo, 42,4% afirmam levar sempre o cão de férias consigo, 
44,8% deixa o cão com amigos/familiares e 9,6% alterna as férias com o resto da família, 
como estratégias à participação no turismo. Enquanto que, dos 152 donos que nunca 
viajaram com o cão de férias, 82,9% deixam o cão ao cuidado de amigos/familiares e 
muito poucos alternam as férias com o resto da família (6,6%). De facto a análise confirma 
a hipótese, mostrando que os pet travellers tendem a viajar mais com o cão, enquanto as 
pessoas que nunca viajaram com o cão tendem a deixar mais os cães ao cuidado de 
amigos/familiares. 
 
 

Hipótese 3 – Os donos que já levaram os cães de férias (pet travellers) têm 
rendimentos mensais líquidos por agregado familiar superiores aos donos que nunca 
levaram o cão de férias consigo (variável rendimento mensal líquido do agregado familiar 
e Questão 11).  
 
Relativamente à hipótese 3, realizou-se um teste qui-quadrado para verificar se existia 
independência entre as variáveis ‘rendimento mensal líquido do agregado familiar’ e ‘já 
alguma vez viajou para férias acompanhada/o pelo seu cão’ (Q11) (ver anexo 6). Os 
resultados obtidos demonstram que estas duas variáveis são independentes (χ2 = 5,246, p = 
0,387). Dado que o valor de p > 0,05, não há relação entre os donos já terem levado o cão 
alguma vez de férias e o rendimento mensal líquido do agregado familiar. Portanto, a 
hipótese 3 não se confirma. 
 
Do total donos que já levaram o cão de férias consigo, 1,6% ganham rendimentos líquidos 
por agregado familiar até 500€, 5,6% ganham entre 501€ a 1000€, 20% ganham entre 
1001€ a 1500€, 24,8% ganham entre 1501€ a 2000€, 20,8% ganham entre 2001€ e 1500€ e 
27,2% ganham mais de 2501€. Enquanto que, do total dos donos que nunca viajaram com 
o cão de férias, 3,3% ganham rendimentos líquidos por agregado familiar até 500€, 10,5% 
ganham entre 501€ a 1000€, 21,7% ganham entre 1001€ a 1500€, 16,4% ganham entre 
1501€ a 2000€, 21,1% ganham entre 2001€ e 1500€ e 27% ganham mais de 2501€. 
 
 

Hipótese 4 - Os donos que já levaram os cães de férias (pet travellers) estão 
dispostos a pagar mais euros extra, em alojamento, por noite, para levarem o cão de férias 
consigo, do que os donos que nunca levaram o cão de férias (Questão 10 e Questão 11). 
 
Relativamente à hipótese 4, realizou-se um teste qui-quadrado para verificar se existia 
independência entre as variáveis ‘euros extra que os donos estão dispostos a pagar, por 
noite, em alojamento para levar o cão de férias’ (Q10) e ‘já alguma vez viajou para férias 
acompanhada/o pelo seu cão’ (Q11) (ver anexo 6). De acordo com os resultados obtidos, χ2 
= 14,010, p = 0,003, dado que o valor de p <0,05, é possível concluir que as variáveis são 
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dependentes, isto é, existe relação entre as duas variáveis. O facto dos donos terem viajado, 
ou não, com o cão de férias, leva a que estejam dispostos a pagar diferentes valores, pelo 
alojamento, por noite, para levarem o cão consigo de férias.   
 
Do total dos donos que já levaram o cão de férias consigo, 5,6% afirmam não estarem 
dispostos a pagar alojamento para levar o cão de férias consigo, 64,8% pagaria entre 1 a 
15€, 23,2% pagaria entre 16€ a 30€ extra pelo seu cão e, ainda, 6,4% estaria disposto a 
pagar mais de 31€. Enquanto que, do total dos donos que nunca viajaram com o cão de 
férias, 18,4% afirmam não estarem dispostos a pagar alojamento para levar o cão de férias 
consigo, 64,5% pagaria entre 1 a 15€, 14,5% pagaria entre 16€ a 30€ extra pelo seu cão e 
2,6% estaria disposto a pagar mais de 31€. De referir, que há mais donos que nunca 
viajaram com o cão dispostos a pagar 0€ em alojamento, por noite, pelo seu cão, do que 
donos que já viajaram com o cão. E, para além disso, há mais pet travellers dispostos a 
pagar entre 16€ a 30€ extra, por noite, em alojamento pelo seu cão, do que os donos que 
nunca viajaram com o cão. As pessoas que já viajaram com o cão têm tendência a estar 
dispostas a pagar mais dinheiro extra pelo alojamento para levarem o cão, do que aquelas 
que nunca viajaram com o cão. Confirma-se assim a hipótese 4. 
 
 

Hipótese 5 – Os donos que já viajaram com o cão, têm uma ligação sentimental 
com cão mais forte, do que os donos que nunca viajaram com o seu cão (Questão 8 e 
Questão 11). 
 
Para testar a hipótese 5, realizou-se inicialmente, um teste de Alpha de Cronbach ao 
conjunto de todos os itens que faziam parte da questão 8, para verificar se este conjunto 
tinha suficiente consistência interna (ver anexo 5).  
 
Os valores do teste de Alpha de Cronbach podem variar de acordo com a escala que se 
apresenta de seguida e, consoante o valor de Alpha (α), é possível aceitar ou rejeitar a 
adequação do conjunto de itens à medição da variável latente (Hill e Hill, 2005): 
 

 Maior que 0,9 – Excelente 
 Entre 0,8 e 0,9 – Bom 
 Entre 0,7 e 0,8 – Razoável 
 Entre 0,6 e 0,7 – Fraco 
 Abaixo de 0,6 – Inaceitável 

 
Verificou-se que um dos itens – “não tem onde deixar o cão como viaja” - reduzia muito o 
valor do Alpha de Cronbach. Calculou-se então a média dos restantes 5 itens que 
demonstraram ter uma considerável consistência interna (Alpha de Cronbach = 0,676), 
tendo esta média passado a representar “a ligação sentimental que os donos tinham com o 
cão” (ver anexo 5). Fez-se então um teste de t de Student para comparar os dois grupos de 
donos já mencionados relativamente a esta variável (ver anexo 7). O teste de t de Student 
revelou ser significativo, t(275) = 4,231 ; p = 0,000 [G1 (M=4,26; Desvio padrão 
(DP)=0,58); G2 (M=3,95; Desvio padrão (DP)=0,65)], pelo que se conclui que existem 
diferenças significativas entre os dois grupos. Observa-se que os pet travellers são os que 
têm maior ligação sentimental com o seu cão, pelo que se confi rma a hipótese 5. 
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Hipótese 6 – As pessoas que nunca viajaram com o cão têm maior tendência a 
considerar que (Questão 4 e Questão 11): 

Hipótese 6.1.: o cão condiciona o tipo de infra-estruturas e serviços turísticos que  
podem utilizar.  
Hipótese 6.2.: cão cria muitos constrangimentos temporais (duração da estada no 
destino) e geográficos (localização do destino que se pode visitar) às viagens.  
Hipótese 6.3.: existem dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para 
receber cães.   

 
Para testar esta hipótese realizou-se, inicialmente, uma análise factorial aos itens da 
questão 4. No sentido de comparar mais facilmente os pet travellers com os donos que 
nunca viajaram com o animal, procedeu-se, primeiramente, a uma análise factorial de 
componentes principais (PCA) das respostas à questão 4 (ver tabela 7, ver anexo 5), 
procurando criar um número reduzido de factores que representassem o elevado número de 
itens incluído nesta questão.    
 
Foram excluídos da análise 4 itens (“fica caro pernoitar com o cão num meio de 
alojamento turístico”, “é difícil encontrar locais ao ar livre (ex: praias, parques) onde seja 
permitida a entrada de animais”, “se levar o seu cão quando viaja poderá sentir-se 
discriminado em relação aos outros turistas, porque não pode entra r livremente em todos os 
locais turísticos” e “prefere viajar para férias sem o cão”) por terem comunalidades baixas 
ou por serem o único item com elevada correlação com um determinado factor. Estes 
critérios tinham já sido apontados como critérios válidos para excluir um determinado item 
de uma análise factorial por alguns autores (Byrman e Cramer, 2003, Hair et al., 1998). 
Através da PCA (e após uma rotação varimax), foram extraídos 3 factores, tendo em 
consideração os eigenvalues. 
 
 
Tabela 7 - Estrutura factorial final dos potenciais motivos para os donos não viajarem com o cão 
para férias (Análise Factorial de Componentes Principais com rotação “varimax”) 
 

Factores 
 
 

Itens/Conteúdos 

Factor 1  
Condicionantes à 
escolha da oferta 

turística a 
utilizar 

Factor 2 
Constrangimentos 

geográficos e 
temporais 

Factor 3 
Dificuldades 
em encontrar 

oferta turística 
adaptada para 
receber cães 

Comunalidades 
(Communalities) 

Q4_2  Viajar para férias sem o 
cão implica, muitas vezes, 
fazer férias perto do local de 
residência   0,793  0,633 
Q4_3  Viajar para férias sem o 
cão implica, muitas vezes, 
fazer férias mais curtas  0,806  0,680 
Q4_4  Viajar com o cão 
condiciona a escolha do local 
para fazer férias  0,760   0,652 
Q4_5  Viajar com o cão limita a 
participação em actividades 
durante as férias  

 
0,693 0,412  0,650 

Q4_6  Viajar com o cão implica, 
muitas vezes, fazer férias perto 
do local de residência 0,355 0,741  0,675 
Q4_7  Viajar com o cão implica, 
muitas vezes, permanecer no 
destino de férias menos tempo  0,376 0,762  0,721 
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Q4_8  Viajar com o cão 
condiciona muito a escolha do 
meio de alojamento 0,831   0,753 
Q4_9  Viajar com o cão 
condiciona muito a escolha do 
meio de transporte 0,777   0,662 
Q4_10  É difícil encontrar 
alojamento turístico onde o cão 
possa pernoitar 0,478  0,620 0,613 
Q4_12  A hotelaria não está 
preparada para satisfazer as 
necessidades das pessoas que 
viajam com o animal de 
estimação   0,765 0,619 
Q4_14  É difícil encontrar 
espaços fechados (ex: museus, 
galerias, restaurantes, cafés, 
lojas) onde seja permitida a 
entrada de animais   0,815 0,672 
Q4_15  É difícil encontrar 
meios de transporte públicos 
onde o cão possa viajar   0,766 0,599 
Valores próprios (Eigenvalue) 2,909 2,655 2,365  
Percentagem de variância total 
explicada    24,2% 22,1% 19,7%  
Variância total explicada     
 (Total Variance Explained)                                                                                                                                        66% 

Nota: Só são apresentados os factor scores superiores a 0,35.  
 
O factor 1, denominado, Condicionantes à escolha da oferta turística a utilizar, agrupa 4 
itens, nomeadamente: 
Q4_4 - Viajar com o cão condiciona a escolha do local para fazer férias 
Q4_5 - Viajar com o cão limita a participação em actividades durante as férias 
Q4_8 - Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de alojamento 
Q4_9 - Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de transporte 
 
Este factor diz respeito às condicionantes que os donos sentem relativamente à utilização 
de infra-estruturas e serviços turísticos pelo facto de terem cão. Estas condicionantes 
poderão ser motivo para os donos se sentirem mais constrangidos para viajar com o cão e 
também, no caso de viajarem com o cão, para utilizarem determinado tipo de infra-
estruturas e serviços turísticos em detrimento de outros.  
 
O factor 2, denominado, Constrangimentos geográficos e temporais, inclui 4 itens, 
nomeadamente: 
Q4_2  Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de residência  
Q4_3  Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias mais curtas 
Q4_6  Viajar com o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de residência 
Q4_7  Viajar com o cão implica, muitas vezes, permanecer no destino de férias menos tempo 
 
O conteúdo destes 4 itens reflecte a possibilidade do cão ser encarado como um 
constrangimento às férias do seu dono, quer em termos geográficos – limitando o tipo de 
destinos que o dono pode visitar -, quer em termos temporais – limitando a duração da 
estada no destino visitado. Isto é, quem tem cão e opta por não o levar de férias pode 
implicar fazer férias mais curtas ou perto do local de residência, ou ainda, quem tem cão e 
o decide levar de férias pode ter de permanecer menos tempo no destino de férias ou até 
fazer férias perto do local de residência.  
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O factor 3, denominado Dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para receber 
cães inclui 4 itens, nomeadamente: 
Q4_10 - É difícil encontrar alojamento turístico onde o cão possa pernoitar 
Q4_12 - A hotelaria não está preparada para satisfazer as necessidades das pessoas que viajam com o animal 
              de estimação  
Q4_14 - É difícil encontrar espaços fechados (ex: museus, galerias, restaurantes, cafés, lojas) onde seja  
               permitida a entrada de animais 
Q4_15 - É difícil encontrar meios de transporte públicos onde o cão possa viajar 
 
O conteúdo destes 4 itens diz respeito às dificuldades que são percepcionadas pelos donos 
inerentes à oferta turística existente, quanto a encontrar espaços fechados onde seja 
permitida a entrada de animais de estimação, quanto a encontrar meios de transporte 
públicos e alojamento turístico onde o cão possa viajar e pernoitar, bem como quanto ao 
facto da hotelaria não estar preparada para satisfazer as necessidades de quem viaja com o 
animal.  
 
Testou-se a consistência interna dos factores através da análise do Alpha de Cronbach. Os 
valores do Alpha de Cronbach para os factores foram os seguintes (ver anexo 5):  

 0,828 no caso do factor 1; 
 0,818 no caso do factor 2; 
 0,769 no caso do factor 3. 

 
Todos os factores apresentaram valores de Alpha de Cronbach bastante bons, 
demonstrando uma boa consistência interna. 
 
Foram realizados testes de t de Student para averiguar se existiam diferenças significativas 
entre os dois grupos relativamente aos 3 factores encontrados (ver anexo 7). Com esse 
objectivo, compararam-se os dois grupos em termos dos factor scores obtidos para cada 
factor.  
 
Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 7), para 
averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita ao factor 1 
‘Condicionantes à escolha da oferta turística a utilizar’. Verificou-se que não existem 
diferenças significativas (p>0,05) entre os grupos dado que foram observados valores de 
t(275) = 0,044 ; p = 0,965 [G1 (M=0,0029; Desvio padrão (DP)=0,95); G2 (M=-0,0024; 
Desvio padrão (DP)=1,04)].  
 
Para averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita ao 
factor 2 ‘Constrangimentos geográficos e temporais’, realizou-se um teste t de Student, 
para amostras independentes (ver anexo 7), Verificou-se que não existem diferenças 
significativas (p>0,05) entre os grupos dado que foram observados valores de t(275) = -
0,739 ; p = 0,461 [G1 (M= -0,049; Desvio padrão (DP)=0,98); G2 (M=0,040; Desvio 
padrão (DP)=1,015)].  
 
No que respeita factor 3 ‘Dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para receber 
cães’, realizou-se um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 7), para 
averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos. Verificou-se que não 
existem diferenças significativas (p>0,05) entre os grupos dado que foram observados 
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valores de t(275) = -0,255 ; p = 0,799 [G1 (M= -0,017; Desvio padrão (DP)=0,94); G2 
(M=0,014; Desvio padrão (DP)=1,05)]. 
  
Não se verificaram, portanto, as hipóteses 6.1., 6.2. e 6.3..  
 
 

Hipótese 7 – Os níveis de preferência em viajar sem o cão nas férias, são 
superiores no caso dos donos que nunca viajaram para férias com o cão (Questão 4_1 e 
Questão 11). 
 
Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 7), para 
averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita à variável 
‘preferência de viajar para férias sem o cão’. Os resultados indicam que existem diferenças 
significativas entre os grupos relativamente à preferência de viajar sem o cão (p<0,05), 
dado que foram observados valores de t (244,731) = -8,337; p = 0,000 [G1 (M=2,62; 
Desvio padrão (DP)=1,343); G2 (M=3,88; Desvio padrão (DP)=1,145)]. As pessoas que 
nunca viajaram com os cães apresentam maiores níveis de preferência relativamente ao 
facto de viajarem sem os cães, pelo que a hipótese 7 se confirma. 
 
 

Hipótese 8 – Os donos que nunca viajaram com o cão de férias, sentem-se mais 
discriminados do que os pet travellers em relação aos outros turistas se levarem o cão de 
férias, pelo facto de não poderem entrar livremente em todos os locais turísticos (Questão 
4_16 e Questão 11). 
 
Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 7), para 
averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita à variável 
‘discriminação sentida em relação aos outros turistas, por não poder entrar livremente em 
todos os locais turísticos’. Os resultados indicam que existem diferenças significativas 
entre os grupos relativamente a esta variável (p<0,05), dado que foram observados valores 
de t (242,135) = - 2,479; p = 0,014 [G1 (M= 3,43; Desvio padrão (DP)= 1,52); G2 (M= 
3,86; Desvio padrão (DP)= 1,27)]. Os dados revelam que os pet travellers são os que se 
sentem menos discriminados relativamente a este aspecto, facto que vem confirmar a 
hipótese 8. 
 
 

Hipótese 9 – Os níveis de percepção do cão como um constrangimento às viagens 
de férias, são superiores nos donos que nunca viajaram com o cão de férias (Questão 2 e 
Questão 11). 
 
Para testar a hipótese 9, realizou-se inicialmente, um teste de Alpha de Cronbach ao 
conjunto de todos os itens que faziam parte da questão 2, para verificar se este conjunto 
tinha suficiente consistência interna (ver anexo 5).  
 
Este conjunto de itens revelou ter uma considerável consistência interna (Alpha de 
Cronbach = 0,700), tendo esta média passado a representar “a percepção do cão como um 
constrangimento às viagens de férias”. Fez-se então um teste de t de Student para comparar 
os dois grupos de donos já mencionados relativamente a esta variável (ver anexo 7). O 
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teste de t não revelou ser significativo, t(275) = 0,827 ; p = 0,409 [G1 (M=2,15; Desvio 
padrão (DP)=0,888); G2 (M=2,06; Desvio padrão (DP)=0,865)], pelo que a hipótese 9 não 
se confirmou. Os donos de ambos os grupos discordam que o cão seja um constrangimento 
às suas viagens de férias. 
 
 

Hipótese 10 – O grau de importância atribuído à criação de condições para que 
seja possível viajar com o cão por parte da indústria do turismo é maior nos donos que já 
viajaram com o cão de férias (pet travellers) (Questão 5 e Questão 11). 
 
Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 7), para 
averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita à variável 
‘grau de importância atribuído pelos donos de cães para que a indústria do turismo crie 
condições para poderem viajar com o cão’. Os resultados indicam que existem diferenças 
significativas entre os grupos relativamente a esta variável (p<0,05), dado que foram 
observados valores de t (275)= 2,724; p = 0,007 [G1 (M= 4,22; Desvio padrão 
(DP)=0,894); G2 (M= 3,91; Desvio padrão (DP)=0,935)]. Os pet travellers são os que 
atribuem maior importância à criação de condições para que seja possível viajar com o cão 
por parte da indústria do turismo, pelo que a hipótese 10 se verifica. 
 
 

Hipótese 11 – O grau de importância atribuído à possibilidade de viajar para 
férias com o cão, é maior nos donos que já viajaram com o cão de férias (pet travellers) 
(Questão 6 e Questão 11). 
 
Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 7), para 
averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita à variável 
‘grau de importância atribuído pelos donos se lhe fosse dada a possibilidade de viajar para 
férias com o seu cão’. Os resultados indicam que existem diferenças significativas entre os 
grupos relativamente a esta variável (p<0,05), dado que foram observados valores de t 
(275)= 6,264 ; p = 0,000 [G1 (M=4,10; Desvio padrão (DP)=1,061); G2 (M=3,29; Desvio 
padrão (DP)=1,090)]. São os pet travellers que atribuem maior importância à possibilidade 
de viajar para férias com o cão, pelo que a hipótese 11 se verifica.  
 
 

Hipótese 12 – A probabilidade dos donos nas próximas viagens de férias levarem o 
cão consigo, é maior nos donos que já viajaram com o cão de férias (pet travellers) 
(Questão 7 e Questão 11). 
 
Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 7), para 
averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita à variável 
‘probabilidade de nas próximas viagens de férias levar o cão consigo’. Os resultados 
indicam que existem diferenças significativas entre os grupos relativamente à variável em 
causa (p<0,05), dado que foram observados valores de t (234,257)= 9,881; p = 0,000 [G1 
(M=3,44; Desvio padrão (DP)=1,358); G2 (M=1,96; Desvio padrão (DP)=1,079)]. Os pet 
travellers apresentam maior probabilidade de levarem o cão consigo nas próximas viagens 
de férias, pelo que a hipótese 12 se verifica.  
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Considerou-se ainda interessante explorar qual o grau de associação de algumas das 
variáveis em estudo. Para este efeito, fizeram-se correlações de Pearson (r) cujos valores 
variam entre -1 e 1 (Pallant, 2001) (tabela anexo 7). As correlações ‘mais fortes’ 
verificadas entre algumas das variáveis em estudo (cujo valor de r varia entre 0,50 e 1,0, 
ou -0,50 e -1,0), (Cohen, 1988, citado por Pallant, 2001:120)  são as seguintes: 
 

 Quanto maior é probabilidade dos donos levarem o cão consigo nas próximas viagens de 
férias, menor é a preferência em viajar sem o cão (r= - 0,599; n=277; p<0.05); 

 Quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o cão, maior é a importância 
atribuída se aos donos lhes fosse dada a possibilidade de viajarem com o cão (r=0,587; 
n=277; p<0.05); 

 Quanto maior é a importância atribuída, se aos donos lhes fosse dada a possibilidade de 
viajarem com o cão, maior é a importância atribuída para que a indústria do turismo crie 
condições para que os donos possam viajar com o cão ( r=0,567; n=277; p<0.05); 

 Quanto maior é a importância atribuída, se aos donos lhes fosse dada a possibilidade de 
viajarem com o cão, maior é a probabilidade de nas próximas viagens de férias os donos 
levarem o cão consigo (r=0,5; n=277; p<0.05); 

 
As correlações consideradas ‘médias’ verificadas entre algumas das variáveis em estudo 
(cujo valor de r varia entre 0,30 e 0,49 ou -0,30 e -0,49), (Cohen, 1988, citado por Pallant, 
2001:120) são as seguintes: 

 

 Quanto maior é a percepção do cão como um constrangimento às férias do dono, quer em 
termos geográficos, quer em termos temporais, maior é a percepção do cão como um 
constrangimento às viagens de férias (r=0,484; n=277; p<0.05); 

 Quanto maior é a preferência em viajar sem o cão, menor é a importância atribuída, se aos 
donos lhes fosse dada a possibilidade de viajarem com o cão ( r= - 0,440; n=277; p<0.05); 

 Quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o cão, maior é a importância 
atribuída para que a indústria do turismo crie condições para poderem viajar com o seu 
cão (r=0,422; n=277;  p<0.05) 

 Quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o cão, menor é a preferência 
em viajar sem a companhia do cão (r= - 0,391; n=277; p<0.05) 

 Quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o cão, maior é a 
probabilidade de nas próximas férias levar o cão a viajar ( r=0,389; n=277; p<0.05); 

 Quanto maior são as dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para receber cães , 
maior é a discriminação sentida pelos donos, em relação aos outros turistas, se levar o cão 
de férias, por não poderem entrar livremente em todos os locais turísticos (r=0,324; 
n=277; p<0.05); 

 
As correlações consideradas ‘baixas’ verificadas entre algumas das variáveis em estudo 
(cujo valor de r varia entre 0,10 e 0,29 ou -0,10 e -0,29), (Cohen, 1988, citado por Pallant, 
2001:120) são as seguintes: 
 

 Quanto maior são as dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para receber cães, 
maior é a importância atribuída para que a indústria do turismo crie condições para que os 
donos possam viajar com o seu cão (r=0,277; n=277; p <0.05); 
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 Quanto menor é a preferência de viajar para férias sem o cão, maior é a importância 
atribuída para que a indústria do turismo crie condições para que os donos possam viajar 
com o cão (r= -0,271; n=277; p<0,05); 

 Quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o cão, maior são as 
dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para receber cães (r=0,257; n=277; 
p<0.05);  

 Quanto maior é maior é a probabilidade dos donos levarem o cão a viajar nas próximas 
férias, maior é a importância atribuída para que a indústria do turismo crie condições para 
poderem viajar com o cão (r=0,257; n=277; p<0.05);  

 Quanto maior são as dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para receber cães, 
maior é a importância atribuída, se aos donos lhe fosse dada a possibilidade de viajar para 
férias com o cão (r=0,256; n=277; p <0.05); 

 Quanto maior são as condicionantes à escolha da oferta turística a utilizar, maior é a 
percepção do cão como constrangimento às viagens de férias ( r=0,227; n=277; p<0.05); 

 Quanto maior é a discriminação sentida pelos donos, em relação aos outros turistas, se 
levarem o cão de férias, dado que não podem entrar livremente em todos os locais 
turísticos, maior é a preferência em viajar sem o cão (r=0,223; n=277; p<0.05); 

 Quanto maior é a discriminação sentida pelos donos, em relação aos outros turistas, se 
levarem o cão de férias, dado que não podem entrar livremente em todos os locais 
turísticos, maior é a percepção do cão como um constrangimentos às viagens de férias, 
(r=0,208; n=277; p <0.05); 

 Quanto maior é a discriminação sentida pelos donos, em relação aos outros turistas, se 
levarem o cão de férias, dado que não podem entrar livremente em todos os locais 
turísticos, maior é a percepção do cão como um constrangimento às férias do dono, quer 
em termos geográficos, quer em termos temporais (r=0,167; n=277;  p<0.05); 

 Quanto maior são as condicionantes à escolha da oferta turística a utilizar, maior é a 
discriminação sentida pelos donos, em relação aos outros turistas, se levarem o cão de 
férias, dado que não podem entrar livremente em todos os locais turísticos (r=0,164; 
n=277; p<0.05); 

 Quanto maior é a percepção do cão como constrangimento às viagens de férias, maior é a 
preferência de viajar para férias sem o cão ( r=0,160; n=277; p<0.05); 

 Quanto maior é a preferência em viajar sem o cão, maior é a percepção do cão como um 
constrangimento às férias do seu dono, quer em termos geográficos, quer em termos 
temporais (r=0,149; n=277; p<0.05);  

 Quanto maior é a importância atribuída para que a indústria do turismo crie condições para 
que os donos possam viajar com o cão, menor é a percepção do cão como um 
constrangimento às férias do dono, quer em termos geográficos, quer em termos temporais  
(r= - 0,148; n=277; p<0,05); 

 Quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o cão, menor são as 
condicionantes sentidas quanto à escolha da oferta turística a utilizar (r= - 0,134; n=277; 
p<0.05). 
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5.3. Discussão dos Resultados  
 
Dado que uma das estratégias utilizadas pelos donos aquando uma viagem de férias, é 
deixar o cão com amigos/familiares, esperava-se que a dimensão do agregado familiar 
fosse menor no caso do donos que nunca viajaram com o cão (hipótese 1), porém, através 
do teste qui-quadrado verificou-se que não existe relação entre quem já viajou, ou não, 
com o cão, relativamente à dimensão do agregado familiar. Esperava-se também que os 
donos que já levaram os cães de férias (pet travellers) tivessem rendimentos mensais 
líquidos por agregado familiar superiores aos donos que nunca levaram o cão de férias 
(hipótese 3), porém, através do teste qui-quadrado foi possível verificar que não há relação 
entre os donos já terem levado o cão alguma vez de férias e o rendimento mensal líquido 
do agregado familiar.  
 
Desta forma, é possível concluir que o facto das pessoas levarem o cão a viajar, ou não, 
não depende da dimensão do agregado familiar, nem do rendimento mensal líquido do 
agregado familiar, mas sim, do sentimento que sentem pelo animal. A ligação sentimental 
que os pet travellers têm em relação ao seu cão é ‘mais forte’, do que o dos donos que 
nunca viajaram com o seu cão (hipótese 5). O sentimento que algumas pessoas nutrem em 
relação aos seus cães, poderá ser um factor influenciador na decisão de levar o cão de 
férias (Carr, 2005). Dado que os pet travellers têm uma ligação sentimental mais forte com 
o cão, não é de estranhar que prefiram viajar com a companhia do animal (hipótese 7). De 
acordo com o teste t de Student realizado, foi possível concluir que existem diferenças 
significativas entre os grupos relativamente à preferência de viajar sem o cão, os pet 
travellers discordam quando lhes foi perguntado se preferiam viajar sem o cão, ao passo 
que, os donos que nunca viajaram com o cão concordam que preferem viajar sem o cão 
[G1 (M=2,62; Desvio padrão (DP)=1,343); G2 (M=3,88; Desvio padrão (DP)=1,145)]. Os 
resultados obtidos através das correlações de Pearson (r) vêm ao encontro deste 
pressuposto, quanto maior é probabilidade dos donos levarem o cão consigo nas próximas 
viagens de férias, menor é a preferência em viajar sem o cão (r= -0,599; n=277; p<0.05), 
para além disso, quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o cão, menor 
é a preferência em viajar sem a sua companhia (r= - 0,391; n=277; p<0.05), bem como 
quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o cão, maior é a importância 
atribuída para que a indústria do turismo crie condições para poderem viajar com o seu cão 
(r = 0,422; n=277;  p<0.05). 
 
Como tal, é compreensível que os pet travellers utilizem estratégias para participar no 
turismo, diferentes dos donos que nunca viajaram com o cão (hipótese 2). Os pet travellers 
costumam deixar o cão ao cuidado de amigos/familiares (44,8%) ou levam o cão de férias 
consigo (42,4%) quando chega a altura de viajar. Por outro lado, entre os donos que nunca 
viajaram com o cão, 82,9% deixam o cão ao cuidado de amigos/familiares e muito poucos 
alternam as férias com o resto da família (6,6%) como estratégia à participação no turismo.  
 
Pensou-se ainda que os donos que nunca viajaram com o cão, se sentissem mais 
discriminados se levassem o cão de férias (em relação aos outros turistas), pelo facto de 
não poderem entrar livremente em todos os locais turísticos, se comparados com os pet 
travellers (hipótese 8), dado que estes últimos ao levarem o cão de férias é porque, 
efectivamente, preferem viajar com o cão e sabem, à partida, que não poderão entrar em 
todos os locais livremente com o cão. Através de um teste t de Student, os resultados 
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indicam que existem diferenças significativas entre os grupos relativamente a esta variável. 
De facto, os pet travellers sentem-se menos discriminados nesta situação [G1 (M= 3,43; 
Desvio padrão (DP)= 1,52); G2 (M= 3,86; Desvio padrão (DP)= 1,27)].  
 
Adicionalmente, acreditava-se que os pet travellers estivessem mais dispostos a pagar um 
montante maior em euros extra, em alojamento, por noite, para levarem o cão de férias 
consigo, do que os donos que nunca viajaram com o cão (hipótese 4). Através do teste qui-
quadrado, foi possível verificar que as variáveis são dependentes, ou seja, o facto dos 
donos terem viajado ou não com o cão de férias, leva a que estejam dispostos a pagar 
diferentes valores, em alojamento, por noite, para levarem o cão consigo de férias. De 
referir, que há mais donos que nunca viajaram com o cão dispostos a pagar 0€ em 
alojamento, por noite, pelo seu cão, do que os pet travellers. E para além disso, há mais pet 
travellers dispostos a pagar entre 16€ a 30€ extra, por noite, em alojamento, do que os 
donos que nunca viajaram com o cão. Mais uma vez, parece que a ligação sentimental que 
os pet travellers têm pelo seu cão, faz com que estejam dispostos a pagar mais euros extra, 
pelo seu animal, em alojamento. Os resultados obtidos vão ao encontro dos também 
verificados através do estudo realizado pela TRIPSwithPETS.com, onde mais de 95% dos 
pet travellers americanos pagariam um preço extra para alojar o seu animal, sendo que a 
maioria estaria disposta a pagar 50 dólares por noite e, alguns, dispostos a pagar mais de 50 
dólares extra, por noite, pelo seu animal (Road & Travel, 2006). 
 
Esperava-se que o grau de importância atribuído para que a indústria do turismo crie 
condições para que seja possível viajar com o cão, fosse maior nos pet travellers (hipótese 
10), já que são estes os donos que, ao optarem por levar o cão de férias, vivem experiências 
e usufruem da oferta turística existente, com a companhia do seu animal. Realizou-se um 
teste t de Student e verificou-se que existem diferenças significativas entre os grupos 
relativamente a esta variável. Embora ambos os grupos considerem importante que a 
indústria do turismo crie condições para que seja possível viajar com o cão, os pet 
travellers consideram ser mais importante do que os donos que nunca viajaram com o cão 
[G1 (M= 4,22; Desvio padrão (DP)=0,894); G2 (M= 3,91; Desvio padrão (DP)=0,935)]. 
Segundo os resultados obtidos através das correlações de Pearson (r), quanto maior é a 
importância atribuída, se aos donos lhes fosse dada a possibilidade de viajarem com o cão, 
maior é a importância atribuída para que a indústria do turismo crie condições para que os 
donos possam viajar com o cão (r=0,567; n=277; p<0.05). 
 
Esperava-se que o grau de importância atribuído, se aos donos lhes fosse dada a 
possibilidade de viajar para férias com o cão, fosse maior nos pet travellers (hipótese 11). 
Depois de realizado um teste t de Student, os resultados indicam que existem diferenças 
significativas entre os grupos relativamente a esta variável , os pet travellers consideram ser 
mais importante para si se lhes fosse dada a possibilidade de viajar para férias com o cão 
do que os donos que nunca viajaram com o cão [G1 (M=4,10; Desvio padrão (DP)=1,061); 
G2 (M=3,29; Desvio padrão (DP)=1,090)]. Segundo os resultados obtidos através das 
correlações de Pearson (r), quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o 
cão, maior é a importância atribuída se aos donos lhes fosse dada a possibilidade de 
viajarem com o cão (r=0,587; n=277; p<0.05), bem como quanto maior é a importância 
atribuída, se aos donos lhes fosse dada a possibilidade de viajarem com o cão, maior é a 
probabilidade de nas próximas viagens de férias os donos levarem o cão consigo (r =0,5; 
n=277; p<0.05). 
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Dado que os pet travellers têm preferência em viajar com o cão, esperava-se que a 
probabilidade dos donos nas próximas viagens de férias levarem o cão consigo, fosse 
maior, precisamente, nos pet travellers (hipótese 12). Realizou-se um teste t de Student, e 
os resultados indicam que existem diferenças significativas entre os grupos. Os pet 
travellers estão mais indecisos se levam ou não o cão nas próximas férias, enquanto que, 
os donos que nunca viajaram com o cão afirmam que provavelmente não levam o cão nas 
próximas viagens [G1 (M=3,44; Desvio padrão (DP)=1,358); G2 (M=1,96; Desvio padrão 
(DP)=1,079)]. Segundo os resultados obtidos através das correlações de Pearson (r), 
quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm com o cão, maior é a probabilidade 
de nas próximas férias levar o cão a viajar (r=0,389 ; n=277;  p<0.05). 
 
Tendo em conta o pressuposto que as pessoas, quando se apercebem de condicionamentos 
muito elevados para viajar com o cão, tendem a não viajar com ele, esperava-se que as 
pessoas que nunca viajaram com o cão, quando comparados com os pet travellers, 
tivessem uma maior tendência a considerar que: i) viajar com o cão condiciona o tipo de 
infra-estruturas e serviços turísticos que podem utilizar (hipótese 6.1.), ii) que o cão cria 
muitos constrangimentos temporais (duração da estada no destino) e geográficos 
(localização do destino que se pode visitar) às viagens (hipótese 6.2.) e iii) que existem 
dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para receber cães (hipótese 6.3.). 
Porém, não se verificaram diferenças significativas entre os grupos relativamente aos três 
factores em estudo.  
 
Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 7), para 
averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita ao factor 1 
‘Condicionantes à escolha da oferta turística a utilizar’’ (hipótese 6.1.). Verificou-se que 
não existem diferenças significativas (p>0,05) entre os grupos dado que foram observados 
valores de t(275) = 0,044 ; p = 0,965 [G1 (M=0,0029; Desvio padrão (DP)=0,95); G2 (M=-
0,0024; Desvio padrão (DP)=1,04)]. Segundo os resultados obtidos através das correlações 
de Pearson (r), foi possível verificar que quanto maior são as condicionantes à escolha da 
oferta turística a utilizar, maior é a percepção do cão como constrangimento às viagens de 
férias (r=0,227; n=277; p<0.05); bem como quanto maior são as condicionantes à escolha 
da oferta turística a utilizar, maior é a discriminação sentida pelos donos, em relação aos 
outros turistas, se levarem o cão de férias, dado que não podem entrar livremente em todos 
os locais turísticos (r=0,164; n=277; p<0.05). Repare-se ainda que através das correlações 
de Pearson (r) verificou-se que quanto maior é a ligação sentimental que os donos têm 
com o cão, menor são as condicionantes sentidas quanto à escolha da oferta turística a 
utilizar (r= -0,134; n=277; p<0.05). 
 
Esperava-se que existissem também diferenças significativas entre quem já viajou de férias 
com o cão e quem nunca viajou, no que diz respeito aos constrangimentos criados pelo cão 
em termos constrangimentos temporais (duração da estada no destino) e geográficos 
(localização do destino que se pode visitar) às viagens (isto é, a existência do cão – mesmo 
que se viaje com ou sem o cão - implica fazer férias perto do local de residência ou férias 
mais curtas). Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 
7), para averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita ao 
factor 2 ‘Constrangimentos geográficos e temporais’ (hipótese 6.2.). Porém, verificou-se 
que não existem diferenças significativas (p>0,05) entre os grupos dado que foram 
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observados valores de t(275) = -0,739 ; p = 0,461 [G1 (M= -0,049; Desvio padrão 
(DP)=0,98); G2 (M=0,040; Desvio padrão (DP)=1,015)].  
 
Acreditou-se, igualmente, que os níveis de dificuldades percepcionados inerentes a 
encontrar oferta turística que receba pessoas que viajam com cães, nomeadamente, quanto 
a encontrar espaços fechados onde seja permitida a entrada de animais de estimação, 
quanto a encontrar meios de transporte públicos e alojamento turístico onde o cão possa 
viajar e pernoitar, bem como quanto ao facto da hotelaria não estar preparada para 
satisfazer as necessidades de quem viaja com o animal, fossem superiores nas pessoas que 
nunca viajaram com cães, podendo estes condicionantes funcionar como barreiras à 
viagem. Foi realizado um teste t de Student, para amostras independentes (ver anexo 7), 
para averiguar se existem diferenças significativas entre os grupos no que respeita factor 3 
‘Dificuldades em encontrar oferta turística adaptada para receber cães’ (hipótese 6.3.). 
Mais uma vez, verificou-se que não existem diferenças significativas (p>0,05) entre os 
grupos dado que foram observados valores de t(275) = -0,255 ; p = 0,799 [G1 (M= -0,017; 
Desvio padrão (DP)=0,94); G2 (M=0,014; Desvio padrão (DP)=1,05)].  
 
Esperava-se que os níveis de percepção do cão como um constrangimento às viagens de 
férias, fossem superiores nos donos que nunca viajaram com o cão de férias (hipótese 9). 
Foi realizado um teste t de Student, para averiguar se existem diferenças significativas 
entre os grupos no que respeita à variável ‘cão como constrangimento às viagens de 
férias’. Verificou-se que não existem diferenças significativas entre os grupos, ambos 
discordam que o cão seja um constrangimento às suas viagens de férias, [G1 (M=2,15; 
Desvio padrão (DP)=0,888); G2 (M=2,06; Desvio padrão (DP)=0,865)],  
 
Resumidamente, é, assim, possível afirmar que os pet travellers (G1) têm uma ligação 
sentimental ‘mais forte’ pelo cão do que os donos que nunca viajaram com o cão (G2). Os 
pet travellers também preferem viajar para férias com a companhia do animal e, quando 
chega a altura de partir para férias, muitos levam o cão de férias ou deixam o cão com 
amigos/familiares. Ao passo que, os donos que nunca viajaram com o cão optam por deixar 
o cão com amigos/familiares como estratégia à participação no turismo. Os pet travellers 
consideram mais importante que a indústria do turismo crie condições para poderem viajar 
com o cão, do que os donos que nunca viajaram com o animal. Os pet travellers estão 
dispostos a pagar mais dinheiro em alojamento, por noite, pelo seu cão e sentem-se menos 
discriminados em relação aos outros turistas por não poderem entrar livremente com o cão 
em todos os locais turísticos, do que os donos que nunca viajaram com a companhia do 
animal. Para além disso, os pet travellers consideram ser mais importante a oportunidade 
de viajar com o cão, do que os donos que nunca viajaram com o cão e apresentam uma 
maior probabilidade de viajarem com o cão nas próximas férias, se comparados com os 
donos que nunca viajaram com o cão. Um outro aspecto que merece atenção, relaciona-se 
com o facto de ambos os grupos discordarem que o cão é um constrangimento às suas 
viagens de férias e considerarem importante que a indústria do turismo crie condições para 
que seja possível viajar com o cão. 
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6. Conclusão 
 

 
“Pet travel, a niche-tourism market that has been identified  

as one of the world’s fastest growing.” 
Carr (2008) 

 
 
A conclusão deste estudo afirma-se difícil pelo tanto que fica por dizer e por tudo o que se 
encontra nas entrelinhas. Mais do que o resultado escorrido ao longo destas páginas, fica o 
processo, a descoberta e a exploração de novas ideias que deixam em aberto portas para 
futuras investigações, importantes para o sector do turismo. 
 
O animal de estimação é, cada vez mais, considerado como um membro da família 
(AVMA, 2000; Albert e Bulcroft, 1988; Cain, 1985; Carr, 2005; Cohen, 2002; Delta 
Society, 1995; Leggat e Speare, 2000; Meltzer, 2006; Sugita, 2005; Thomas, 1996) e, 
quando chega a altura de partir para férias, alguns donos optam por o levar (Carr, 2005; 
WTM, 2007). Para a maior parte dos donos entrevistados, o cão é um constrangimento 
negociável à viagem turística que, depois de negociado/ultrapassado, não impede os donos 
de participarem no turismo e, em alguns casos, o cão é mesmo um membro do grupo nas 
viagens turísticas. Foi ainda possível perceber que as viagens com o cão não dependem do 
rendimento mensal do agregado familiar, mas sim, da forma como o dono encara o seu 
animal, observando-se que os donos que têm uma ‘maior ligação sentimental’ com o cão, o 
levam de férias. Há inclusive donos que sempre que viajam levam o cão consigo.   
 
Apesar do cão não ser, para a maioria dos donos, um impedimento a fazer férias, é 
consensual entre os donos que a indústria do turismo não se encontra preparada para 
satisfazer as necessidades dos visitantes que viajam com o animal estimação, estando a 
utilização de determinadas infra-estruturas e serviços turísticos muito condicionada pela 
existência ou não de um animal de estimação no grupo de viagem. De facto, os donos 
consideram ser difícil encontrar unidades de alojamento e meios de transporte que aceitem 
a entrada do cão. A maioria dos pet travellers opta, então, por pernoitar em meios de 
alojamento que não colocam restrições à entrada do seu cão. Como tal, as unidades de 
alojamento eleitas pelos pet travellers são as casas alugadas, as casas de amigos/familiares, 
as segundas residências, as casas de turismo em espaço rural e o campismo. Dadas as 
políticas restritivas existentes nos meios de transporte públicos relativamente ao peso do 
animal de estimação, os donos, mais uma vez, optam por escolher o meio de transporte 
onde o seu cão pode viajar livremente – a sua viatura própria. Todos os pet travellers 
entrevistados afirmaram ter já feito viagens com os seus cães em Portugal. Porém, alguns 
donos também se aventuram a viajar com o cão no estrangeiro. A maioria dos donos 
entrevistados considera importante que a indústria do turismo crie condições para poder 
viajar com o seu cão e afirma que se lhes fosse dada a possibilidade de viajar para férias 
com o seu cão, isso seria importante. De tal forma que a maioria está disposta a pagar entre 
1€ a 15€ extra, por noite, em alojamento, para levar o seu c ão consigo de férias. 
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Os resultados obtidos demonstram que os pet travellers têm uma ligação sentimental ‘mais 
forte’ pelo cão do que os donos que nunca viajaram com o cão, preferem viajar para férias 
com a companhia do animal e, quando chega a altura de partir para férias, muitos levam o 
cão de férias ou deixam o cão com amigos/familiares. Ao passo que, os donos que nunca 
viajaram com o cão optam por o deixar com amigos/familiares como estratégia à 
participação no turismo. Os pet travellers consideram mais importante que a indústria do 
turismo crie condições para poderem viajar com o cão, estão dispostos a pagar mais 
dinheiro em alojamento, por noite, pelo seu cão, sentem-se menos discriminados em 
relação aos outros turistas por não poderem entrar livremente com o cão em todos os locais 
turísticos e apresentam uma maior probabilidade de viajarem com o cão nas próximas 
férias, quando comparados com os donos que nunca viajaram com o cão. 
 
As viagens com os animais de estimação são uma das novas tendências mundiais do 
turismo (Carr, 2005; WTM, 2007) (ver anexo 8). É, portanto, urgente que a indústria do 
turismo fique atenta aos comportamentos deste novo nicho de mercado - pet travellers -  e 
que adapte a oferta no sentido da satisfação das suas legítimas necessidades e expectativas, 
bem como se comprometa na minimização das suas frustrações. É chegada a hora de 
reconhecer a importância deste nicho de mercado, olhar os pet travellers como um 
segmento lucrativo, em forte crescimento. 
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7. Limitações do estudo de caso 
 
Uma das limitações do presente trabalho de investigação prende-se com o facto deste se 
constituir como um estudo exploratório e, como tal, não ser representativo de todos os 
donos de cães, quer dos que não viajam com o cão, quer dos pet travellers. Dentro das 
várias técnicas de amostragem (probabilísticas e não probabilísticas) optou-se pela técnica 
de amostragem não probabilística por quotas de concelho, devido aos constrangimentos de 
tempo e potenciais dificuldades na recolha da informação26. Embora conscientes das 
limitações deste tipo de amostragem na extrapolação dos resultados, o objectivo 
fundamental deste estudo exploratório não foi inferir ao certo a proporção de pessoas que 
viaja ou não com a companhia do cão, mas sim, explorar ideias e encontrar variáveis 
cruciais para a decisão de viajar com o cão ou não, que podem ser úteis para futuros 
trabalhos de investigação, dado serem ainda poucos os estudos nesta área. 
 
Uma outra limitação do estudo pode estar relacionada com o facto de não se ter 
averiguado, através do questionário, porque é que na realidade os donos preferem viajar 
sem o cão para férias. As viagens com o cão não dependem só do dono, mas também do 
animal (temperamento, idade, estado de saúde). Seria importante perceber se, 
efectivamente, os donos preferem viajar sem a companhia do animal ou se os donos 
preferem viajar sem o cão porque o próprio cão não gosta ou não pode viajar. Ao longo do 
processo de administração do questionário foi possível perceber que alguns donos 
afirmavam que preferiam viajar sem o cão, não por vontade própria, mas porque o seu cão 
é velho/novo, porque está muito doente (ex: tem tumor) ou, até mesmo, porque o cão não 
gosta de viajar de carro. 
 
Embora tenha sido incluída a opção ‘deixar o cão no canil municipal’, o que se verificou é 
que nenhum dos donos escolheu esta opção como estratégia para participar no turismo. 
Não se sabe se os donos entrevistados, efectivamente, nunca usaram este tipo de estratégia, 
ou se, embora já tendo abandonado o seu animal na altura das férias, não assinalaram esta 
opção pelo facto de socialmente não ser uma atitude aceitável. 
 
Apesar das limitações supracitadas, este estudo poderá constituir um passo importante para 
futuras investigações na área, nomeadamente quanto ao papel que o cão desempenha na 
vida dos donos e no lugar que deve ter na indústria do turismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 De referir que não existem dados estatísticos oficiais relativos ao número de cães existentes em Portugal. 
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8. Sugestões para futuras investigações 
 
Ao longo deste trabalho de investigação muito terá ficado por dizer e explorar. Como tal, 
deixam-se algumas sugestões para futuras investigações: 
 

 Estudo exclusivo sobre os pet travellers – perfil sócio-demográfico (sexo, idade, 
educação, profissão, rendimentos, dimensão do agregado familiar, país e local de 
residência) e comportamento de viagem dos pet travellers (meio de alojamento e 
meio de transporte utilizado nas viagens com animais de estimação, fontes de 
informação utilizadas para planear a viagem, motivos associados às viagens com os 
animais, destinos escolhidos e actividades desenvolvidas, duração das viagens, 
número de quilómetros percorridos, composição do grupo e frequência das viagens, 
entre outros). 

 
 Estudo sobre diferentes tipos de pet travellers, não só estudar as viagens com cão, 

mas também as viagens com outros animais de estimação: gatos, pássaros e 
tartarugas, entre outros. 

 
 Estudo sobre diferentes companhias aéreas que admitem animais de estimação, 

com o objectivo de analisar as políticas de admissão de animais, as campanhas de 
marketing relativas ao frequent flyer pet e a contribuição dos pet travellers no total 
das vendas. 

 
 Estudo sobre diferentes hotéis pet friendly, com o objectivo de analisar as políticas 

de admissão de animais, as campanhas de marketing direccionadas para os pet 
travellers e a contribuição dos pet travellers no total das vendas. 

 
 Durante a fase de administração do questionário, foi possível perceber que muitas 

pessoas preferem não ter animais porque não sabem o que lhes fazer na altura das 
férias. Seria interessante estudar uma amostra de pessoas que não tem cães e 
analisar se, caso a indústria do turismo não colocasse tantas restrições quanto à 
entrada de animais, quer nas unidades de alojamento, quer nos meios de transporte, 
estariam dispostas a ter cães.  
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Entrevista via mail à Associação de Defesa do Animal 
ABRA – Associação de Defesa dos Animais de Braga 
Vitor  
12 de Abril 2008 
 
  
1-  Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país? 
Devem existir mas como a maioria da população não regista os seus animais na junta de freguesia esses 
dados não são os correctos. Se todos cumprissem isso era muito fácil saber o número de animais, mas 
infelizmente isso não é feito nem por metade da população. 
  
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? 
Como a maioria dos animais abandonados não tem nº de registo é impossível saber o número de animais 
abandonados. Como associação não temos conhecimento destes números. 
  
3- Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?  
Nos últimos anos o abandono dos animais é constante durante todo o ano, embora tenha picos nas férias de 
verão  e no início e fim da época da caça.  
  
4- Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
Por comodismo e egoísmo. Ter um animal ao ir de férias é mais um encargo, os animais são vistos como 
objectos descartáveis e não como seres vivos. 
  
5- De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? 
Procuramos um amigo ou familiar que fique com o nosso cão, várias vezes prescindimos de sair por causa 
dele. Pessoas amigas que nos rodeiam fazem o mesmo ou procuram hotéis. 
  
6-  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? 
Sim existem donos maravilhosos que tratam animais como seres vivos e como mais um elemento da família 
e todos fazem sacrifícios pela família sem excepção. 
  
7- Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? 
Sim, mas infelizmente são poucos os locais que aceitem animais de estimação.  
  
7.1 Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)?  
Os que conhecemos viajam em Portugal. Os animais que adoptamos na Alemanha, temos conhecimento de 
donos que viajam frequentemente com os seus animais, para destinos turísticos (Espanha, Áustria e Suiça).  
  
7.2 Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)?  
Uns tem casa de ferias e o animal segue normalmente e dorme com os donos dentro de casa , outros alugam 
casa e procuram uma que aceite animais, sabemos também que quem vai para hotéis que aceitem animais 
alguns têm serviço de canil para animais de estimação, mas isto só conhecemos no estrangeiro.  
  
7.3 Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? 
As viagens normalmente são de carro, embora seja relativamente fácil fazer a viagem de avião (os nossos 
adoptantes alemães fazem-no frequentemente neste meio de transporte).  
  
8-  Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? 
A maioria dos donos não tem essa informação, mas quem realmente tiver com vontade de levar o seu animal 
de estimação perde algum tempo a procurar na net ou em guias turísticos 
  

 
 



 
Entrevista via mail à Associação de Defesa do Animal 
Adopta-me 
http://Adopta-me.org 
Jorge Diogo 
11 de Abril de 2008 
 
1-  Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país? 
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? 
Não tenho conhecimento de tais números - pode experimentar falar com a ANIMAL, se estes números 
existirem eles sabem certamente: http://www.animal.org.pt/ 
 
Na Adopta-me mantemos os seguintes números, vindos da nossa base de dados: 
 http://adopta-me.org/fullstats.htm 
 
3- Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?   
 4- Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
É como diz, nas férias, especialmente do verão. Fazem-no por muitas razões  certamente razões económicas 
e de falta de "decência básica" para com os animais. Suponho que as mesmas razões pelas quais se 
abandonam idosos em lares de terceira idade. 
 
5- De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Assumo que quer dizer os que não os abandonam: o mais comum é deixarem com amigos ou 
família. Existe também um negócio próspero de canis e gatis. 
  
6-  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Existem, e eu sou um deles. Muitas vezes não é 
possível arranjar quem fique com o animal e há quem não confie nos canis/gatis, pelas histórias de horror 
que às vezes se ouvem sobre eles. 
 
 
7- Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação?  
Isso acontecerá certamente - o problema é justamente se o animal pode ficar com os donos em hotéis e 
outros estabelecimentos... 
 
7.1 Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)?  
 7.2 Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)?  
7.3 Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? 
Não tenho dados para lhe responder sobre isto – tendo casa própria ou de familiares as condições serão 
certamente mais fáceis. 
 
8-  Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? 
Parece-me que do ponto de vista económico fará muito sentido divulgar se um estabelecimento admite 
animais. As pessoas que conheço (e eu próprio várias vezes) já desistiram de ir a sítios (no meu caso várias 
vezes estabelecimentos turismo rural) por não serem permitidos animais. 
 
Sendo evidente o grande número de animais de estimação existentes (basta ver-se a frequência da 
publicidade de comidas para cão e gato), um estabelecimento que não permita animais está a cortar clientes. 
Ademais, parece-me que em termos económicos, pessoas que têm animais e não os vão abandonar tendem 
a ser de um extracto económico que possibilita o acesso a hotéis e turismo rural: mais uma razão para não se 
lhes vedar o acesso por não se aceitar animais. 
 
Uma pesquisa rápida sobre o assunto retornou estes dois links: 
http://ladrardecao.blogspot.com/2007/09/v-de-frias-e-leve-o-seu-amigo-de-4.html 
http://companhiaanimais.wordpress.com/2008/01/12/guia-de-frias-para-animais-de-companhia/ 
 
Havia um mini livro que listava estabelecimentos que aceitam animais, creio que publicado em 2005 ou 2006. 



 
Entrevista via mail à Associação de Defesa do Animal 
Anifeira 
Victor Correia de Barros 
10 de Fevereiro 2008 

1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país? Infelizmente não existem quaisquer dados estatísticos oficiais relativamente ao número 
de animais de estimação existentes em Portugal. A falta do cumprimento da legislação leva a que não seja 
possível efectuar essa estatística/recenseamento. Está consignada na Lei portuguesa o obrigatoriedade dos 
detentores de animais a regista-los na autarquia, mas apenas um número muito reduzido de pessoas tem os 
seus animais registados. Se consultar duas ou três Juntas de Freguesia com elevada densidade populacional 
e consequentemente, um elevado número de animais de companhia, facilmente verificará que é um número 
ridiculamente reduzido aquele que está registado. Poderá ainda conjugar como termo comparativo o número 
de Petshops, de sectores dedicados aos animais nas grandes superfícies e afins, para se dar conta do 
imenso mercado que existe. Ora se existe mercado, é perfeitamente plausível que exista consumo 
equivalente. 

2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Se relativamente à questão anterior não existem dados (os únicos por onde poderíamos 
eventualmente guiar seria pelo volume de vendas do mercado dedicado à área), então aqui a falta de 
informação é praticamente nula. A LPDA afirma que são abandonados anualmente cerca de 10.000 animais. 
Há quem afirme que o número de animais abandonados ultrapassa o milhão. Seja como for, dados científicos 
comprovam que basta um casal de animais abandonados não esterilizados/castrados se reproduza para que 
num período de 10 anos existam para cima de 80.000 animais descendentes desse casal. No esquema que 
lhe envio em anexo poderá verificar a cadência com que este número se eleva, tendo em linha de conta que 
em média, cada casal pode ter duas criações por ano, sendo estas de 2 a 8 filhos por criação. Entre o sexto e 
o oitavo mes os filhos já estão preparados para ser pais e tudo se processa exponencialmente. Por isso, 
quem se encontra nesta luta contra o abandono, acredita que o número é excessivamente elevado. 

 3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? Será 
talvez mais fácil afirmar em que períodos da vida dos animais, eles são abandonados. Sei que a sua questão 
não é esta, mas eu acredito que a principal causa de abandono de animais não é propriamente uma época 
dos donos, mas a falta de respeito pela vida por parte dos mesmos. Indo ao encontro da sua questão, as 
alturas de abandono são várias – férias (naturalmente), épocas festivas (em que as pessoas vão para casa 
de família longe) fins-de-semana prolongados e também no período pós-caça. Muitos cães são abandonados 
pelos caçadores porque simplesmente não cumpriram aquilo que lhes era exigido.  

 4 - Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
Pelas mesmas razões que abandonam os pais idosos nos hospitais e lares. Tornam-se um estorvo que não 
lhes permite gozar plenamente o seu “merecido” descanso. Porque são pessoas sem escrúpulos, sem 
respeito pelos direitos e sem respeito pela vida. 
 
 5 - De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Os que têm consciência, dever cívico e respeitam os direitos dos animais, encontram sempre 
soluções que podem passar por um hotel canino, serviço de petsitting, pedir a um familiar ou amigo que os 
cuide, etc. Há também quem escolha somente locais para férias onde aceitem animais porque querem ter o 
seu animal junto de si. 

Os que não têm, inventam mil e uma formas sádicas de se “verem livres” deles.  

6 -  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Existem, de facto existe quem o faça por opção. 
Como escrevi na questão anterior, há sempre alternativas às quais as pessoas podem recorrer. No entanto 
há quem opte por ficar em casa quer tenha ou não animais. 
 
 7- Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? Felizmente 
conheço vários donos que escolhem locais para onde possam levar os seus animais. Para estas pessoas o 
animal é um membro da família como se de um filho tratasse. As pessoas quando têm filhos também 
escolhem locais de férias para onde possam levar os seus filhos e possam ter com eles umas férias 
tranquilas. 
 



 7.1. - Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Tanto em Portugal como no Estrangeiro. Cada vez mais os operadores turísticos se têm vindo a 
aperceber que têm mercado que justifique oferecer esta opção às pessoas. Como escrevi na questão 
anterior, cada vez mais pessoas vêm o animal como um membro da família e jamais equacionariam a 
hipótese de ir para um local onde o seu animal não pudesse ir.  

Em Portugal já vários Hotéis, Parques de Campismo, Estâncias Turísticas já permitem a entrada de animais. 
Relativamente ao estrangeiro, lembrando-me assim de cabeça, Espanha, França, Alemanha, Brasil, sendo 
que para a vizinha Espanha viajam de carro e para os restantes países vão mesmo de avião. 
 
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? Em todo esses locais. No departamento do Consultório Veterinário Municipal de Odivelas, por 
exemplo, poderá encontrar uma lista de alojamentos em Portugal para onde se pode levar animais de 
companhia. Veja em  

http://www.cm-odivelas.pt/CamaraMunicipal/ServicosEquipamentos/Ambiente/guia_ferias.htm 

 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Os que eu conheço, é 
de carro e de avião, mas acredito que todos os outros meios de transporte são igualmente utilizados. 
 
 8- Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? Talvez a informação ainda não seja a suficiente. Todavia a questão passa pela 
consciência das pessoas. Ou são, ou não o são. Quem tem consciência busca soluções e procura informar-
se. Quem não a tem, simplesmente opta por aquilo que lhe parece mais fácil – deitar fora o que está a 
atrapalhar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entrevista via mail à Associação de Defesa do Animal 
Associação Animais da Quinta  
Maria Queiroz 
9 de Abril 2008  
 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país? Penso que não. Sei que LPDA (Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais) tem algumas 
estatísticas oficiais sobre o número de abandonos, mas não relativamente ao número de animais de 
estimação. 
 
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal?  
Sim, como já respondi anteriormente, pelo menos a LPDA tem.  
 
3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? 
Sim, a partir de meados de Maio, que é quando os cães adquiridos no Natal começam a crescer e a dar 
trabalho.  Depois, sem dúvida no verão.  
 
4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias?   
Não acho. Acho que hoje em dia se abandona animais o ano todo. A problemática das férias já não serve de 
argumento, uma vez que já se encontram inúmeros hotéis para animais a preços acessíveis, bastantes hotéis 
e restantes unidades hoteleiras já aceitam animais de estimação, enfim, um sem número de respostas para a 
problemática. 
 
5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Um dono verdadeiro encontra alguém que tome conta do animal, arranja um hotel, ou um pet 
sitter, ou leva-o com ele. Os donos mediocres, deixam-nos nas bermas da estrada ou no canil mais próximo.  
 
6 -  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Sim, mas sempre por opção. Conheço vários casos 
de pessoas que preferem não viajar a ter que deixar os seus animais ao cuidado de terceiros.  
  
7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? Sim, eu 
própria, por exemplo. Conheço já um leque abrangente de pessoas que o fazem.  
 
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)?  
No meu caso, sempre o levei para Portugal, ou para o estrangeiro sempre que a viagem seja feita de carro. 
Espanha, por exemplo.  
 
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? 
No meu caso particular, sempre fiquei em hotéis ou em parques de campismo. Conheço bastantes pessoas 
que ficam em casa de amigos.  
 
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro?  Todos os casos que 
conheço de carro.  
 
8- Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? 
Lá está mais uma vez a questão Dono vs dono. Os donos verdadeiros sim, só não sabem se não se 
informarem. Os donos com d minúsculo nem se preocupam em saber. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Entrevista via mail à Associação de Defesa do Animal 
Animarco 
Ana Isabel 
10 Abril de 2008 
 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Que eu tenha conhecimento, penso que não. 

2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Não 

3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?  No 
concelho onde se desenvolve o trabalho da Animarco, abandonam-se animais em qualquer altura do ano. 
Desde que trabalhamos como associação, não conseguimos identificar um pico de abandono. 

4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das  suas férias? 
Porque não têm onde deixar os animais, sem gastar dinheiro, isto é, poderiam deixar os animais, por 
exemplo, num hotel canino, mas como fica dispendioso preferem deixar na rua. 

5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Ou abandonam, ou pedem ajuda a um vizinho para tratar do animal enquanto estão ausentes. 

6 -  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Sim, tenho conhecimento. Algumas famílias 
procuram aproveitar apenas fins-de-semana na altura das férias, de modo a não deixar o animal sozinho 
durante muito tempo. 

7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? Sim. 
 
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Existem pessoas que procuram alugar, por exemplo, uma casa e que possam levar o seu cão. 
Outros que fazem as suas férias em AutoCaravanas, tanto no estrangeiro como em Portugal. 
 
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? Casas de turismo, casas de familiares ou amigos, autocaravana. 
 
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Todas as situações. 

8- Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? Sim. O grande problema é a parte monetária. O dinheiro já é bastante apertado 
para as férias, não chega para colocar um animal num hotel (10€/dia) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista via mail à Associação de Defesa do Animal 
Encontra-me.org 
http://www.pelosanimais.org.pt 
15 Fevereiro de 2008 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Não temos conhecimento de que existam esses dados. 
 
 
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Não temos conhecimento de que existam esses dados. 
 
 
3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? 
Abandonam-se mais animais na altura do Verão, antes de as pessoas irem de férias e também durante o 
período de caça. Contudo, as alturas de abandonos estão cada vez mais generalizadas, ocorrendo quase 
igualmente durante todo o ano. 
 
 
 4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
Para muitas famílias, na altura de férias o animal representa um incómodo, pois dificulta a ida da família para 
férias, sendo que a solução mais fácil é o abandono. 
 
 
5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Muitas famílias deixam o animal ao cuidado de familiares, amigos ou vizinhos durante o 
período de férias. Outras optam por deixar o animal num hotel para animais. Outras ainda, levam os animais 
consigo durante as férias, optando por fazer as estadias em locais que aceitem animais. 
Por outro lado, muitas pessoas irresponsáveis abandonam os animais ou entregam-nos num canil municipal 
antes de irem de férias. 
 
6 -  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Em nossa opinião, não serão muitas as pessoas 
que deixam de viajar por causa de terem animais de companhia. Normalmente, não é muito difícil encontrar 
alguém que cuide do animal enquanto a pessoa vai de férias ou, em alternativa, deixá-lo num hotel para 
animais. 
 
 
7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação?  
Sim, algumas famílias optam por levar os animais de companhia consigo durante as férias. 
 
 
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Tanto em Portugal como em diversos outros países, sobretudo países europeus. 
 
 
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? A situação mais comum serão provavelmente os aparthotéis, casas de turismo rural e parques de 
campismo 
 
 
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Todos os meios de 
transporte referidos são utilizados por famílias que se deslocam em férias juntamente com animais de 
companhia. 
 
 
8- Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? Julgamos que o acesso a este tipo de informação ainda é pouco generalizado, o 
que se deverá em parte ao facto de, em Portugal, a oferta de alojamento que admite animais de companhia 
ser ainda muito marginal. 
 
 



Entrevista via mail à Associação de Defesa do Animal 
Refúgio das Patinhas, Helena Carvalho   -  13 de Fevereiro 2008 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Eu penso que não. Apesar de actualmente ser obrigatório o registo do animal na junta 
de freguesia de residência…mas penso que não está a funcionar. Existe também um registo de animais 
existentes no país microshipados que consta numa base de dados do SIRA. 
 
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Penso também que não…até porque é uma estatística muito difícil de se fazer…mas penso que 
deve haver na D. G. Veterinária o número de animais abatidos anualmente nos canis municipais…mas não 
me acredito nestas estatísticas porque existem muitos canis municipais que não fazem divulgação de animais 
e que tem taxas de adopção exemplares…isto porque nem sequer fazem a declaração de óbitos dos 
bichos…é uma desgraça! 
 
3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?  Há uns 
anos atrás era predominantemente na altura das férias grandes, Natal e Páscoa… agora já não existem 
alturas de abandono, é durante todo o ano. 
 
4 - Porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? As abandonam 
animais porque a relação que têm com os bichos é uma relação de uso de objecto… não existe uma 
consciência cívica em Portugal acerca  dos animais e da sua existência… os animais são utilizadas a seu 
belo prazer e quando começam a chatear, nomeadamente a implicar decisões e gastos monetários as 
pessoas abandonam… claro que eu acho que se houvesse uma resposta mesmo dos canis municipais e dos 
hotéis caninos mais barata penso que o abandono diminuía… 
 
5 - Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias, porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Acho que sim. Há pessoas que não tem 
disponibilidade económica para poderem levar os seus animais ou deixá-los em hotéis caninos… as pessoas 
que tem apoio da família ou de amigos por vezes deixam o seu animal com alguém de confiança… mas se 
não têm ou abandonam ou então ficam em casa. 
 
6 - Conhece donos de animais de estimação que viajam com o seu animal e o levam para férias? Sim. 
Principalmente quando são poucos animais…Inclusivamente as suas férias estão condicionadas pelos sítios 
onde aceitam animais…se não aceitarem não vão. 
 
6.1. - Se sim, essas pessoas dormem em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço rural, parques 
de campismo ou em casa de amigos e/ou familiares? Um pouco de tudo de acordo com as bolsas.   
 
6.2. - Se sim, essas pessoas fazem férias em Portugal e/ou no estrangeiro (em que países)?  
Principalmente em Portugal dado os gastos das viagens. Por ex. se quisermos ir com um animal para 
Inglaterra temos de anteriormente fazer uma série desde exames, vacinas e quarentenas obrigatórias.  
 
6.3. - Se sim, essas pessoas viajam de avião, comboio ou de carro? Maioritariamente de carro, visto que 
avião é bastante caro. 
 
7- Acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem unidades de 
alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, parques de 
campismo? Penso que é uma informação muito mal publicitada… Em Portugal os agentes ligados ao 
turismo (tal como o resto da população) ainda não se consciencializaram que um animal é um membro da 
família e que portanto ocupa um espaço importante na decisão de fazer férias, nas escolhas dos sítios. 
Vemos isto por exemplo no facto de ainda não ser permitido entrarem animais em estabelecimentos de 
hotelaria (ex: cafés, restaurantes). As mentalidades começam a mudar quando já fazem a excepção aos 
animais guia… É claro que esta atitude condiciona as pessoas que sentem os animais como membro da 
família na escolha dos locais de lazer e de férias. Penso que o turismo é também afectado pelo facto de 
pessoas de outros países terem uma maior sensibilidade para a causa animal e não querem fazer ferias num 
pais onde existe tanto abandono e maus tratos. É como um ciclo vicioso o turismo não promove a ideia de 
que os animais são um membro importante na escolha do local de ferias e por isso não os contempla…e por 
outro lado o turismo também sofre com o facto da não sensibilidade a causa animal determinar a escolha do 
local de férias e mesmo a não possibilidade de férias. Penso que (nem que seja por uma questão de 
marketing) a industria hoteleira e outros agentes ligados ao turismo deveriam oferecer e divulgar pacotes de 
ferias menos dispendiosos para os donos e para os seus cães…ao dar esta importância pode ser um 
poderoso instrumento de alteração de mentalidades e contribuir assim para a diminuição do abandono 
animal… 



 
Entrevista via mail à Associação de Defesa do Animal 
União Zoófila  
Mafalda Ferreira  
14 de Fevereiro 2008 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Como possivelmente sabe, Portugal não é um país vocacionado para estatísticas e, no 
caso dos Animais de Estimação, elas são praticamente inexistentes. Os governos não estão interessados e 
as organizações privadas não têm meios para o fazer. 

2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Segundo o Eurogroup for Animal Welfare, os Animais abandonados em Portugal são cerca de um 
milhão. 

 3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?  Sem 
dúvida a época das férias de Verão. 

4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
Em primeiro lugar, porque são pessoas sem escrúpulos indignas de terem um Animal. 
As razões são várias:  

 Não querem pagar o alojamento do Animal num 'hotel para Animais' 
 Não querem transportá-lo na sua viatura porque 'pode sujá-la' 
 Não querem o trabalho de olhar pelo Animal  

Aliás, será muito fácil arranjar outro Animal no regresso. 
 
5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Os bons donos levam-no consigo (a solução ideal) ou, na impossibilidade de o fazer, deixam-
no com um membro da família ou com uma pessoa amiga, ou, se nada disto for possível, confortavelmente 
instalado num hotel para Animais. Os maus donos, abandonam-no pura e simplesmente. 
 
6- Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será?  
 Sim. As razões são várias:  

 Não se querem separar desse(s) membro(s) da Família 
 Não têm posses para pagar um hotel para Animais 
 No alojamento para onde vão não aceitam Animais 
 

7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação?   
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Existem alguns donos, cremos que em número ainda muito limitado, que levam os seus Animais 
consigo quando vão de férias, quer em Portugal, quer no estrangeiro.  
Alguns hotéis já disponibilizam alojamento para Animais de Estimação (ver exemplo abaixo do Reino Unido) 
  
'Room for pets 
TRAVELLERS WHO cannot bear to be parted from their pets received good news this week, when one of 
Britain's biggest hotel chains announced it is to install beds for canine and feline guests. Travelodge has 
customised a replica of its luxury king-size bed to accommodate clients' animals. The beds, 2ft 6in long and 
2ft wide, come with a mattress, pillow and duvet and cost around 15 euros a night. They will be introduced in 
Newcastle, Liverpool, Birmingham and Nottingham later this year. See www.travelodge.co.uk'' 
 
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? É frequente as pessoas que vão para parques de campismo levarem os seus Animais. 
 
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Podem utilizar 
qualquer meio de transporte, mas supomos que o mais vulgarizado é o automóvel. 

8- Acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem unidades de 
alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, parques de 
campismo? Pensamos que as pessoas que consideram verdadeiramente os seus Animais membros da 
família e querem o melhor para eles se informam devidamente sobre as facilidades existentes, quer em 
Portugal, quer no estrangeiro, a fim de não se separarem deles.  



Entrevista via mail à Associação de Defesa do Animal 
Liga Portuguesa Direitos do Animal 
Maria do Céu Sampaio 
28 de Abril 2008 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Não existe em Portugal dados estatísticos fidedignos. Isto porque mais de 60% dos 
canídeos não se encontram identificados nem registados, pensa-se que cerca de 10% se encontram em 
canis zoófilos, não existindo estatísticas quanto ao seu número; os restantes 30% (os devidamente 
registados e licenciados) encontram-se na base de dados da Direcção Geral de Veterinária – contacto: 
Director-Geral - Dr. Carlos Agrela Pinheiro 
Endereço: Largo da Academia Nacional das Belas Artes, nº 2, 1200 Lisboa 
Telef.: 21 323 9654 Fax: 21 346 3518 
e-mail: dirgeral@dgv.min-agricultura.pt   

2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Também sobre o abandono não existem dados. 

 3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? O 
abandono verifica-se mais na altura do verão e na época da caça. Respectivamente nos meses de Julho a 
Agosto e de Outubro a Novembro. 

4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias?. 
Porque esqueceram, quando programaram as férias, o animal e em cima da hora decidem descartar-se dele 
para não terem gastos, isto acontece quando se tem o animal só por ter não como um amigo, um 
companheiro. As pessoas que abandonam animais, fazem-no seja em que época for do ano, são aquelas 
que; acharam -lhes muita gracinha enquanto bebés - esquecendo; que, tal como as crianças os animais 
fazem as suas diabruras, precisam de cuidados, dão algum trabalho, despesas e crescem. Outras adquirem-
nos unicamente para fazer a vontade aos filhos sem sentirem grande simpatia por animais e muito menos 
disposição para cuidar deles. Quer num caso quer noutro, logo que o animal cresce deixa de ter a função 
pretendida - uma coisa fofa pequenina, para brincar fácil de  manobrar - trabalho isso não! 
 
5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Vamos abolir a palavra dono - o Homem não é senhor do universo para  se  intitular dono de 
outro ser -  Se é um amigo responsável trata atempadamente de programar as suas férias. Pode levá-lo, 
existem locais que aceitam animais (apartamentos, parques de campismo, hotéis, pousadas). Pode pedir a 
um familiar ou a um amigo que faça uma permuta, em tempos diferentes de férias, cada um fica com o animal 
do outro. Deixando-o num hotel canino, existem muitos com óptima assistência. Se mora numa vivenda pode 
contactar uma firma para ir ao local tratar da higiene e passeá-lo, existem várias. Dirão mas isso tem custos? 
É verdade! Cabe a cada um, segundo as suas posses, programar atempadamente as suas férias e a do seu 
animal, isto, porque o animal deve fazer parte integrante da família e como tal deve ser tratado. 
 
6- Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Existem muitas pessoas que gostariam de ir de 
férias mas não o fazem por: estarem muito "presas" aos seus animais; por não terem possibilidades 
económicas; terem um número muito grande de animais e não terem quem trate deles na sua ausência. 
Antes de se adquirir um animal deve-se ponderar bem, os pós e contras, e só depois decidir. 

 
7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação?   
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? 7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo 
em espaço rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências 
secundárias (a casa de férias)? Não existe estatísticas sobre os casos pedidos na questão 7, 7.1 e 7.2. 
 
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Não temos dados que 
nos permitam avaliar qual a forma mais utilizada para viajar com os animais. Mas parece-nos ser o automóvel 
embora se possa utilizar o avião e o comboio. 
 
8- Acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem unidades de 
alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, parques de 
campismo? Hoje existe muita informação sobre o assunto, ver sites na Internet e publicações nas juntas de 
turismo. 
  



 
 
 
 

Anexo 1 
__________________________________ 

 
HOSPITAIS E CLÍNICAS VETERINARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Entrevista via mail a Hospitais e Clínicas Veterinárias  
Clínica Veterinária Primavet – Cacém  
Dr. Ricardo Vintém 
13 Fevereiro 2008  
 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país? Não...ou se existem estão certamente fora da realidade (uma grande parte dos cães 
não são registados, e a esmagadora maioria dos gatos e outros animais de estimação). 

2-Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Não.  

 3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? 
Claramente na altura do verão.  

4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
Em muitos casos os animais são comprados por impulso, as pessoas não fazendo a menor ideia do que 
esperar nem assumindo os animais como seres vivos com necessidades. Essas pessoas não criam laços 
afectivos com os animais, desistido à menor dificuldade (faz barulho, urina fora do sitio, está doente, etc.). 
Por vezes a necessidade de os deixar sozinhos durante as férias leva ao culminar da decisão de os 
abandonar.  

 5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Os responsáveis deixam o animal com amigos, vizinhos, empregados encarregues de os 
alimentar, tratar e passar  algum tempo com eles. Quem não tem essa hipótese recorre a hotéis. 

6 -  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Sim, alguns donos responsáveis optam por 
essa situação, quando se vêm impossibilitados de encontrar uma solução à altura - normalmente por razoes 
económicas. 

7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação?  Sim, por 
vezes. 
  
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)?  Portugal e Espanha essencialmente. Por vezes França. 
  
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)?  Na maioria dos casos que conheço, em residências secundárias ou alugadas, turismo rural, etc. 
  
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro?   
De carro, na esmagadora maioria das vezes  

8- Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo?  Sim, embora muitos não estejam interessados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Entrevista via mail a Hospitais e Clínicas Veterinárias  
Clínica veterinária da Solum, Coimbra 
12 De Abril 2008 
 
 
1-  Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país? Não sabemos. 
 
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Pensamos que não. 
 
3- Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?   
Hoje em dia, são abandonados durante o ano inteiro. Talvez no verão haja uma maior incidência. 
 
 4- Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
Não temos explicação para esse fenómeno. Há sempre alguém (1 amigo, vizinho, familiar) a quem possamos 
deixar as chaves de nossa casa para cuidarem o nosso animal de estimação. Existem tantos canis, gatis. Há 
Hotéis que já possuem canis e gatis. Enfim, opções não faltam. O que falta mesmo é bom senso aos donos. 
 
5- De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? 
Os nossos clientes optam com frequência os canis/gatis ou deixar o animal com familiares/amigos. 
 
6-  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? 
Não diria isso :), mas acredite que muitos donos planeiam as suas férias de acordo com as férias de outro 
familiar (pai/irmão/sogra) para que o animal não fique sozinho em casa. 
 
7- Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? Alguns, e não 
é assim tão incomum quanto se pensa, não têm qualquer problema em levar o seu animal nas férias. 
 
7.1 Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Temos clientes que vão passar férias com o animal aos Açores e Madeira. Tivemos uma cliente que 
foi passar uma semana de férias aos EUA com o namorado e o animal. 
 
 7.2 Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)?  
 
7.3 Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Maioritariamente viajam 
de carro. A minha prima tem um rafeiro de 8kg aproximadamente, e viaja frequentemente com ele de 
comboio, apenas de trela. São sempre viagens muito animadas. 
 
8-  Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? Sem dúvida que sim. A internet é uma ferramenta que permite vasculhar onde 
há ou não lugar para o nosso animal de estimação 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Entrevista via mail a Hospitais e Clínicas Veterinárias  
Clínica Veterinária Vilamoura  
Dr. Rui Lima  
13 Fevereiro 2008 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?   
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal?  
As duas primeiras perguntas, não te conseguimos responder, talvez seja melhor contactares algumas 
associações de protecção de animais ou canis de recolha, uma vez que são eles que recolhem os animais 
das ruas. Aqui no Algarve podes contactar o Canil de São Francisco de Assis, é talvez a maior e a que tem 
mais animais. O telf. é o 289416862 e o email é o projectosul@clix.pt. Nós colaboramos com eles, e ao 
contrário do que muita gente pensa eles raramente fazem eutanásia aos animais. 
 
3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? A altura 
do ano em que mais animais são abandonados é sem dúvida o Verão. 
 
4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias?  
5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? A altura das férias é sempre mais crítica porque as pessoas não têm quem fique com os 
animais, e porque não procuram locais de férias onde aceitem os animais. Nós atendemos muitos clientes na 
altura da Páscoa e Verão que já trazem os seus animais com eles, mas são pessoas que já tem os animais 
há muito tempo ou pessoas que tem casa de férias onde eles possam ficar. Acho que muita gente ainda não 
está culturalmente evoluída para deixar o seu animal num hotel canino (que já existem em qualquer cidade), 
e talvez porque isso represente um custo acrescido nas despesas. Mas também já existem muitas pessoas 
que o fazem e o reflexo disso é o facto dos hotéis caninos do Algarve estarem praticamente cheios nas 
alturas de férias. Outro dos grandes motivos de abandono de animais é talvez a falta de informação que as 
pessoas têm relativamente aos custos que “obrigatoriamente” deviam ter com esses animais, vacinas 
desparasitações, prevenção de doenças, esterilizações, já para não falar das doenças. Há muitas pessoas 
que ainda abandonam os animais porque eles adoecem e, ou não os querem tratar ou não podem suportar 
os custos (não que seja muito caro, mas numa sociedade consumista há sempre outras prioridades).  
 
A falta de informação sobre a raça, o temperamento do animal, o tamanho que vai ter em adulto, as despesas 
que vai dar, o barulho que faz, a destruição da casa enquanto cachorro, etc. são tudo motivos que facilmente 
levarão muitas pessoas a abandonar o animal. Contam-se pelos dedos, as pessoas que nos procuram antes 
de adquirir um animal, seja ele adoptado ou comprado. E  essa informação nós damos gratuitamente. 
 
6- Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Talvez existam donos que o façam, mas são muito 
poucos. 
 
7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação?   
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? 
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)?  
Nós temos muitos clientes que fazem férias com os animais. Os que vêm de férias para o Algarve, tem casa 
ou apartamento e o animal fica com eles. Penso que as pessoas que abandonam os animais nas férias, são 
pessoas que nunca tiverem um animal e que adquiriram/adoptaram um há pouco tempo. A grande maioria 
dos animais fica com os donos no sítio onde estes ficam, excepto no caso de hotéis que não aceitam 
animais, nesse caso não sei responder. Os nossos clientes residentes no Algarve, quando vão de férias, 
deixam os animais em hotéis ou em casa e tem alguém que vai tratar deles. Os estrangeiros que residem cá 
muitas vezes levam os animais com eles, mas isso fica extremamente dispendioso, especialmente quando 
viajam de avião. 
 
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Frequentemente vêem-
se donos que trazem os animais de carro ou auto caravana. Também é frequente vermos os ingleses 
residentes viajarem para Inglaterra com os seus animais, de carro ou de avião. Acho que o comboio não é 
muito utilizado. 



 
 
 
8- Acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem unidades de 
alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, parques de 
campismo? Acho que os donos só não têm conhecimento desses sítios porque não querem. A principal 
preocupação continua a ser o local de destino, há pouca gente que prefere uma casa de turismo rural em 
Monchique ou Aljezur do que um apartamento/ pensão ou hotel em Albufeira, Vilamoura, etc… e a grande 
maioria das pessoas quando vem é para fazer praia, para onde não é possível levar o animal. Penso que a 
maior parte dos hotéis não aceita animais, mas mesmo que aceitem os donos teriam que andar com o animal 
durante o dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Entrevista via mail a Hospitais e Clínicas Veterinárias  
Hospital Animal do Sul  
Dr. Jorge Serpa dos Santos - (Director Clínico) 
13 de Abril 2008 
 
 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Não. No entanto os estudos da Royal Canin indicam que 40% dos lares portugueses 
têm um canídeo e que 20 % têm felino; 
 
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Infelizmente, que conheça, também não. No entanto, posso adiantar que a população tem uma 
ideia majorada do número de animais abandonados, confundindo animais abandonados com animais 
errantes. Os portugueses têm por vezes mais animais de companhia que os que deveriam possuir, 
atendendo à sua capacidade financeira para garantir uma qualidade mínima de vida aos seus animais, pelo 
que os deixam a deambular pelas ruas sem lhes fornecerem a alimentação adequada e, muito menos, sem 
lhes garantirem uma profilaxia minimamente aceitável; 
 
3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?  
A altura do ano onde ocorrem mais abandonos é no período pós abertura da caça, ou seja, após o início de 
Outubro; 
 
4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
As férias são quase como um mito urbano, não é tão importante quanto se diz, pelo menos no nosso País. 
Acredito que em outros países europeus tal aconteça, mas em Portugal isso não se verifica; 
 
5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Por vezes levam-nos consigo, por vezes deixam-nos em casa de familiares ou de amigos que 
tenham animais e finalmente, os mais abonados financeiramente, em hotéis para animais. 
 
6- Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Sem dúvida. Temos vários clientes que nos dizem 
que não fazem férias fora dos locais de habitação por causa dos seus animais de companhia. 
 
7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? Sim. 
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Sim. Tenho inclusive o caso de uma médica que levou na roulote consigo os seus 5 pinchers e que 
foi confrontada na Alemanha durante um passeio à cidade próxima do parque de campismo onde estava com 
uma situação nada agradável. Quando voltou ao parque de campismo a entidade de protecção animal local 
tinha-lhe violado a caravana e levado os animais...porque não os tratava bem!!! Uma cliente que conheço há 
anos e que sempre foi super cuidadosa com eles!!! Um pouco o complexo europeu de que somos atrasados! 
 
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? Felizmente já existem hoje em dia vários hotéis em Portugal que admitem animais, bastando para 
tanto que os proprietários consultem a net ou que solicitem ao turismo regional da área a visitar quais são. 
 
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Para férias de avião é 
raro. No entanto, tenho vários clientes que preferem levá-los de carro, comboio e mesmo avião. 
 
8- Acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem unidades de 
alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, parques de 
campismo? Já respondido anteriormente 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Entrevista via mail a Hospitais e Clínicas Veterinárias  
Hospital Veterinário de Almada 
www.hvalmada.com 
Ana Paula Abreu 
12 de Abril 2008 
 
  
1-  Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país? Sim, a nível das Juntas de Freguesia. 
  
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? 
 Creio que será difícil de contabilizar este número, mas poderá ter uma ideia aproximada se contactar com as 
associações de protecção de animais e Médicos Veterinários Municipais 

 3- Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? Verão 
 
4- Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
 Factor económico e falta de esclarecimento de que existem soluções: hotéis, dog and cat sitters… 

5- De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Se forem donos responsáveis, fazem uma reserva com antecipação no hotel para cães e 
gatos, de que dispomos. 

6-  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Sim. Pois existem proprietários que lhes custa, 
deixar o seu animal sozinho. Acaba por ser outro elemento da família. 

7- Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? Sim. 
  
7.1 Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Portugal e Estrangeiro. Tudo depende da predisposição do proprietário. 
 
7.2 Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? Actualmente existem já listagens de hotéis e estabelecimentos similares que aceitam animais. 
Basta os donos se informarem. 
 
7.3 Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Usualmente de carro e 
por vezes de avião. 
 
8-  Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? Creio que se não têm conhecimento é porque também não se tentam informar. 
Acho que devemos desmistificar todo este tema. Afinal quando alguém decide ter um animal deve de tomar 
essa decisão ponderando todos os pró e contras… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Entrevista via mail a Hospitais e Clínicas Veterinárias  
Hospital Veterinário Montenegro, Porto 
13 de Fevereiro 2008 
 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país? Que sejam do meu conhecimento não. 

2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Que sejam do meu conhecimento não. 

3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? 
 Provavelmente nas férias 

4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
Devido às dificuldades de transporte, alojamento e a uma maior limitação de movimentações. 

5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Levam os animais, colocam-nos em hotéis ou pedem a algum conhecido para tratar deles. 

6 -  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Alguns donos optam não fazer férias, porque não 
querem deixar os animais com outras pessoas. 

7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? Sim. 
  
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Portugal, Espanha França, entre outros 
  
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? Em hotéis, parques de campismo, mas principalmente em casas de férias. 
  
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Principalmente de 
carro, por vezes de avião 

8- Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? A informação está pouco difundida. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Entrevista via mail a Hospitais e Clínicas Veterinárias  
Hospital Veterinário do Porto  
Director do Hospital - Dr. Mário Santos 
12 de Fevereiro 2008 
 

1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Não tenho conhecimento. 

2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Em relação a algumas estatísticas sobre animais perdidos poderá encontrar no site 
www.encontra-me.org. Não tenho conhecimento sobre estatísticas de animais abandonados em Portugal. 

3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?  A altura 
do ano com mais taxa de abandono é antes do início da época de férias e depois das férias nas zonas onde 
existem segundas casas de férias. 

4 - Porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? Essencialmente 
por não quererem levá-los de férias. Neste momento existem hotéis para cães disponíveis, o problema 
poderá ser as pessoas terem dinheiro para pagá-los. 

5 - Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias, porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Sim, temos muitos donos de animais que não fazem 
férias devido aos seus animais de companhia, pois eles são como filhos. 

6 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal? Sim, existem muitos donos 
que viajam com o animal e existem livros à disposição com todos os hotéis e parques de campismo onde 
aceitam animais em Portugal. 

6.1. - Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Em Portugal e essencialmente de carro pela Europa. 

6.2. - Se sim, esses donos dormem com o animal em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? Em hotéis “animal friendly” como o Novotel. 

6.3. - Se sim, os donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro?  De carro essencialmente. 

7- Acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem unidades de 
alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, parques de 
campismo? Ainda não existe um conhecimento difundido plenamente pelas pessoas com animais que 
existem unidades de alojamento que admitem animais. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista via mail à 
Ordem Médicos Veterinários 
Dr. Rita Esgalhado, Médica Veterinária 
21 de Fevereiro 2008 

1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Não existem dados estatísticos oficiais em Portugal relativos ao n.º de animais de 
estimação existentes no país. 

2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? No nosso país não existem também dados estatísticos oficiais sobre o número de animais 
abandonados. Sugerimos que contacte Associações ou Instituições de Defesa e Protecção Animal para 
tentar obter valores aproximados.  

3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?  O 
período de férias escolares de Verão é aquele onde se verifica um maior abandono de animais em Portugal, 
visto ser neste período que os proprietários de animais deixam a sua residência habitual e se deparam com o 
problema do alojamento e cuidados a prestar ao animal. 
 
4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
Como referido anteriormente, caso os proprietários de animais se ausentem da residência habitual no período 
de férias, torna-se necessário encontrar uma solução para o alojamento, alimentação e prestação de 
cuidados básicos ao animal. Caso não existam no seu círculo mais próximo indivíduos disponíveis para 
cuidar do animal neste período, os proprietários terão de encontrar uma solução que forçosamente implicará 
custos monetários. Estas despesas poderão não ser do interesse do proprietário, ou poderão mesmo 
inviabilizar a sua ida de férias, pelo que este recorre ao abandono como forma de resolução do problema. 
5 – De acordo com a sua experiência, o que fazem os donos com o seu animal de estimação quando 
vão de férias? Os proprietários de animais podem encontrar várias soluções para o seu 
animal, no período de ferias: 
- Deixá-lo ao cuidado de uma pessoa próxima; 
- Deixá-lo num Hotel para animais; 
- Viajar com o animal, caso o local para onde se deslocam o permita. 
 
6- Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Penso que existem pessoas que tendo a seu cargo 
animais de estimação e não encontrando uma solução viável para o período de férias, se vêm forçadas a não 
sair da sua residência para não recorrer ao abandono do animal. 
Tal pode ocorrer por vários motivos: 
- o local para onde se deslocariam não permite a existência de animais; 
- os procedimentos para a viagem seriam morosos/dispendiosos e impossibilitariam a viagem do animal com 
os proprietários (no caso de deslocações ao estrangeiro, especialmente por via aérea); 
- uma solução de alojamento para o animal seria demasiado dispendiosa. 
 
7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação?   
Sim, existem muitas pessoas que planeiam as suas férias incluindo os animais de estimação. 
 
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Quer em Portugal, quer no estrangeiro, especialmente para países mais próximos, onde se possa 
viajar de automóvel ou de comboio. 
 
7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)?  Todas as opções mencionadas na questão são válidas. Mais frequentemente em residências 
secundárias ou de familiares/amigos, bem como em turismo rural. 
 
7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro?   
Os  proprietários tendem a viajar com o seu animal de automóvel ou comboio, pois as viagens de avião 
implicam procedimentos logísticos mais complicados, e são um factor de stress para o animal. 
 
8- Acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem unidades de 
alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, parques de 
campismo? Penso que os proprietários de animais de estimação estão plenamente informados da existência 
de soluções de alojamento que permitem a estadia de animais. 
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HOTÉIS PARA ANIMAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Entrevista via mail a Hotéis para Animais  
Centro de Instrução Canina do Norte, Leça do Balio – Matosinhos 
Rui Castro 
http://cicnorte.no.sapo.pt  
16 de Abril de 2008 
 

1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Suponho que sim. Há números nas juntas de freguesia. Há números nos clubes de 
raças. Há números nos veterinários.  Mas nunca ninguém se deve ter debruçado sobre os mesmos. Apenas 
se limitam a dizer que são completamente díspares. 

2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal? Isto então suponho que não. Se há eu não tenho conhecimento.  Mas se o Instituto Nacional de 
Estatística e o Instituto de Emprego e Formação Profissional não se entendem relativamente aos números de 
desempregados em Portugal.... Imagine algo tão "pouco importante" como os animais de estimação. 
 
3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? Suponho 
que com a chegada da Primavera/Verão 
. 
4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
A minha opinião é diferente. Não acho que abandonem. Acho que os cães do Natal (2 meses) começam a 
crescer e em Março já com 5/6 meses continuam a dar problemas, começam também a escapar-se de casa e 
a fugir nos passeios sem trela e a ganhar outras apetências na vida, as patas grandes já permitem correr com 
maior velocidade e os donos deixam de os conseguir apanhar. 
O bom tempo proporciona-se a passear com eles. E eles fogem.  
Em casa, como já são maiores e não deixam de fazer asneiras, começam a ter pouco cuidado com eles, 
portas abertas, etc.... Se fugir... Fugiu.  
Muitos abrem a porta de manhã, o cão vai para a rua e "ele depois volta". Até que um dia não volta. 
Outros vão de férias e deixam o cão na rua, á porta de casa que os vizinhos dão-lhe de comer. Quando 
chegam ele não está.... 
Outros ainda vão para férias COM o animal, tem pouco cuidado com ele. Ele foge e depois é hora de vir 
embora e voltam sem ele. 
Enfim conheço INUMEROS casos destes que lhe relatei. Acredite. INUMEROS. 
 
5 – De acordo com a sua experiência, o que faz a maioria dos donos com o seu animal de estimação 
quando vão de férias?  
 
1 Deixam em casa e alguém da família vai lá dar de comer. 
2 Deixam na casa de amigos os familiares (que às vezes deixam fugir). 
3 Levam com eles. 
4 Deixam no hotel. 
5 Deixam na rua que os vizinhos dão-lhe de comer. 
6 Deixam na rua 
 
6 -  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Não vão de férias porque gostam dos seus animais 
e como é muito complicado ir de férias com eles, os hotéis não aceitam, ficam nos quartos e roem e estragam 
coisas, muito calor para ficarem no carro. Não gostam de os deixar em hotéis caninos porque infelizmente há 
muitas histórias pouco agradáveis de hotéis caninos.... 
 
7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? Claro. Eu por 
exemplo. Escolho os locais mediante as condições que terei para os cães. 

 7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? Maior parte Portugal. Alguns em Espanha. 

7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo em espaço 
rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências secundárias (a casa 
de férias)? Creio que a maior parte será em Campismo, em residências secundárias, e depois os hotéis e 
TER 
. 



7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Creio que na sua 
GRANDE maioria viajam de carro. 
 
 
8- Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? Pouco conhecimento, até porque não há muitos que aceitem. 
 
 
9- Relativamente ao seu Hotel para animais, consegue identificar quais os meses do ano em que 
recebem mais animais de estimação? Agosto, Natal e fins-de-semana prolongados tipo Páscoa. 
 
 
10- Há alturas do ano em que o seu Hotel fica sobrelotado? Quais? Mesmos períodos anteriores. 
 
 
11- A maioria dos animais que aloja no seu Hotel são: cães, gatos, pássaros, répteis, etc ... ? Cães. 
 
 
12 - Em média, quantos dias é que os animais ficam no seu Hotel? Difícil de responder. A maior parte 
creio que ficará fins-de-semana. 
 
 
13- Consegue descrever qual o perfil do dono que deixa animais no seu Hotel (idade, estado civil, 
rendimento, habilitações literárias, nacionalidade, área de residência)?   
 
Entre os 30 e os 50 anos. 
Casados 
Acima de 1500 Euros (agregado) 
Ensino superior 
Portuguesa 
Distrito do Porto 
 
 
14- Costuma alojar no seu Hotel animais de estimação de donos estrangeiros que vêm de viagem a 
Portugal e trazem consigo os seus animais? Se sim, qual a nacionalidade dos donos? 
  
Não sei se isso já aconteceu. Mas há algum tempo que queríamos fomentar essa questão. Não sei se 
teríamos sucesso com essa estratégia. Até porque eu não faria isso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista via mail a Hotéis para Animais  
Holiday Pet, Coimbra 
14 de Abril de 2008 
 

1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Deverá consultar INE 

2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal?  Deverá consultar INE +-25000 

3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal? No 
Verão.  

4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
Altura que os animais começam a ficar adultos, e deixam de ter graça, pelo que as férias são uma boa 
desculpa para abandonar, pois não têm a quem deixar. 

5 – De acordo com a sua experiência, o que faz a maioria dos donos com o seu animal de estimação 
quando vão de férias? Deixam ao cuidado de amigos. 

6 -  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Sim, porque para eles é como ter um bebé, não se 
pode deixar ao cuidado de outros, se não houver alguma segurança garantida. 

7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação? Sim, 
Procuram hotéis onde possam levar animais. 

7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? 7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo 
em espaço rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências 
secundárias (a casa de férias)? Principalmente em Espanha nos hotéis, em Portugal em casas de férias 
próprias. 

 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? De carro 
principalmente 2º aviao 

8- Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? Não. 

9- Relativamente ao seu Hotel para animais, consegue identificar quais os meses do ano em que 
recebem mais animais de estimação? Férias escolares e feriados que permitam ponte. 
 

10- Há alturas do ano em que o seu Hotel fica sobrelotado? Quais? Sim, no Verão. 

11- A maioria dos animais que aloja no seu Hotel são: cães, gatos, pássaros, répteis, etc ... ? Cães e 
gatos 

12 - Em média, quantos dias é que os animais ficam no seu Hotel? 10 dias. 

13- Consegue descrever qual o perfil do dono que deixa animais no seu Hotel (idade, estado civil, 
rendimento, habilitações literárias, nacionalidade, área de residência)?  Sexo feminino, + 40, 
solteira/divorciada, rendimento médio, +12º ano, Portuguesa, Coimbra. 

14- Costuma alojar no seu Hotel animais de estimação de donos estrangeiros que vêm de viagem a 
Portugal e trazem consigo os seus animais? Se sim, qual a nacionalidade dos donos?  Só casos 
esporádicos. 



Entrevista via mail a Hotéis para Animais 
Hotel para Animais Quinta do Covo, Oliveira de Azeméis  
Sebastião C. Lemos          www.quintadocovo.com          13 de Fevereiro 2008 
 
1- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais relativamente ao número de animais de estimação 
existentes no país?  Não creio que o número de animais de estimação existente seja conhecido, ou mesmo 
que os dados que existam, sejam fiáveis. Existem muitos animais que vivem e morrem sem nunca irem a um 
veterinário, e com certeza muitos milhares que nem registados estão. 
 
2- Existem em Portugal dados estatísticos oficiais quanto ao número de animais abandonados em 
Portugal?  Acredito que existam números à cerca  da quantidade de animais abandonados. Mas não creio 
que eles correspondam nem de longe à triste realidade. 
 
3 - Consegue identificar uma altura do ano em que se abandonam mais animais em Portugal?  Com 
toda a certeza, na altura das férias. 
 
4 – Na sua opinião, porque é que acha que as pessoas abandonam animais na altura das suas férias? 
As pessoas abandonam os animais, pelos motivos mais fúteis. Férias, é sem dúvida um dos principais. Mas 
um cachorro que ladre, que roa, ou que faça qualquer outro tipo de estrago, é muitas vezes abandonado. 
Uma viagem, mesmo de fim-de-semana, pode provocar o abandono de um animal 
 
5 – De acordo com a sua experiência, o que faz a maioria dos donos com o seu animal de estimação 
quando vão de férias? A maioria, ou arranja algum amigo ou parente, ou mesmo vizinho que vá alimentar e 
cuidar do seu animal. Nas cidades, já existe mais o hábito de utilizar os hotéis. 
 
6 -  Acha que existem donos que não viajam e que não fazem férias porque têm um animal de 
estimação (ou vários animais)? Se sim, porque será? Talvez por não arranjarem quem lhes trate dos 
animais. Muitas vezes também por ignorarem que existem locais onde os seus animais podem ser cuidados e 
tratados 
 
7 – Tem conhecimento de donos que viajam para férias com o seu animal de estimação?  Poucas 
pessoas viajam com os seus animais. Como deve saber, eles não são permitidos em instalações ligadas à 
hotelaria. Mas quem por exemplo alugue uma casa de férias, ou seja possuidor de uma, pode com certeza 
viajar com o seu animal. 
 
7.1. – Se sim, esses donos fazem férias com o animal onde? Em Portugal? No estrangeiro (em que 
países)? 7.2. - Se sim, onde dormem os donos com o animal? Em hotéis, pensões, casas de turismo 
em espaço rural, parques de campismo, em casa de amigos e/ou familiares, em residências 
secundárias (a casa de férias)? 7.1 e 7.2, estão respondidas no ponto 7. 
 
 7.3. - Se sim, esses donos viajam com o animal de avião, comboio ou de carro? Não sei responder, 
mas imagino que possam usar qualquer desses meios de transporte. 
 
8- Na sua opinião, acha que os donos de animais de estimação têm conhecimento que existem 
unidades de alojamento que admitem animais, exemplo hotéis, casas de turismo em espaço rural, 
parques de campismo? Os que não conhecem, podem pesquisar e procurar saber 
 
9- Relativamente ao seu Hotel para animais, consegue identificar quais os meses do ano em que 
recebem mais animais de estimação? Recebemos principalmente nos meses de verão, principalmente em 
 Julho, Agosto e Setembro. 
 
10- Há alturas do ano em que o seu Hotel fica sobrelotado? Quais?  Em Agosto. 
 
11- A maioria dos animais que aloja no seu Hotel são: cães, gatos, pássaros, répteis, etc ... ? Cães. 
 
12 - Em média, quantos dias é que os animais ficam no seu Hotel? Em média uma semana. 
 
13- Consegue descrever qual o perfil do dono que deixa animais no seu Hotel (idade, estado civil, 
rendimento, habilitações literárias, nacionalidade, área de residência)?  Proveniente de várias áreas do 
país. 
 
14- Costuma alojar no seu Hotel animais de estimação de donos estrangeiros que vêm de viagem a 
Portugal e trazem consigo os seus animais? Se sim, qual a nacionalidade dos donos?  Sim e de várias 
nacionalidades. Alemães ingleses, franceses e italiano. 



 
 
 
 

Anexo 2 
__________________________________ 

 
PRÉ-TESTE APLICADO NO ESTUDO DE CASO  

AOS DONOS DE CÃES RESIDENTES NO GRANDE PORTO 
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Universidade de Aveiro 
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial  

Mestrado de Gestão e Planeamento em Turismo 

 
Este questionário tem como objectivo avaliar o comportamento das pessoas que têm cães quando decidem partir para 
uma viagem de férias. 
 
A sua colaboração é indispensável, pois sem ela este estudo seria de todo impossível e garantimos-lhe, desde já, o seu 
total anonimato. 
 
Agradece-se a atenção dispensada e apela-se à sua sinceridade ao responder às questões apresentadas. 
 
Antes de entregar, verifique por favor, se todas as questões foram respondidas.  

 
Muitíssimo Obrigada! 

 

Aluna do Mestrado de Gestão e Planeamento em Turismo 
Universidade de Aveiro 

Iva Vinha 
      

Dados de caracterização sócio-demográfica 

Data:   2008  Nº Questionário:    
  
Sexo: Masculino  Feminino  Idade:   

 

Concelho onde reside:  

 
Estado 
Civil: Solteira/o                              União de facto  Casada/o  Divorciada/o  Viúva/o  

 
Dimensão do 
agregado familiar: 1 Pessoa   2 Pessoas  3 Pessoas  4 Pessoas  5 ou mais 

Pessoas  

 
Habilitações literárias (completas):   

 
Profissão: 

 

1. 1º Ciclo – instrução primária completa                   

Rendimento Mensal do 
agregado familiar (todas as 
pessoas que vivem em sua casa): 

 

2. 2º Ciclo – 6º ano                                                    
 

 1. Até 500€  

3. 3º Ciclo – 9º ano                                                    2. Entre 501€-1000€  

4. Secundário – 12º ano     3. Entre 1001€-1500€  

5. Médio/Superior – Universitário/Bacharelato      4. Entre 1501€-2000€  

6. Mestrado/Doutoramento     5. Mais de 2001 €  
 

Q1. Quantos cães tem? 
Um cão Dois cães Três cães Quatro cães Cinco ou mais cães 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Nota: No caso de ter mais do que um cão, por favor responda às seguintes afirmações tendo em conta que onde se lê “cão”, passa 
a ler-se “cães”. Obrigada. 
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Q2. Para cada frase, assinale com uma cruz (X) o número que melhor corresponde ao seu grau de concordância com 
cada uma das seguintes afirmações. 

 

Discordo totalmente Discordo Não concordo nem 
discordo Concordo Concordo totalmente 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

1. O seu cão é um constrangimento às suas viagens de férias 1 2 3 4 5 
2. O cão é um constrangimento às viagens das outras pessoas 1 2 3 4 5 
3. Se não tivesse cão viajaria mais vezes 1 2 3 4 5 
4. O facto de ter cão, impede-a/o totalmente de viajar para férias 1 2 3 4 5 
 
Q3. Quando chega a altura de viajar para férias, por norma, você costuma:  
1. Levar o cão também consigo de férias  
2. Deixar o cão ao cuidado de amigos/familiares  
3. Alternar as férias com o resto da família, porque alguém tem que ficar com o cão   
4. Deixar o cão num hotel para animais  
5. Deixar o cão num canil municipal  
6. Não viajo, o meu cão impede-me totalmente  
7. Deixar o cão num veterinário  
8. Outra. Qual? (escreva, por favor, neste campo)   
 
 

Q4. Para cada frase, assinale com uma cruz (X) o número que melhor corresponde ao seu grau de concordância com 
cada uma das seguintes afirmações utilizando a seguinte escala de respostas  

 

Discordo totalmente Discordo Não concordo nem 
discordo Concordo Concordo totalmente 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

1. Prefere viajar para férias sem o cão 1 2 3 4 5 

2. Viajar com o cão condiciona a escolha do local para fazer férias 1 2 3 4 5 

3. Viajar com o cão limita o dia-a-dia o durante as férias 1 2 3 4 5 

4. É difícil encontrar alojamento turístico onde o cão possa pernoitar 1 2 3 4 5 

5. Fica caro pernoitar com o cão num meio de alojamento 1 2 3 4 5 

6. É difícil encontrar locais (praias, parques, museus, restaurantes, cafés, lojas) onde 
seja permitida a entrada de animais 1 2 3 4 5 

7. Preferia levar o meu cão comigo de férias, mas não o faço porque não há 
condições para o receber  1 2 3 4 5 

8. A hotelaria não está sensível ao mercado das pessoas que viajam com o animal 
de estimação 1 2 3 4 5 

 
 

Q5. Em que medida considera importante que a indústria do turismo crie condições para poder viajar com o seu cão:  
Nada importante Pouco importante Importante Muito importante Muitíssimo importante 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 
Q6. Se lhe fosse dada a possibilidade de viajar para férias com o seu cão, isso seria para si: 

Nada importante Pouco importante Importante Muito importante Muitíssimo importante 
(1) (2) (3) (4) (5) 
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Q7. Qual a probabilidade de nas próximas viagens de férias levar consigo o seu cão?  
Certamente não 

levarei 
Provavelmente não 

levarei 
Não sei se levarei ou 

não 
Provavelmente 

levarei Certamente levarei 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 
Q8. As seguintes questões referem-se a um “serviço” de alojamento para cães que permita levar o seu cão de férias 

consigo. Responda às questões relativamente ao preço por uma noite de um “serviço” com estas características.  

1. A partir de que preço consideraria um “serviço” destes ser tão caro que não o utilizaria? € 
2. A partir de que preço consideraria um “serviço” destes ser tão barato que suspeitaria da sua 

qualidade? € 
3. A partir de que preço, consideraria que o preço do “serviço” começa a ficar caro, ao ponto de 

não o pôr de parte, mas teria que pensar um pouco antes de decidir utilizá-lo? € 
4. A partir de que preço, consideraria um “serviço” uma pechincha (valer o dinheiro), ao ponto 

de considerar utilizá-lo? € 
 
 

Q9. Para cada frase, assinale com uma cruz (X) o número que melhor corresponde ao seu grau de concordância com 
cada uma das seguintes afirmações utilizando a seguinte escala de respostas  

 

Discordo totalmente Discordo Não concordo nem 
discordo Concordo Concordo totalmente 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

1. Considera o seu cão um membro da família 1 2 3 4 5 
2. O seu cão é um bom companheiro 1 2 3 4 5 
3. Não se consegue separar do seu cão 1 2 3 4 5 
4. O seu cão dá-lhe segurança quando passeia com ele 1 2 3 4 5 
5. O seu cão fica triste quando viaja sem ele 1 2 3 4 5 
6. Não tem onde o deixar o seu cão quando viaja 1 2 3 4 5 
7. Se levar o seu cão quando viaja poderá sentir-se discriminado em relação aos 

outros turistas, porque não pode entrar livremente em todos os locais turísticos 1 2 3 4 5 

8. A indústria do turismo não está preparada para receber as pessoas que viajam 
com os seus cães 1 2 3 4 5 

 
Q10. Qual é o peso do seu cão? 

Entre 1-10 kg Entre 11-20 kg Entre 21-30 kg Mais de 31 kg 
Cão 1 

(1) (2) (3) (4) 
No caso de ter mais do que um cão, por favor escreva o peso dos outros cães: 

Entre 1-10 kg Entre 11-20 kg Entre 21-30 kg Mais de 31 kg 
Cão 2 

(1) (2) (3) (4) 
Entre 1-10 kg Entre 11-20 kg Entre 21-30 kg Mais de 31 kg 

Cão 3 
(1) (2) (3) (4) 

Observações  
 

Q11. Quantos Euros extra estaria disposta/o a pagar, por noite, em alojamento para levar o seu cão de férias 
consigo? 

0€ Entre 1€ e 15€ Entre 16€ e 30€ Entre 31€ e 45€ Mais de 46€ 
(1) (2) (3) (4) (5) 

  
Q12. Já alguma vez viajou para férias 

acompanhado/a pelo seu cão?  
Sim   Continuar  Não   Terminar 
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Q13. Quando viaja para férias, leva sempre o seu cão consigo? Sim  Não  
 
Q14. Nos últimos 5 anos, entre 2003 e 2007, quantas vezes viajou de férias acompanhada/o pelo seu cão?  

0 vezes 1 a 5 vezes 6 a 10 vezes 11 a 15 vezes Mais de 16 vezes 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
Q15. A viagem de férias mais longe que realizou acompanhada/o pelo cão foi de quantos quilómetros? 

Entre 1-200 km da sua casa Entre 201-400 km da sua 
casa 

Entre 401-600 km da sua 
casa Mais de 601 km da sua casa 

(1) (2) (3) (4) 
 
Q16. Por norma, quando vai de férias com o seu cão viaja: (Pode assinalar mais do que uma opção) 
1. Em Portugal  
2. No Estrangeiro. Em que País/Países? (escreva, por favor, neste campo)   
  
 
Q17. Por norma, quando viaja de férias com o seu cão, fica alojada/o em: (Pode assinalar mais do que uma opção) 
1. Hotéis  
2. Pensões  
3. Albergarias  
4. Campismo  
5. Casa alugada   
6. Casa de amigos/familiares  
7. Segunda residência  
8. Turismo em espaço rural  
9. Outro. Qual? (escreva, por favor, neste campo)   
 
Q18. Por norma, quando viaja de férias com o 

seu cão vai para:                                           
(Pode assinalar mais do que uma opção) 

 

 Q19. Por norma, quando viaja de férias 
com o seu cão vai de:                            
(Pode assinalar mais do que uma opção) 

 

1. A Praia   1. Carro  

2. O Campo   2. Auto-caravana  

3. A Cidade   3. Avião  

   4. Comboio  

   5. Barco  
        

 

 

Muito obrigada pela sua preciosa colaboração! 
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__________________________________ 

 
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO APLICADO NO ESTUDO DE CASO  

AOS DONOS DE CÃES RESIDENTES NO GRANDE PORTO 
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Universidade de Aveiro 
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial  

Mestrado de Gestão e Planeamento em Turismo 

 
Este questionário tem como objectivo avaliar o comportamento das pessoas que têm cães quando decidem 

partir para uma viagem de férias.  
 

A sua colaboração é indispensável, pois sem ela este estudo seria de todo impossível e garantimos -lhe, desde 
já, o seu total anonimato. Agradece-se a atenção dispensada e apela-se à sua sinceridade ao responder às questões 
apresentadas. Antes de entregar, verifique por favor, se todas as questões foram respondidas. 

 
Muitíssimo Obrigada! 

 

Aluna do Mestrado de Gestão e Planeamento em Turismo 
Universidade de Aveiro 

Iva Vinha 
 
 

Data:   2008  Nº Questionário:    
      

 

Q1. Quantos cães tem?    
 

Nota: No caso de ter mais do que um cão, por favor responda às seguintes afirmações tendo em conta que onde se lê 
“cão”, passa a ler-se “cães”. Obrigada. 
 
 
 

Q2. Para cada frase, assinale com uma cruz (X) o número que melhor corresponde ao seu grau de concordância com 
cada uma das seguintes afirmações. 

 

Discordo totalmente Discordo Não concordo nem 
discordo Concordo Concordo totalmente 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

1. O seu cão é um constrangimento às suas viagens de férias 1 2 3 4 5 
2. O cão é um constrangimento às viagens das outras pessoas 1 2 3 4 5 
3. Se não tivesse cão viajaria mais vezes 1 2 3 4 5 

4. O facto de ter cão, impede-a/o totalmente de viajar para férias 1 2 3 4 5 
 

Q3. Quando chega a altura de viajar para férias, geralmente, você costuma: (Escolha apenas uma opção) 
1. Levar o cão também consigo de férias  
2. Deixar o cão ao cuidado de amigos/familiares  
3. Alternar as férias com o resto da família, porque alguém tem que ficar com o cão   
4. Deixar o cão num hotel para animais  
5. Deixar o cão num canil municipal  
6. Não viajo, o meu cão impede-me totalmente  
7. Deixar o cão num veterinário  
8. Outra. Qual? (escreva, por favor, neste campo)    
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Q4. Para cada frase, assinale com uma cruz (X) o número que melhor corresponde ao seu grau de concordância com 
cada uma das seguintes afirmações, utilizando a seguinte escala de respostas. 

 

Discordo totalmente Discordo Não concordo nem 
discordo Concordo Concordo totalmente 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

1. Prefere viajar para férias sem o cão 1 2 3 4 5 
2. Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de 

residência 1 2 3 4 5 

3. Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias mais curtas 1 2 3 4 5 

4. Viajar com o cão condiciona a escolha do local para fazer férias 1 2 3 4 5 
5. Viajar com o cão limita a participação em actividades durante as férias 1 2 3 4 5 
6. Viajar com o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de residência 1 2 3 4 5 
7. Viajar com o cão implica, muitas vezes, permanecer no destino de férias menos 

tempo 1 2 3 4 5 

8. Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de alojamento 1 2 3 4 5 

9. Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de transporte 1 2 3 4 5 

10. É difícil encontrar alojamento turístico onde o cão possa pernoitar 1 2 3 4 5 

11. Fica caro pernoitar com o cão num meio de alojamento turístico 1 2 3 4 5 
12. A hotelaria não está preparada para satisfazer as necessidades das pessoas que 

viajam com o animal de estimação 1 2 3 4 5 

13. É difícil encontrar locais ao ar livre (ex: praias, parques) onde seja permitida a 
entrada de animais  1 2 3 4 5 

14. É difícil encontrar espaços fechados (ex: museus, galerias, restaurantes, cafés, 
lojas) onde seja permitida a entrada de animais  1 2 3 4 5 

15. É difícil encontrar meios de transporte públicos onde o cão possa viajar 1 2 3 4 5 
16. Se levar o seu cão quando viaja poderá sentir-se discriminado em relação aos 

outros turistas, porque não pode entrar livremente em todos os locais turísticos 1 2 3 4 5 
 

Q5. Em que medida considera importante que a indústria do turismo crie condições para poder viajar com o seu cão:  
Nada importante Pouco importante Importante Muito importante Muitíssimo importante 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Q6. Se lhe fosse dada a possibilidade de viajar para férias com o seu cão, isso seria para si: 
Nada importante Pouco importante Importante Muito importante Muitíssimo importante 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Q7. Qual a probabilidade de nas próximas viagens de férias levar consigo o seu cão?  
Certamente não 

levarei 
Provavelmente não 

levarei 
Não sei se levarei ou 

não 
Provavelmente 

levarei Certamente levarei 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Q8. Para cada frase, assinale com uma cruz (X) o número que melhor corresponde ao seu grau de concordância com 
cada uma das seguintes afirmações utilizando a seguinte escala de respostas  

 

Discordo totalmente Discordo Não concordo nem 
discordo Concordo Concordo totalmente 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

1. Considera o seu cão um membro da família 1 2 3 4 5 
2. O seu cão é um bom companheiro 1 2 3 4 5 
3. Não se consegue separar do seu cão 1 2 3 4 5 
4. O seu cão dá-lhe segurança quando passeia com ele 1 2 3 4 5 
5. O seu cão fica triste quando viaja sem ele 1 2 3 4 5 
6. Não tem onde deixar o seu cão quando viaja 1 2 3 4 5 
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Q9. Qual é o peso do seu cão? 
Menos de 5kg ]5-10 kg] ]10-15 kg] Mais de 15 kg 

Cão 1 
    

No caso de ter mais do que um cão, por favor escreva o peso dos outros cães: 
Menos de 5kg ]5-10 kg] ]10-15 kg] Mais de 15 kg 

Cão 2 
    

Menos de 5kg ]5-10 kg] ]10-15 kg] Mais de 15 kg 
Cão 3 

    

Observações  
 

Q10. Quantos Euros extra estaria disposta/o a pagar, por noite, em alojamento, para levar o seu cão de férias 
consigo? (nota: preço por noite por 1 cão) 

0€ Entre 1€ e 15€ Entre 16€ e 30€ Entre 31€ e 45€ Mais de 46€ 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Q11. Já alguma vez viajou para férias acompanhado/a pelo seu cão?  

Sim  Não  

 Continuar 
  Passe, por favor, para os dados de 

caracterização sócio-demográfica (pag. seguinte) 
 

Q12. Quando viaja para férias, leva sempre o seu cão consigo? Sim  Não  
 

Q13. Nos últimos 5 anos, entre 2003 e 2007, quantas vezes viajou de férias acompanhada/o pelo seu cão?  
0 vezes 1 a 5 vezes 6 a 10 vezes 11 a 15 vezes Mais de 16 vezes 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Q14. A viagem de férias mais longe que realizou acompanhada/o pelo cão foi de quantos quilómetros?  

Entre 1-100 km da sua casa Entre 101-200 km da sua 
casa 

Entre 201-300 km da sua 
casa Mais de 301 km da sua casa 

(1) (2) (3) (4) 
 

Q15. Quando vai de férias com o seu cão, geralmente viaja: (Pode assinalar mais do que uma opção) 
1. Em Portugal  
2. No Estrangeiro. Em que País/Países? (escreva, por favor, neste campo)   
  
 

Q16. Quando viaja de férias com o seu cão, geralmente fica alojada/o em: (Pode assinalar mais do que uma opção) 
1. Hotéis  
2. Pensões  
3. Albergarias  
4. Campismo  
5. Casa alugada  
6. Casa de amigos/familiares  
7. Segunda residência  
8. Turismo em espaço rural  
9. Outro. Qual? (escreva, por favor, neste campo)    
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Q17. Quando viaja de férias com o seu cão, 
geralmente vai para:                                           
(Pode assinalar mais do que uma opção) 

 

 Q18. Quando viaja de férias com o seu 
cão, geralmente vai de:                            
(Pode assinalar mais do que uma opção) 

 

1. A Praia   1. Carro  

2. O Campo   2. Auto-caravana  

3. A Cidade   3. Avião  

4. Outro. Qual?     5. Comboio  

   6. Barco  

   7. Outro. Qual?    
 

 
 

Q19. Na maioria das viagens que realiza acompanhada/o pelo seu cão, geralmente, o principal motivo para viajar é 
(Escolha apenas uma opção): 

1. Lazer, recreio e férias  
2. Visita a amigos e familiares  
3. Religião  
4. Tratamentos médicos  
5. Negócios e motivos profissionais  
6. Outros motivos. Quais? (escreva, por favor, neste campo)    
 
 

Q20. Qual a duração média das suas viagens acompanhadas pelo cão?    Dias 
 

Q21.1. Pessoas          Q21. Nas viagens que faz com o(s) seu(s) cão(es), em média, 
com quantas pessoas e com quantos cães  viaja 
habitualmente? Q21.2. Cão/Cães         

 

Dados de caracterização sócio-demográfica 
  

Sexo: Masculino  Feminino  Idade:   

 

Concelho onde reside:  

 
Estado 
Civil: Solteira/o                              União de facto  Casada/o  Divorciada/o  Viúva/o  

 

 Dimensão do agregado familiar: (todas as pessoas que vivem em sua casa)    
 

Habilitações literárias (completas):   
 Rendimento mensal líquido do agregado 

familiar (todas as pessoas que vivem em sua casa): 
 

1. Não concluiu a instrução primária   1. Até 500€  
2. 1º Ciclo – instrução primária completa                  2. Entre 501€ e 1000€   
3. 2º Ciclo – 6º ano                                                    3. Entre 1001€ e 1500€                                                   
4. 3º Ciclo – 9º ano                                                  4. Entre 1501€ e 2000€                                                 
5. Secundário – 12º ano   5. Entre 2001 e 2500 €  
6. Bacharelato ou Licenciatura   6. Mais de 2501 €  
7. Mestrado ou Doutoramento     

 
Muito obrigada pela sua preciosa colaboração! 
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Q1  Quantos cães tem?

170 61,4 61,4 61,4
67 24,2 24,2 85,6
29 10,5 10,5 96,0

4 1,4 1,4 97,5
3 1,1 1,1 98,6
2 ,7 ,7 99,3
1 ,4 ,4 99,6
1 ,4 ,4 100,0

277 100,0 100,0

1
2
3
4
5
6
15
18
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

277 1 18 1,69 1,560
277

Q1  Quantos cães tem?
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Q2_1  O seu cão é um constrangimento às suas viagens de férias

106 38,3 38,3 38,3
72 26,0 26,0 64,3

22 7,9 7,9 72,2

58 20,9 20,9 93,1
19 6,9 6,9 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q2_2  O cão é um constrangimento às viagens das outras pessoas

80 28,9 28,9 28,9
57 20,6 20,6 49,5

51 18,4 18,4 67,9

71 25,6 25,6 93,5
18 6,5 6,5 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q2_3  Se não tivesse cão viajaria mais vezes

137 49,5 49,5 49,5
66 23,8 23,8 73,3

23 8,3 8,3 81,6

35 12,6 12,6 94,2
16 5,8 5,8 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q2_4  O facto de ter cão, impede-a/o totalmente de viajar para férias

185 66,8 66,8 66,8
71 25,6 25,6 92,4

7 2,5 2,5 94,9

11 4,0 4,0 98,9
3 1,1 1,1 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

277 1 5 2,32 1,349

277 1 5 2,60 1,314

277 1 5 2,01 1,268

277 1 5 1,47 ,819

277

Q2_1  O seu cão é um
constrangimento às suas
viagens de férias
Q2_2  O cão é um
constrangimento às
viagens das outras
pessoas
Q2_3  Se não tivesse cão
viajaria mais vezes
Q2_4  O facto de ter cão,
impede-a/o totalmente de
viajar para férias
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Q3  Quando chega a altura de viajar para férias, geralmente, você costuma:

57 20,6 20,6 20,6

182 65,7 65,7 86,3

22 7,9 7,9 94,2

11 4,0 4,0 98,2

1 ,4 ,4 98,6

2 ,7 ,7 99,3

2 ,7 ,7 100,0
277 100,0 100,0

1  Levar o cão também
consigo de férias
2  Deixar o cão ao cuidado
de amigos/familiares
3  Alternar as férias com o
resto da família
4  Deixar o cão num hotel
para animais
6  Não viajo, o meu cão
impede-me totalmente
7  Deixar o cão num
veterinário
8  Outra
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_1  Prefere viajar para férias sem o cão

43 15,5 15,5 15,5
43 15,5 15,5 31,0

40 14,4 14,4 45,5

87 31,4 31,4 76,9
64 23,1 23,1 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_2  Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de residência

131 47,3 47,3 47,3
68 24,5 24,5 71,8

30 10,8 10,8 82,7

37 13,4 13,4 96,0
11 4,0 4,0 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q4_3  Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias mais curtas

100 36,1 36,1 36,1
64 23,1 23,1 59,2

23 8,3 8,3 67,5

60 21,7 21,7 89,2
30 10,8 10,8 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_4  Viajar com o cão condiciona a escolha do local para fazer férias

34 12,3 12,3 12,3
16 5,8 5,8 18,1

20 7,2 7,2 25,3

108 39,0 39,0 64,3
99 35,7 35,7 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_5  Viajar com o cão limita a participação em actividades durante as férias

47 17,0 17,0 17,0
47 17,0 17,0 33,9

41 14,8 14,8 48,7

90 32,5 32,5 81,2
52 18,8 18,8 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q4_6  Viajar com o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de residência

92 33,2 33,2 33,2
66 23,8 23,8 57,0

41 14,8 14,8 71,8

52 18,8 18,8 90,6
26 9,4 9,4 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_7  Viajar com o cão implica, muitas vezes, permanecer no destino de férias menos tempo

94 33,9 33,9 33,9
59 21,3 21,3 55,2

37 13,4 13,4 68,6

57 20,6 20,6 89,2
30 10,8 10,8 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_8  Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de alojamento

16 5,8 5,8 5,8
19 6,9 6,9 12,6

14 5,1 5,1 17,7

128 46,2 46,2 63,9
100 36,1 36,1 100,0
277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008

Page 5



Q4_9  Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de transporte

25 9,0 9,0 9,0
34 12,3 12,3 21,3

21 7,6 7,6 28,9

111 40,1 40,1 69,0
86 31,0 31,0 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_10  É difícil encontrar alojamento turístico onde o cão possa pernoitar

5 1,8 1,8 1,8
13 4,7 4,7 6,5

35 12,6 12,6 19,1

103 37,2 37,2 56,3
121 43,7 43,7 100,0
277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_11  Fica caro pernoitar com o cão num meio de alojamento turístico

10 3,6 3,6 3,6
24 8,7 8,7 12,3

93 33,6 33,6 45,8

81 29,2 29,2 75,1
69 24,9 24,9 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q4_12  A hotelaria não está preparada para satisfazer as necessidades das
pessoas que viajam com o animal de estimação

3 1,1 1,1 1,1
12 4,3 4,3 5,4

29 10,5 10,5 15,9

86 31,0 31,0 46,9
147 53,1 53,1 100,0
277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_13  É difícil encontrar locais ao ar livre (ex: praias, parques) onde seja permitida a entrada de animais

14 5,1 5,1 5,1
38 13,7 13,7 18,8

21 7,6 7,6 26,4

112 40,4 40,4 66,8
92 33,2 33,2 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_14  É difícil encontrar espaços fechados (ex: museus, galerias, restaurantes,
cafés, lojas) onde seja permitida a entrada de animais

1 ,4 ,4 ,4
4 1,4 1,4 1,8

13 4,7 4,7 6,5

96 34,7 34,7 41,2
163 58,8 58,8 100,0
277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q4_15  É difícil encontrar meios de transporte públicos onde o cão possa viajar

2 ,7 ,7 ,7
10 3,6 3,6 4,3

26 9,4 9,4 13,7

96 34,7 34,7 48,4
143 51,6 51,6 100,0
277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q4_16  Se levar o seu cão quando viaja poderá sentir-se discriminado em relação
aos outros turistas, porque não pode entrar livremente em todos os locais turísticos

40 14,4 14,4 14,4
19 6,9 6,9 21,3

37 13,4 13,4 34,7

79 28,5 28,5 63,2
102 36,8 36,8 100,0
277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

277 1 5 3,31 1,387

277 1 5 2,02 1,216

277 1 5 2,48 1,436

277 1 5 3,80 1,316

277 1 5 3,19 1,376

277 1 5 2,47 1,363

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão
Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Descriptive Statistics

277 1 5 2,53 1,413

277 1 5 4,00 1,100

277 1 5 3,72 1,271

277 1 5 4,16 ,943

277 1 5 3,63 1,061

277 1 5 4,31 ,903

277 1 5 3,83 1,178

277 1 5 4,50 ,690

277 1 5 4,33 ,845

277 1 5 3,66 1,404

277

Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_11  Fica caro pernoitar
com o cão num meio de
alojamento turístico
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_13  É difícil encontrar
locais ao ar livre (ex: praias,
parques) onde seja
permitida a entrada de
animais
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistas,
porque não pode entrar
livremente em todos os
locais turísticos
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Q5  Em que medida considera importante que a indústria do turismo crie
condições para poder viajar com o seu cão:

3 1,1 1,1 1,1
8 2,9 2,9 4,0

70 25,3 25,3 29,2
87 31,4 31,4 60,6

109 39,4 39,4 100,0
277 100,0 100,0

1  Nada importante
2  Pouco importante
3  Importante
4  Muito importante
5  Muitíssimo importante
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q6  Se lhe fosse dada a possibilidade de viajar para férias com o seu cão, isso seria para si:

13 4,7 4,7 4,7
27 9,7 9,7 14,4
87 31,4 31,4 45,8
65 23,5 23,5 69,3
85 30,7 30,7 100,0

277 100,0 100,0

1  Nada importante
2  Pouco importante
3  Importante
4  Muito importante
5  Muitíssimo importante
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

277 1 5 4,05 ,927

277 1 5 3,66 1,149

277

Q5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poder
viajar com o seu cão:
Q6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar
para férias com o seu cão,
isso seria para si:
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Q7  Qual a probabilidade de nas próximas viagens de férias levar consigo o seu cão?

80 28,9 28,9 28,9

67 24,2 24,2 53,1

47 17,0 17,0 70,0
42 15,2 15,2 85,2
41 14,8 14,8 100,0

277 100,0 100,0

1  Certamente não levarei
2  Provavelmente não
levarei
3  Não sei se levarei ou não
4  Provavelmente levarei
5  Certamente levarei
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

277 1 5 2,63 1,418

277

Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Q8_1  Considera o seu cão um membro da família

7 2,5 2,5 2,5
15 5,4 5,4 7,9

18 6,5 6,5 14,4

88 31,8 31,8 46,2
149 53,8 53,8 100,0
277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q8_2  O seu cão é um bom companheiro

1 ,4 ,4 ,4

3 1,1 1,1 1,4

69 24,9 24,9 26,4
204 73,6 73,6 100,0
277 100,0 100,0

2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q8_3  Não se consegue separar do seu cão

14 5,1 5,1 5,1
41 14,8 14,8 19,9

66 23,8 23,8 43,7

81 29,2 29,2 72,9
75 27,1 27,1 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q8_4  O seu cão dá-lhe segurança quando passeia com ele

5 1,8 1,8 1,8
29 10,5 10,5 12,3

79 28,5 28,5 40,8

94 33,9 33,9 74,7
70 25,3 25,3 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q8_5  O seu cão fica triste quando viaja sem ele

7 2,5 2,5 2,5
17 6,1 6,1 8,7

32 11,6 11,6 20,2

93 33,6 33,6 53,8
128 46,2 46,2 100,0
277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q8_6  Não tem onde deixar o seu cão quando viaja

132 47,7 47,7 47,7
93 33,6 33,6 81,2

27 9,7 9,7 91,0

20 7,2 7,2 98,2
5 1,8 1,8 100,0

277 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

277 1 5 4,29 ,983

277 2 5 4,72 ,496

277 1 5 3,58 1,178

277 1 5 3,70 1,017

277 1 5 4,15 1,016

277 1 5 1,82 ,998

277

Q8_1  Considera o seu cão
um membro da família
Q8_2  O seu cão é um bom
companheiro
Q8_3  Não se consegue
separar do seu cão
Q8_4  O seu cão dá-lhe
segurança quando passeia
com ele
Q8_5  O seu cão fica triste
quando viaja sem ele
Q8_6  Não tem onde deixar
o seu cão quando viaja
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Q9_1  Qual é o peso do seu cão? - 1

48 17,3 17,3 17,3
70 25,3 25,3 42,6
44 15,9 15,9 58,5

115 41,5 41,5 100,0
277 100,0 100,0

1  Menos de 5kg
2  ]5-10 kg]
3  ]10-15 kg]
4  Mais de 15 kg
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q9_2  Qual é o peso do seu cão? - 2

4 1,4 3,9 3,9
27 9,7 26,2 30,1
21 7,6 20,4 50,5
51 18,4 49,5 100,0

103 37,2 100,0
174 62,8
277 100,0

1  Menos de 5kg
2  ]5-10 kg]
3  ]10-15 kg]
4  Mais de 15 kg
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q9_3  Qual é o peso do seu cão? - 3

1 ,4 2,6 2,6
6 2,2 15,8 18,4
7 2,5 18,4 36,8

24 8,7 63,2 100,0
38 13,7 100,0

239 86,3
277 100,0

1  Menos de 5kg
2  ]5-10 kg]
3  ]10-15 kg]
4  Mais de 15 kg
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q10  Quantos Euros extra estaria disposta/o a pagar, por noite, em alojamento,
para levar o seu cão de férias consigo? (nota: preço por noite por 1 cão)

35 12,6 12,6 12,6
179 64,6 64,6 77,3

51 18,4 18,4 95,7
7 2,5 2,5 98,2
5 1,8 1,8 100,0

277 100,0 100,0

1  0€
2  Entre 1€ e 15€
3  Entre 16€ e 30€
4  Entre 31€ e 45€
5  Mais de 46€
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q11  Já alguma vez viajou para férias acompanhado/a pelo seu cão?

125 45,1 45,1 45,1
152 54,9 54,9 100,0
277 100,0 100,0

1  Sim
2  Não
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q12  Quando viaja para férias, leva sempre o seu cão consigo?

29 10,5 23,2 23,2
96 34,7 76,8 100,0

125 45,1 100,0
152 54,9
277 100,0

1  Sim
2  Não
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q13  Nos últimos 5 anos, entre 2003 e 2007, quantas vezes viajou de férias acompanhada/o pelo seu cão?

11 4,0 8,8 8,8
87 31,4 69,6 78,4
19 6,9 15,2 93,6

3 1,1 2,4 96,0
5 1,8 4,0 100,0

125 45,1 100,0
152 54,9
277 100,0

1  0 vezes
2  1 a 5 vezes
3  6 a 10 vezes
4  11 a 15 vezes
5  Mais de 16 vezes
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q14  A viagem de férias mais longe que realizou acompanhada/o pelo cão foi de quantos quilómetros?

20 7,2 16,0 16,0

17 6,1 13,6 29,6

27 9,7 21,6 51,2

61 22,0 48,8 100,0

125 45,1 100,0
152 54,9
277 100,0

1  Entre 1-100
km da sua casa
2  Entre 101-200
km da sua casa
3  Entre 201-300
km da sua casa
4  Mais de 301
km da sua casa
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Case Summary

125 45,1% 152 54,9% 277 100,0%$Q15a
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.
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$Q15 Frequencies

125 86,8% 100,0%
19 13,2% 15,2%

144 100,0% 115,2%

Portugal
Estrangeiro

Quando vai de férias com o
seu cão, geralmente viaja:

a

Total

N Percent
Responses Percent of

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

Case Summary

125 45,1% 152 54,9% 277 100,0%$Q16a
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

$Q16 Frequencies

14 5,9% 11,2%
5 2,1% 4,0%
3 1,3% 2,4%

19 7,9% 15,2%
69 28,9% 55,2%
68 28,5% 54,4%
32 13,4% 25,6%
27 11,3% 21,6%

2 ,8% 1,6%
239 100,0% 191,2%

Hotéis
Pensões
Albergarias
Campismo
Casa alugada
Casa de amigos/familiares
Segunda residência
Turismo em espaço rural
Outro

Quando viaja
de férias com
o seu cão,
geralmente
fica alojada/o
em:

a

Total

N Percent
Responses Percent of

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

Case Summary

125 45,1% 152 54,9% 277 100,0%$Q17a
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008

Page 16



$Q17 Frequencies

105 51,7% 84,0%
65 32,0% 52,0%
31 15,3% 24,8%

2 1,0% 1,6%
203 100,0% 162,4%

A Praia
O Campo
A Cidade
Outro

Quando viaja de férias
com o seu cão,
geralmente vai para:

a

Total

N Percent
Responses Percent of

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

Case Summary

125 45,1% 152 54,9% 277 100,0%$Q18a
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

$Q18 Frequencies

125 89,9% 100,0%
7 5,0% 5,6%
2 1,4% 1,6%
4 2,9% 3,2%
1 ,7% ,8%

139 100,0% 111,2%

Carro
Auto-caravana
Avião
Comboio
Outro

Quando viaja
de férias com
o seu cão,
geralmente
vai de:

a

Total

N Percent
Responses Percent of

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

Q19  Na maioria das viagens que realiza acompanhada/o pelo seu cão,
geralmente, o principal motivo para viajar é:

114 41,2 91,2 91,2

11 4,0 8,8 100,0

125 45,1 100,0
152 54,9
277 100,0

1  Lazer, recreio e férias
2  Visita a amigos e
familiares
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q20  Qual a duração média das suas viagens acompanhadas pelo cão?

3 1,1 2,4 2,4
5 1,8 4,0 6,4
8 2,9 6,4 12,8

10 3,6 8,0 20,8
1 ,4 ,8 21,6

21 7,6 16,8 38,4
15 5,4 12,0 50,4

8 2,9 6,4 56,8
2 ,7 1,6 58,4

42 15,2 33,6 92,0
2 ,7 1,6 93,6
1 ,4 ,8 94,4
6 2,2 4,8 99,2
1 ,4 ,8 100,0

125 45,1 100,0
152 54,9
277 100,0

1
2
3
5
6
7
8
10
14
15
20
21
30
60
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

125 1 60 11,19 7,826

125

Q20  Qual a duração média
das suas viagens
acompanhadas pelo cão?
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Q21_1  Nas viagens que faz com o(s) seu(s) cão(es), em média, com quantas pessoas viaja habitualmente?

8 2,9 6,4 6,4
34 12,3 27,2 33,6
36 13,0 28,8 62,4
28 10,1 22,4 84,8
10 3,6 8,0 92,8

4 1,4 3,2 96,0
2 ,7 1,6 97,6
3 1,1 2,4 100,0

125 45,1 100,0
152 54,9
277 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q21_2  Nas viagens que faz com o(s) seu(s) cão(es), em média, com quantos cães  viaja habitualmente?

94 33,9 75,2 75,2
23 8,3 18,4 93,6

5 1,8 4,0 97,6
1 ,4 ,8 98,4
2 ,7 1,6 100,0

125 45,1 100,0
152 54,9
277 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

125 1 8 3,26 1,471

125 1 5 1,35 ,743

125

Q21_1  Nas viagens que faz
com o(s) seu(s) cão(es), em
média, com quantas
pessoas viaja
habitualmente?
Q21_2  Nas viagens que faz
com o(s) seu(s) cão(es), em
média, com quantos cães 
viaja habitualmente?
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

SEXO  Sexo

109 39,4 39,4 39,4
168 60,6 60,6 100,0
277 100,0 100,0

1  Masculino
2  Feminino
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

C_ETARIA  Classe etária

14 5,1 5,1 5,1
108 39,0 39,0 44,0

60 21,7 21,7 65,7
61 22,0 22,0 87,7
34 12,3 12,3 100,0

277 100,0 100,0

1  [18 - 24]
2  [25 - 34]
3  [35 - 44]
4  [45 - 54]
5  [+ 55]
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Descriptive Statistics

277 19 81 39,57 11,874
277

IDADE  Idade
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

EST_CIV  Estado Civil

81 29,2 29,2 29,2
22 7,9 7,9 37,2

152 54,9 54,9 92,1
18 6,5 6,5 98,6

4 1,4 1,4 100,0
277 100,0 100,0

1  Solteira/o
2  União de facto
3  Casada/o
4  Divorciada/o
5  Viúva/o
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

DIM_AGREG_C  Dimensão do agregado familiar

17 6,1 6,1 6,1
71 25,6 25,6 31,8
74 26,7 26,7 58,5
68 24,5 24,5 83,0
30 10,8 10,8 93,9
17 6,1 6,1 100,0

277 100,0 100,0

1  Um
2  Dois
3  Três
4  Quatro
5  Cinco
6  Seis ou mais
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

277 1 7 3,27 1,300

277

DIM_AGREG  Dimensão
do agregado familiar
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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HAB_LIT  Habilitações literárias (completas)

10 3,6 3,6 3,6

7 2,5 2,5 6,1
18 6,5 6,5 12,6
72 26,0 26,0 38,6

142 51,3 51,3 89,9

28 10,1 10,1 100,0

277 100,0 100,0

2  1º Ciclo - instrução
primária completa
3  2º Ciclo - 6º ano
4  3º Ciclo - 9º ano
5  Secundário - 12º ano
6  Bacharelato ou
Licenciatura
7  Mestrado ou
Doutoramento
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

RENDIM  Rendimento mensal líquido do agregado familiar (todas as pessoas que vivem em sua casa)

7 2,5 2,5 2,5
23 8,3 8,3 10,8
58 20,9 20,9 31,8
56 20,2 20,2 52,0
58 20,9 20,9 72,9
75 27,1 27,1 100,0

277 100,0 100,0

1  Até 500€
2  Entre 501€ e 1000€
3  Entre 1001€ e 1500€
4  Entre 1501€ e 2000€
5  Entre 2001 e 2500 €
6  Mais de 2501 €
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

CONCELHO  Concelho onde reside

8 2,9 2,9 2,9
34 12,3 12,3 15,2
29 10,5 10,5 25,6
37 13,4 13,4 39,0
64 23,1 23,1 62,1
14 5,1 5,1 67,1
17 6,1 6,1 73,3
16 5,8 5,8 79,1
58 20,9 20,9 100,0

277 100,0 100,0

Espinho
Gondomar
Maia
Matosinhos
Porto
Póvoa de Varzim
Valongo
Vila do Conde
Vila Nova de Gaia
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Frequencies

Statistics

77 77
0 0

Valid
Missing

N

Q2_1  O seu
cão é um

constrangime
nto às suas
viagens de

férias

Q3  Quando
chega a altura
de viajar para

férias,
geralmente,

você costuma:

Frequency Table

Q2_1  O seu cão é um constrangimento às suas viagens de férias

58 75,3 75,3 75,3
19 24,7 24,7 100,0
77 100,0 100,0

4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q3  Quando chega a altura de viajar para férias, geralmente, você costuma:

11 14,3 14,3 14,3

47 61,0 61,0 75,3

11 14,3 14,3 89,6

4 5,2 5,2 94,8

1 1,3 1,3 96,1

2 2,6 2,6 98,7

1 1,3 1,3 100,0
77 100,0 100,0

1  Levar o cão também
consigo de férias
2  Deixar o cão ao cuidado
de amigos/familiares
3  Alternar as férias com o
resto da família
4  Deixar o cão num hotel
para animais
6  Não viajo, o meu cão
impede-me totalmente
7  Deixar o cão num
veterinário
8  Outra
Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Anexo 5 
__________________________________ 

 
OUT PUTS DA ANÁLISE FACTORIAL  

EM COMPONENTES PRINCIPAIS 
Questão 4 

 
TESTE DE ALPHA DE CRONBACH 

Questões 2, 4 e 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used
in the analysis.

Case Processing Summary

277 100,0
0 ,0

277 100,0

Valid
Excludeda

Total
Cases

N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a.

Reliability Statistics

,700 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

2,32 1,349 277

2,60 1,314 277

2,01 1,268 277

1,47 ,819 277

Q2_1  O seu cão é um
constrangimento às suas
viagens de férias
Q2_2  O cão é um
constrangimento às
viagens das outras
pessoas
Q2_3  Se não tivesse cão
viajaria mais vezes
Q2_4  O facto de ter cão,
impede-a/o totalmente de
viajar para férias

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

6,09 6,456 ,582 ,570

5,81 8,085 ,328 ,740

6,39 6,587 ,625 ,540

6,94 9,224 ,476 ,662

Q2_1  O seu cão é um
constrangimento às suas
viagens de férias
Q2_2  O cão é um
constrangimento às
viagens das outras
pessoas
Q2_3  Se não tivesse cão
viajaria mais vezes
Q2_4  O facto de ter cão,
impede-a/o totalmente de
viajar para férias

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

8,41 12,264 3,502 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Factor Analysis

Descriptive Statistics

2,02 1,216 277

2,48 1,436 277

3,80 1,316 277

3,19 1,376 277

2,47 1,363 277

2,53 1,413 277

4,00 1,100 277

3,72 1,271 277

4,16 ,943 277

4,31 ,903 277

4,50 ,690 277

4,33 ,845 277

Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar

Mean Std. Deviation Analysis N
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Correlation Matrix

1,000 ,625 ,193 ,195

,625 1,000 ,348 ,358

,193 ,348 1,000 ,597

,195 ,358 ,597 1,000

,420 ,435 ,359 ,506

,369 ,528 ,384 ,592

,098 ,220 ,608 ,495

,107 ,193 ,510 ,435

,032 ,180 ,359 ,302

,004 ,146 ,250 ,148

,026 ,114 ,154 ,131

Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais

Correlation

Q4_2  Viajar
para férias sem
o cão implica,
muitas vezes,

fazer férias
perto do local
de residência

Q4_3  Viajar
para férias sem
o cão implica,
muitas vezes,

fazer férias
mais curtas

Q4_4  Viajar
com o cão

condiciona a
escolha do
local para

fazer férias

Q4_5  Viajar
com o cão

limita a
participação em

actividades
durante as

férias
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Correlation Matrix

-,028 ,085 ,176 ,158

,000 ,001 ,001

,000 ,000 ,000

,001 ,000 ,000

,001 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000

,053 ,000 ,000 ,000

,038 ,001 ,000 ,000

,300 ,001 ,000 ,000

,475 ,008 ,000 ,007

Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação

Correlation

Sig. (1-tailed)

Q4_2  Viajar
para férias sem
o cão implica,
muitas vezes,

fazer férias
perto do local
de residência

Q4_3  Viajar
para férias sem
o cão implica,
muitas vezes,

fazer férias
mais curtas

Q4_4  Viajar
com o cão

condiciona a
escolha do
local para

fazer férias

Q4_5  Viajar
com o cão

limita a
participação em

actividades
durante as

férias
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Correlation Matrix

,334 ,029 ,005 ,014

,321 ,080 ,002 ,004

Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar

Sig. (1-tailed)

Q4_2  Viajar
para férias sem
o cão implica,
muitas vezes,

fazer férias
perto do local
de residência

Q4_3  Viajar
para férias sem
o cão implica,
muitas vezes,

fazer férias
mais curtas

Q4_4  Viajar
com o cão

condiciona a
escolha do
local para

fazer férias

Q4_5  Viajar
com o cão

limita a
participação em

actividades
durante as

férias
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Correlation Matrix

,420 ,369 ,098 ,107

,435 ,528 ,220 ,193

,359 ,384 ,608 ,510

,506 ,592 ,495 ,435

1,000 ,795 ,304 ,309

,795 1,000 ,315 ,279

,304 ,315 1,000 ,681

,309 ,279 ,681 1,000

,160 ,155 ,510 ,470

,076 ,085 ,332 ,259

,101 ,098 ,253 ,220

Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais

Correlation

Q4_6  Viajar
com o cão

implica,
muitas vezes,

fazer férias
perto do local
de residência

Q4_7  Viajar
com o cão

implica,
muitas vezes,
permanecer

no destino de
férias menos

tempo

Q4_8  Viajar
com o cão
condiciona

muito a
escolha do

meio de
alojamento

Q4_9  Viajar
com o cão
condiciona

muito a
escolha do

meio de
transporte
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Correlation Matrix

,101 ,111 ,222 ,289

,000 ,000 ,053 ,038

,000 ,000 ,000 ,001

,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

,004 ,005 ,000 ,000

,104 ,079 ,000 ,000

Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação

Correlation

Sig. (1-tailed)

Q4_6  Viajar
com o cão

implica,
muitas vezes,

fazer férias
perto do local
de residência

Q4_7  Viajar
com o cão

implica,
muitas vezes,
permanecer

no destino de
férias menos

tempo

Q4_8  Viajar
com o cão
condiciona

muito a
escolha do

meio de
alojamento

Q4_9  Viajar
com o cão
condiciona

muito a
escolha do

meio de
transporte
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Correlation Matrix

,046 ,053 ,000 ,000

,048 ,032 ,000 ,000

Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar

Sig. (1-tailed)

Q4_6  Viajar
com o cão

implica,
muitas vezes,

fazer férias
perto do local
de residência

Q4_7  Viajar
com o cão

implica,
muitas vezes,
permanecer

no destino de
férias menos

tempo

Q4_8  Viajar
com o cão
condiciona

muito a
escolha do

meio de
alojamento

Q4_9  Viajar
com o cão
condiciona

muito a
escolha do

meio de
transporte
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Correlation Matrix

,032 ,004 ,026 -,028

,180 ,146 ,114 ,085

,359 ,250 ,154 ,176

,302 ,148 ,131 ,158

,160 ,076 ,101 ,101

,155 ,085 ,098 ,111

,510 ,332 ,253 ,222

,470 ,259 ,220 ,289

1,000 ,524 ,403 ,405

,524 1,000 ,485 ,428

,403 ,485 1,000 ,531

Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais

Correlation

Q4_10  É difícil
encontrar

alojamento
turístico onde o

cão possa
pernoitar

Q4_12  A
hotelaria não

está preparada
para satisfazer

as
necessidades
das pessoas

que viajam com
o animal de
estimação

Q4_14  É difícil
encontrar
espaços

fechados (ex:
museus,
galerias,

restaurantes,
cafés, lojas)

onde seja
permitida a
entrada de

animais

Q4_15  É difícil
encontrar meios

de transporte
públicos onde o
cão possa viajar
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Correlation Matrix

,405 ,428 ,531 1,000

,300 ,475 ,334 ,321

,001 ,008 ,029 ,080

,000 ,000 ,005 ,002

,000 ,007 ,014 ,004

,004 ,104 ,046 ,048

,005 ,079 ,053 ,032

,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação

Correlation

Sig. (1-tailed)

Q4_10  É difícil
encontrar

alojamento
turístico onde o

cão possa
pernoitar

Q4_12  A
hotelaria não

está preparada
para satisfazer

as
necessidades
das pessoas

que viajam com
o animal de
estimação

Q4_14  É difícil
encontrar
espaços

fechados (ex:
museus,
galerias,

restaurantes,
cafés, lojas)

onde seja
permitida a
entrada de

animais

Q4_15  É difícil
encontrar meios

de transporte
públicos onde o
cão possa viajar
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Correlation Matrix

,000 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar

Sig. (1-tailed)

Q4_10  É difícil
encontrar

alojamento
turístico onde o

cão possa
pernoitar

Q4_12  A
hotelaria não

está preparada
para satisfazer

as
necessidades
das pessoas

que viajam com
o animal de
estimação

Q4_14  É difícil
encontrar
espaços

fechados (ex:
museus,
galerias,

restaurantes,
cafés, lojas)

onde seja
permitida a
entrada de

animais

Q4_15  É difícil
encontrar meios

de transporte
públicos onde o
cão possa viajar

KMO and Bartlett's Test

,798

1484,767
66

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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Communalities

1,000 ,633

1,000 ,680

1,000 ,652

1,000 ,650

1,000 ,675

1,000 ,721

1,000 ,753

1,000 ,662

1,000 ,613

1,000 ,619

1,000 ,672

1,000 ,599

Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

4,421 36,846 36,846
2,214 18,453 55,298
1,294 10,780 66,078

,862 7,186 73,264
,606 5,047 78,310
,566 4,718 83,028
,478 3,982 87,010
,426 3,548 90,558
,353 2,945 93,504
,332 2,771 96,275
,280 2,333 98,607
,167 1,393 100,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Component

Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

4,421 36,846 36,846
2,214 18,453 55,298
1,294 10,780 66,078

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Component

Total % of Variance Cumulative %
Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total Variance Explained

2,909 24,241 24,241
2,655 22,127 46,368
2,365 19,710 66,078

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Component

Total % of Variance Cumulative %
Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

121110987654321

Component Number

5

4

3

2

1

0

Scree Plot

Page 13



Component Matrixa

,738 -,412

,729

,727

,691 -,383

,680 -,498

,655 -,483

,614 ,486

,574 -,446 ,390

,473 ,555

,390 -,540 ,435

,428 ,538 ,356

,426 ,534 ,453

Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
3 components extracted.a.
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Rotated Component Matrixa

,831

,777

,760

,693 ,412

,806

,793

,376 ,762

,355 ,741

,815

,766

,765

,478 ,620

Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a.
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Component Transformation Matrix

,717 ,544 ,436
,084 -,689 ,720

-,692 ,480 ,540

1
2
3

Component

1 2 3

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used
in the analysis.

Case Processing Summary

277 100,0
0 ,0

277 100,0

Valid
Excludeda

Total
Cases

N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a.

Reliability Statistics

,828 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

4,00 1,100 277

3,72 1,271 277

3,80 1,316 277

3,19 1,376 277

Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a
escolha do meio de
alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a
escolha do meio de
transporte
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

10,71 10,634 ,720 ,760

10,99 10,261 ,630 ,793

10,91 9,648 ,689 ,766

11,52 9,932 ,598 ,812

Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a
escolha do meio de
alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a
escolha do meio de
transporte
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

14,71 17,010 4,124 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used
in the analysis.

Case Processing Summary

277 100,0
0 ,0

277 100,0

Valid
Excludeda

Total
Cases

N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a.

Reliability Statistics

,818 4

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item Statistics

2,48 1,436 277

2,02 1,216 277

2,53 1,413 277

2,47 1,363 277

Q4_3  Viajar para férias
sem o cão implica, muitas
vezes, fazer férias mais
curtas
Q4_2  Viajar para férias
sem o cão implica, muitas
vezes, fazer férias perto do
local de residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local
de residência

Mean Std. Deviation N

Item-Total Statistics

7,03 11,054 ,631 ,776

7,48 12,823 ,556 ,808

6,97 10,677 ,701 ,742

7,03 11,126 ,677 ,754

Q4_3  Viajar para férias
sem o cão implica, muitas
vezes, fazer férias mais
curtas
Q4_2  Viajar para férias
sem o cão implica, muitas
vezes, fazer férias perto do
local de residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local
de residência

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

9,51 19,142 4,375 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used
in the analysis.

Page 3



Case Processing Summary

277 100,0
0 ,0

277 100,0

Valid
Excludeda

Total
Cases

N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a.

Reliability Statistics

,769 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

4,50 ,690 277

4,33 ,845 277

4,31 ,903 277

4,16 ,943 277

Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

12,80 4,611 ,590 ,713

12,97 4,202 ,553 ,722

12,99 3,870 ,605 ,694

13,14 3,880 ,555 ,725

Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

17,30 6,834 2,614 4
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or used
in the analysis.

Case Processing Summary

277 100,0
0 ,0

277 100,0

Valid
Excludeda

Total
Cases

N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a.

Reliability Statistics

,606 6

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

4,2888 ,98337 277

4,7184 ,49650 277

3,5848 1,17839 277

3,7040 1,01747 277

4,1480 1,01605 277

4,1805 ,99814 277

Q8_1  Considera o seu cão
um membro da família
Q8_2  O seu cão é um bom
companheiro
Q8_3  Não se consegue
separar do seu cão
Q8_4  O seu cão dá-lhe
segurança quando passeia
com ele
Q8_5  O seu cão fica triste
quando viaja sem ele
q8_6_inv  Não tem onde
deixar o seu cão quando
viaja

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

20,3357 7,485 ,558 ,465

19,9061 9,498 ,558 ,537

21,0397 7,393 ,417 ,527

20,9206 8,544 ,315 ,573

20,4765 8,381 ,347 ,559

20,4440 10,175 ,044 ,676

Q8_1  Considera o seu cão
um membro da família
Q8_2  O seu cão é um bom
companheiro
Q8_3  Não se consegue
separar do seu cão
Q8_4  O seu cão dá-lhe
segurança quando passeia
com ele
Q8_5  O seu cão fica triste
quando viaja sem ele
q8_6_inv  Não tem onde
deixar o seu cão quando
viaja

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

24,6245 11,453 3,38419 6
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Anexo 6 
__________________________________ 

 
OUT PUTS DOS RESULTADOS GLOBAIS POR GRUPOS 

 
 

OUT PUTS DOS TESTES DE HIPÓTESES 
 

TESTE T-STUDENT 
Dimensão do agregado familiar * G1 e G2 

 
 

TESTE QUI-QUADRADO 
Levar o cão de férias ou não * estratégias de negociação  

Levar o cão de férias ou não * rendimento mensal líquido do agregado familiar  
Levar o cão de férias ou não * euros extra a pagar em alojamento para o cão  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Q1  Quantos cães tem?

80 64,0 64,0 64,0
25 20,0 20,0 84,0
12 9,6 9,6 93,6

3 2,4 2,4 96,0
2 1,6 1,6 97,6
1 ,8 ,8 98,4
1 ,8 ,8 99,2
1 ,8 ,8 100,0

125 100,0 100,0
90 59,2 59,2 59,2
42 27,6 27,6 86,8
17 11,2 11,2 98,0

1 ,7 ,7 98,7
1 ,7 ,7 99,3
1 ,7 ,7 100,0

152 100,0 100,0

1
2
3
4
5
6
15
18
Total

Valid

1
2
3
4
5
6
15
18
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

125 1 18 1,82 2,123
125
152 1 6 1,58 ,850
152

Q1  Quantos cães tem?
Valid N (listwise)
Q1  Quantos cães tem?
Valid N (listwise)

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q2_1  O seu cão é um constrangimento às suas viagens de férias

44 35,2 35,2 35,2
30 24,0 24,0 59,2

16 12,8 12,8 72,0

24 19,2 19,2 91,2
11 8,8 8,8 100,0

125 100,0 100,0
62 40,8 40,8 40,8
42 27,6 27,6 68,4

6 3,9 3,9 72,4

34 22,4 22,4 94,7
8 5,3 5,3 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q2_2  O cão é um constrangimento às viagens das outras pessoas

35 28,0 28,0 28,0
26 20,8 20,8 48,8

26 20,8 20,8 69,6

28 22,4 22,4 92,0
10 8,0 8,0 100,0

125 100,0 100,0
45 29,6 29,6 29,6
31 20,4 20,4 50,0

25 16,4 16,4 66,4

43 28,3 28,3 94,7
8 5,3 5,3 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q2_3  Se não tivesse cão viajaria mais vezes

62 49,6 49,6 49,6
26 20,8 20,8 70,4

7 5,6 5,6 76,0

22 17,6 17,6 93,6
8 6,4 6,4 100,0

125 100,0 100,0
75 49,3 49,3 49,3
40 26,3 26,3 75,7

16 10,5 10,5 86,2

13 8,6 8,6 94,7
8 5,3 5,3 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q2_4  O facto de ter cão, impede-a/o totalmente de viajar para férias

83 66,4 66,4 66,4
33 26,4 26,4 92,8

4 3,2 3,2 96,0

4 3,2 3,2 99,2
1 ,8 ,8 100,0

125 100,0 100,0
102 67,1 67,1 67,1

38 25,0 25,0 92,1

3 2,0 2,0 94,1

7 4,6 4,6 98,7
2 1,3 1,3 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Descriptive Statistics

125 1 5 2,42 1,369

125 1 5 2,62 1,319

125 1 5 2,10 1,355

125 1 5 1,46 ,778

125

152 1 5 2,24 1,331

152 1 5 2,59 1,314

152 1 5 1,94 1,192

152 1 5 1,48 ,853

152

Q2_1  O seu cão é um
constrangimento às suas
viagens de férias
Q2_2  O cão é um
constrangimento às
viagens das outras
pessoas
Q2_3  Se não tivesse cão
viajaria mais vezes
Q2_4  O facto de ter cão,
impede-a/o totalmente de
viajar para férias
Valid N (listwise)
Q2_1  O seu cão é um
constrangimento às suas
viagens de férias
Q2_2  O cão é um
constrangimento às
viagens das outras
pessoas
Q2_3  Se não tivesse cão
viajaria mais vezes
Q2_4  O facto de ter cão,
impede-a/o totalmente de
viajar para férias
Valid N (listwise)

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q3  Quando chega a altura de viajar para férias, geralmente, você costuma:

53 42,4 42,4 42,4

56 44,8 44,8 87,2

12 9,6 9,6 96,8

2 1,6 1,6 98,4

1 ,8 ,8 99,2

1 ,8 ,8 100,0
125 100,0 100,0

4 2,6 2,6 2,6

126 82,9 82,9 85,5

10 6,6 6,6 92,1

9 5,9 5,9 98,0

1 ,7 ,7 98,7

1 ,7 ,7 99,3

1 ,7 ,7 100,0
152 100,0 100,0

1  Levar o cão também
consigo de férias
2  Deixar o cão ao cuidado
de amigos/familiares
3  Alternar as férias com o
resto da família
4  Deixar o cão num hotel
para animais
6  Não viajo, o meu cão
impede-me totalmente
7  Deixar o cão num
veterinário
8  Outra
Total

Valid

1  Levar o cão também
consigo de férias
2  Deixar o cão ao cuidado
de amigos/familiares
3  Alternar as férias com o
resto da família
4  Deixar o cão num hotel
para animais
6  Não viajo, o meu cão
impede-me totalmente
7  Deixar o cão num
veterinário
8  Outra
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_1  Prefere viajar para férias sem o cão

33 26,4 26,4 26,4
34 27,2 27,2 53,6

18 14,4 14,4 68,0

28 22,4 22,4 90,4
12 9,6 9,6 100,0

125 100,0 100,0
10 6,6 6,6 6,6

9 5,9 5,9 12,5

22 14,5 14,5 27,0

59 38,8 38,8 65,8
52 34,2 34,2 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_2  Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de residência

58 46,4 46,4 46,4
31 24,8 24,8 71,2

17 13,6 13,6 84,8

16 12,8 12,8 97,6
3 2,4 2,4 100,0

125 100,0 100,0
73 48,0 48,0 48,0
37 24,3 24,3 72,4

13 8,6 8,6 80,9

21 13,8 13,8 94,7
8 5,3 5,3 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_3  Viajar para férias sem o cão implica, muitas vezes, fazer férias mais curtas

48 38,4 38,4 38,4
26 20,8 20,8 59,2

9 7,2 7,2 66,4

35 28,0 28,0 94,4
7 5,6 5,6 100,0

125 100,0 100,0
52 34,2 34,2 34,2
38 25,0 25,0 59,2

14 9,2 9,2 68,4

25 16,4 16,4 84,9
23 15,1 15,1 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_4  Viajar com o cão condiciona a escolha do local para fazer férias

13 10,4 10,4 10,4
8 6,4 6,4 16,8

5 4,0 4,0 20,8

54 43,2 43,2 64,0
45 36,0 36,0 100,0

125 100,0 100,0
21 13,8 13,8 13,8

8 5,3 5,3 19,1

15 9,9 9,9 28,9

54 35,5 35,5 64,5
54 35,5 35,5 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_5  Viajar com o cão limita a participação em actividades durante as férias

23 18,4 18,4 18,4
28 22,4 22,4 40,8

19 15,2 15,2 56,0

38 30,4 30,4 86,4
17 13,6 13,6 100,0

125 100,0 100,0
24 15,8 15,8 15,8
19 12,5 12,5 28,3

22 14,5 14,5 42,8

52 34,2 34,2 77,0
35 23,0 23,0 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_6  Viajar com o cão implica, muitas vezes, fazer férias perto do local de residência

37 29,6 29,6 29,6
34 27,2 27,2 56,8

20 16,0 16,0 72,8

23 18,4 18,4 91,2
11 8,8 8,8 100,0

125 100,0 100,0
55 36,2 36,2 36,2
32 21,1 21,1 57,2

21 13,8 13,8 71,1

29 19,1 19,1 90,1
15 9,9 9,9 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_7  Viajar com o cão implica, muitas vezes, permanecer no destino de férias menos tempo

44 35,2 35,2 35,2
28 22,4 22,4 57,6

19 15,2 15,2 72,8

23 18,4 18,4 91,2
11 8,8 8,8 100,0

125 100,0 100,0
50 32,9 32,9 32,9
31 20,4 20,4 53,3

18 11,8 11,8 65,1

34 22,4 22,4 87,5
19 12,5 12,5 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_8  Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de alojamento

5 4,0 4,0 4,0
12 9,6 9,6 13,6

4 3,2 3,2 16,8

58 46,4 46,4 63,2
46 36,8 36,8 100,0

125 100,0 100,0
11 7,2 7,2 7,2

7 4,6 4,6 11,8

10 6,6 6,6 18,4

70 46,1 46,1 64,5
54 35,5 35,5 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_9  Viajar com o cão condiciona muito a escolha do meio de transporte

9 7,2 7,2 7,2
17 13,6 13,6 20,8

6 4,8 4,8 25,6

54 43,2 43,2 68,8
39 31,2 31,2 100,0

125 100,0 100,0
16 10,5 10,5 10,5
17 11,2 11,2 21,7

15 9,9 9,9 31,6

57 37,5 37,5 69,1
47 30,9 30,9 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_10  É difícil encontrar alojamento turístico onde o cão possa pernoitar

10 8,0 8,0 8,0

17 13,6 13,6 21,6

46 36,8 36,8 58,4
52 41,6 41,6 100,0

125 100,0 100,0
5 3,3 3,3 3,3
3 2,0 2,0 5,3

18 11,8 11,8 17,1

57 37,5 37,5 54,6
69 45,4 45,4 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_11  Fica caro pernoitar com o cão num meio de alojamento turístico

7 5,6 5,6 5,6
13 10,4 10,4 16,0

47 37,6 37,6 53,6

35 28,0 28,0 81,6
23 18,4 18,4 100,0

125 100,0 100,0
3 2,0 2,0 2,0

11 7,2 7,2 9,2

46 30,3 30,3 39,5

46 30,3 30,3 69,7
46 30,3 30,3 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_12  A hotelaria não está preparada para satisfazer as necessidades das pessoas que viajam com o animal de estimação

2 1,6 1,6 1,6
6 4,8 4,8 6,4

15 12,0 12,0 18,4

39 31,2 31,2 49,6
63 50,4 50,4 100,0

125 100,0 100,0
1 ,7 ,7 ,7
6 3,9 3,9 4,6

14 9,2 9,2 13,8

47 30,9 30,9 44,7
84 55,3 55,3 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q4_13  É difícil encontrar locais ao ar livre (ex: praias, parques) onde seja permitida a entrada de animais

7 5,6 5,6 5,6
16 12,8 12,8 18,4

12 9,6 9,6 28,0

52 41,6 41,6 69,6
38 30,4 30,4 100,0

125 100,0 100,0
7 4,6 4,6 4,6

22 14,5 14,5 19,1

9 5,9 5,9 25,0

60 39,5 39,5 64,5
54 35,5 35,5 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_14  É difícil encontrar espaços fechados (ex: museus, galerias, restaurantes, cafés, lojas) onde seja permitida a entrada de animais

5 4,0 4,0 4,0

47 37,6 37,6 41,6
73 58,4 58,4 100,0

125 100,0 100,0
1 ,7 ,7 ,7
4 2,6 2,6 3,3

8 5,3 5,3 8,6

49 32,2 32,2 40,8
90 59,2 59,2 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_15  É difícil encontrar meios de transporte públicos onde o cão possa viajar

5 4,0 4,0 4,0

16 12,8 12,8 16,8

41 32,8 32,8 49,6
63 50,4 50,4 100,0

125 100,0 100,0
2 1,3 1,3 1,3
5 3,3 3,3 4,6

10 6,6 6,6 11,2

55 36,2 36,2 47,4
80 52,6 52,6 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Q4_16  Se levar o seu cão quando viaja poderá sentir-se discriminado em relação aos outros turistas, porque não pode entrar livremente em todos os locais turísticos

25 20,0 20,0 20,0
11 8,8 8,8 28,8

16 12,8 12,8 41,6

31 24,8 24,8 66,4
42 33,6 33,6 100,0

125 100,0 100,0
15 9,9 9,9 9,9

8 5,3 5,3 15,1

21 13,8 13,8 28,9

48 31,6 31,6 60,5
60 39,5 39,5 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO
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Descriptive Statistics

125 1 5 2,62 1,343

125 1 5 2,00 1,157

125 1 5 2,42 1,386

125 1 5 3,88 1,261

125 1 5 2,98 1,350

125 1 5 2,50 1,324

125 1 5 2,43 1,364

125 1 5 4,02 1,074

125 1 5 3,78 1,230

125 2 5 4,12 ,930

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão
Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar

1  Sim
Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Descriptive Statistics

125 1 5 3,43 1,080

125 1 5 4,24 ,954

125 1 5 3,78 1,175

125 3 5 4,54 ,575

125 2 5 4,30 ,843

125 1 5 3,43 1,520

125

Q4_11  Fica caro pernoitar
com o cão num meio de
alojamento turístico
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_13  É difícil encontrar
locais ao ar livre (ex: praias,
parques) onde seja
permitida a entrada de
animais
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistas,
porque não pode entrar
livremente em todos os
locais turísticos
Valid N (listwise)

1  Sim
Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Descriptive Statistics

152 1 5 3,88 1,145

152 1 5 2,04 1,265

152 1 5 2,53 1,478

152 1 5 3,74 1,360

152 1 5 3,36 1,379

152 1 5 2,45 1,399

152 1 5 2,61 1,451

152 1 5 3,98 1,125

152 1 5 3,67 1,306

152 1 5 4,20 ,956

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão
Q4_2  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias perto do local de
residência
Q4_3  Viajar para férias sem
o cão implica, muitas vezes,
fazer férias mais curtas
Q4_4  Viajar com o cão
condiciona a escolha do
local para fazer férias
Q4_5  Viajar com o cão
limita a participação em
actividades durante as
férias
Q4_6  Viajar com o cão
implica, muitas vezes, fazer
férias perto do local de
residência
Q4_7  Viajar com o cão
implica, muitas vezes,
permanecer no destino de
férias menos tempo
Q4_8  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de alojamento
Q4_9  Viajar com o cão
condiciona muito a escolha
do meio de transporte
Q4_10  É difícil encontrar
alojamento turístico onde o
cão possa pernoitar

2  Não
Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Descriptive Statistics

152 1 5 3,80 1,019

152 1 5 4,36 ,858

152 1 5 3,87 1,183

152 1 5 4,47 ,771

152 1 5 4,36 ,849

152 1 5 3,86 1,273

152

Q4_11  Fica caro pernoitar
com o cão num meio de
alojamento turístico
Q4_12  A hotelaria não está
preparada para satisfazer as
necessidades das pessoas
que viajam com o animal de
estimação
Q4_13  É difícil encontrar
locais ao ar livre (ex: praias,
parques) onde seja
permitida a entrada de
animais
Q4_14  É difícil encontrar
espaços fechados (ex:
museus, galerias,
restaurantes, cafés, lojas)
onde seja permitida a
entrada de animais
Q4_15  É difícil encontrar
meios de transporte
públicos onde o cão possa
viajar
Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistas,
porque não pode entrar
livremente em todos os
locais turísticos
Valid N (listwise)

2  Não
Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Q5  Em que medida considera importante que a indústria do turismo crie condições para poder viajar com o seu cão:

2 1,6 1,6 1,6
2 1,6 1,6 3,2

21 16,8 16,8 20,0
42 33,6 33,6 53,6
58 46,4 46,4 100,0

125 100,0 100,0
1 ,7 ,7 ,7
6 3,9 3,9 4,6

49 32,2 32,2 36,8
45 29,6 29,6 66,4
51 33,6 33,6 100,0

152 100,0 100,0

1  Nada importante
2  Pouco importante
3  Importante
4  Muito importante
5  Muitíssimo importante
Total

Valid

1  Nada importante
2  Pouco importante
3  Importante
4  Muito importante
5  Muitíssimo importante
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resultados - Estudo Iva Vinha - Maio de 2008 - por GRUPO

Page 28



Q6  Se lhe fosse dada a possibilidade de viajar para férias com o seu cão, isso seria para si:

3 2,4 2,4 2,4
7 5,6 5,6 8,0

25 20,0 20,0 28,0
29 23,2 23,2 51,2
61 48,8 48,8 100,0

125 100,0 100,0
10 6,6 6,6 6,6
20 13,2 13,2 19,7
62 40,8 40,8 60,5
36 23,7 23,7 84,2
24 15,8 15,8 100,0

152 100,0 100,0

1  Nada importante
2  Pouco importante
3  Importante
4  Muito importante
5  Muitíssimo importante
Total

Valid

1  Nada importante
2  Pouco importante
3  Importante
4  Muito importante
5  Muitíssimo importante
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Descriptive Statistics

125 1 5 4,22 ,894

125 1 5 4,10 1,061

125

152 1 5 3,91 ,935

152 1 5 3,29 1,090

152

Q5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poder
viajar com o seu cão:
Q6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar
para férias com o seu cão,
isso seria para si:
Valid N (listwise)
Q5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poder
viajar com o seu cão:
Q6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar
para férias com o seu cão,
isso seria para si:
Valid N (listwise)

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Q7  Qual a probabilidade de nas próximas viagens de férias levar consigo o seu cão?

15 12,0 12,0 12,0

19 15,2 15,2 27,2

22 17,6 17,6 44,8
34 27,2 27,2 72,0
35 28,0 28,0 100,0

125 100,0 100,0
65 42,8 42,8 42,8

48 31,6 31,6 74,3

25 16,4 16,4 90,8
8 5,3 5,3 96,1
6 3,9 3,9 100,0

152 100,0 100,0

1  Certamente não levarei
2  Provavelmente não
levarei
3  Não sei se levarei ou não
4  Provavelmente levarei
5  Certamente levarei
Total

Valid

1  Certamente não levarei
2  Provavelmente não
levarei
3  Não sei se levarei ou não
4  Provavelmente levarei
5  Certamente levarei
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

125 1 5 3,44 1,358

125

152 1 5 1,96 1,079

152

Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?
Valid N (listwise)
Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?
Valid N (listwise)

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Q8_1  Considera o seu cão um membro da família

5 4,0 4,0 4,0

7 5,6 5,6 9,6

25 20,0 20,0 29,6
88 70,4 70,4 100,0

125 100,0 100,0
7 4,6 4,6 4,6

10 6,6 6,6 11,2

11 7,2 7,2 18,4

63 41,4 41,4 59,9
61 40,1 40,1 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q8_2  O seu cão é um bom companheiro

2 1,6 1,6 1,6

21 16,8 16,8 18,4
102 81,6 81,6 100,0
125 100,0 100,0

1 ,7 ,7 ,7

1 ,7 ,7 1,3

48 31,6 31,6 32,9
102 67,1 67,1 100,0
152 100,0 100,0

2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q8_3  Não se consegue separar do seu cão

5 4,0 4,0 4,0
18 14,4 14,4 18,4

22 17,6 17,6 36,0

36 28,8 28,8 64,8
44 35,2 35,2 100,0

125 100,0 100,0
9 5,9 5,9 5,9

23 15,1 15,1 21,1

44 28,9 28,9 50,0

45 29,6 29,6 79,6
31 20,4 20,4 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q8_4  O seu cão dá-lhe segurança quando passeia com ele

1 ,8 ,8 ,8
16 12,8 12,8 13,6

32 25,6 25,6 39,2

33 26,4 26,4 65,6
43 34,4 34,4 100,0

125 100,0 100,0
4 2,6 2,6 2,6

13 8,6 8,6 11,2

47 30,9 30,9 42,1

61 40,1 40,1 82,2
27 17,8 17,8 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q8_5  O seu cão fica triste quando viaja sem ele

2 1,6 1,6 1,6
4 3,2 3,2 4,8

12 9,6 9,6 14,4

35 28,0 28,0 42,4
72 57,6 57,6 100,0

125 100,0 100,0
5 3,3 3,3 3,3

13 8,6 8,6 11,8

20 13,2 13,2 25,0

58 38,2 38,2 63,2
56 36,8 36,8 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q8_6  Não tem onde deixar o seu cão quando viaja

53 42,4 42,4 42,4
43 34,4 34,4 76,8

15 12,0 12,0 88,8

13 10,4 10,4 99,2
1 ,8 ,8 100,0

125 100,0 100,0
79 52,0 52,0 52,0
50 32,9 32,9 84,9

12 7,9 7,9 92,8

7 4,6 4,6 97,4
4 2,6 2,6 100,0

152 100,0 100,0

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Discordo totalmente
2  Discordo
3  Não concordo nem
discordo
4  Concordo
5  Concordo totalmente
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Descriptive Statistics

125 2 5 4,57 ,776

125 3 5 4,80 ,440

125 1 5 3,77 1,192

125 1 5 3,81 1,075

125 1 5 4,37 ,903

125 1 5 1,93 1,017

125

152 1 5 4,06 1,075

152 2 5 4,65 ,531

152 1 5 3,43 1,149

152 1 5 3,62 ,962

152 1 5 3,97 1,070

152 1 5 1,73 ,976

152

Q8_1  Considera o seu cão
um membro da família
Q8_2  O seu cão é um bom
companheiro
Q8_3  Não se consegue
separar do seu cão
Q8_4  O seu cão dá-lhe
segurança quando passeia
com ele
Q8_5  O seu cão fica triste
quando viaja sem ele
Q8_6  Não tem onde deixar
o seu cão quando viaja
Valid N (listwise)
Q8_1  Considera o seu cão
um membro da família
Q8_2  O seu cão é um bom
companheiro
Q8_3  Não se consegue
separar do seu cão
Q8_4  O seu cão dá-lhe
segurança quando passeia
com ele
Q8_5  O seu cão fica triste
quando viaja sem ele
Q8_6  Não tem onde deixar
o seu cão quando viaja
Valid N (listwise)

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Q9_1  Qual é o peso do seu cão? - 1

30 24,0 24,0 24,0
28 22,4 22,4 46,4
18 14,4 14,4 60,8
49 39,2 39,2 100,0

125 100,0 100,0
18 11,8 11,8 11,8
42 27,6 27,6 39,5
26 17,1 17,1 56,6
66 43,4 43,4 100,0

152 100,0 100,0

1  Menos de 5kg
2  ]5-10 kg]
3  ]10-15 kg]
4  Mais de 15 kg
Total

Valid

1  Menos de 5kg
2  ]5-10 kg]
3  ]10-15 kg]
4  Mais de 15 kg
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q9_2  Qual é o peso do seu cão? - 2

3 2,4 6,8 6,8
12 9,6 27,3 34,1

9 7,2 20,5 54,5
20 16,0 45,5 100,0
44 35,2 100,0
81 64,8

125 100,0
1 ,7 1,7 1,7

15 9,9 25,4 27,1
12 7,9 20,3 47,5
31 20,4 52,5 100,0
59 38,8 100,0
93 61,2

152 100,0

1  Menos de 5kg
2  ]5-10 kg]
3  ]10-15 kg]
4  Mais de 15 kg
Total

Valid

SystemMissing
Total

1  Menos de 5kg
2  ]5-10 kg]
3  ]10-15 kg]
4  Mais de 15 kg
Total

Valid

SystemMissing
Total

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q9_3  Qual é o peso do seu cão? - 3

1 ,8 5,6 5,6
3 2,4 16,7 22,2
3 2,4 16,7 38,9

11 8,8 61,1 100,0
18 14,4 100,0

107 85,6
125 100,0

3 2,0 15,0 15,0
4 2,6 20,0 35,0

13 8,6 65,0 100,0
20 13,2 100,0

132 86,8
152 100,0

1  Menos de 5kg
2  ]5-10 kg]
3  ]10-15 kg]
4  Mais de 15 kg
Total

Valid

SystemMissing
Total

1  Menos de 5kg
2  ]5-10 kg]
3  ]10-15 kg]
4  Mais de 15 kg
Total

Valid

SystemMissing
Total

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q10  Quantos Euros extra estaria disposta/o a pagar, por noite, em alojamento, para levar o seu cão de férias consigo? (nota: preço por noite por 1 cão)

7 5,6 5,6 5,6
81 64,8 64,8 70,4
29 23,2 23,2 93,6

6 4,8 4,8 98,4
2 1,6 1,6 100,0

125 100,0 100,0
28 18,4 18,4 18,4
98 64,5 64,5 82,9
22 14,5 14,5 97,4

1 ,7 ,7 98,0
3 2,0 2,0 100,0

152 100,0 100,0

1  0€
2  Entre 1€ e 15€
3  Entre 16€ e 30€
4  Entre 31€ e 45€
5  Mais de 46€
Total

Valid

1  0€
2  Entre 1€ e 15€
3  Entre 16€ e 30€
4  Entre 31€ e 45€
5  Mais de 46€
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Warnings

Frequency tables are not produced for the following variables because they are split
variables: Q11  Já alguma vez viajou para férias acompanhado/a pelo seu cão?.
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Q12  Quando viaja para férias, leva sempre o seu cão consigo?

29 23,2 23,2 23,2
96 76,8 76,8 100,0

125 100,0 100,0

152 100,0

1  Sim
2  Não
Total

Valid

SystemMissing
1  Sim
2  Não
Total

Valid

SystemMissing

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q13  Nos últimos 5 anos, entre 2003 e 2007, quantas vezes viajou de férias acompanhada/o pelo seu cão?

11 8,8 8,8 8,8
87 69,6 69,6 78,4
19 15,2 15,2 93,6

3 2,4 2,4 96,0
5 4,0 4,0 100,0

125 100,0 100,0

152 100,0

1  0 vezes
2  1 a 5 vezes
3  6 a 10 vezes
4  11 a 15 vezes
5  Mais de 16 vezes
Total

Valid

SystemMissing
1  0 vezes
2  1 a 5 vezes
3  6 a 10 vezes
4  11 a 15 vezes
5  Mais de 16 vezes
Total

Valid

SystemMissing

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q14  A viagem de férias mais longe que realizou acompanhada/o pelo cão foi de quantos quilómetros?

20 16,0 16,0 16,0

17 13,6 13,6 29,6

27 21,6 21,6 51,2

61 48,8 48,8 100,0

125 100,0 100,0

152 100,0

1  Entre 1-100
km da sua casa
2  Entre 101-200
km da sua casa
3  Entre 201-300
km da sua casa
4  Mais de 301
km da sua casa
Total

Valid

SystemMissing
1  Entre 1-100
km da sua casa
2  Entre 101-200
km da sua casa
3  Entre 201-300
km da sua casa
4  Mais de 301
km da sua casa
Total

Valid

SystemMissing

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Case Summary

125 100,0% 0 ,0% 125 100,0%

0 ,0% 152 100,0% 152 100,0%

$Q15a

$Q15a

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.
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$Q15 Frequencies

125 86,8% 100,0%
19 13,2% 15,2%

144 100,0% 115,2%

Portugal
Estrangeiro

Quando vai de férias com o
seu cão, geralmente viaja:

a

Total
Portugal
Estrangeiro

Quando vai de férias com o
seu cão, geralmente viaja:

a

Total

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent
Responses Percent of

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

Case Summary

125 100,0% 0 ,0% 125 100,0%

0 ,0% 152 100,0% 152 100,0%

$Q16a

$Q16a

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.
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$Q16 Frequencies

14 5,9% 11,2%
5 2,1% 4,0%
3 1,3% 2,4%

19 7,9% 15,2%
69 28,9% 55,2%
68 28,5% 54,4%
32 13,4% 25,6%
27 11,3% 21,6%

2 ,8% 1,6%
239 100,0% 191,2%

Hotéis
Pensões
Albergarias
Campismo
Casa alugada
Casa de amigos/familiares
Segunda residência
Turismo em espaço rural
Outro

Quando viaja
de férias com
o seu cão,
geralmente
fica alojada/o
em:

a

Total
Hotéis
Pensões
Albergarias
Campismo
Casa alugada
Casa de amigos/familiares
Segunda residência
Turismo em espaço rural
Outro

Quando viaja
de férias com
o seu cão,
geralmente
fica alojada/o
em:

a

Total

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent
Responses Percent of

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.
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Case Summary

125 100,0% 0 ,0% 125 100,0%

0 ,0% 152 100,0% 152 100,0%

$Q17a

$Q17a

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

$Q17 Frequencies

105 51,7% 84,0%
65 32,0% 52,0%
31 15,3% 24,8%

2 1,0% 1,6%
203 100,0% 162,4%

A Praia
O Campo
A Cidade
Outro

Quando viaja de férias
com o seu cão,
geralmente vai para:

a

Total
A Praia
O Campo
A Cidade
Outro

Quando viaja de férias
com o seu cão,
geralmente vai para:

a

Total

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent
Responses Percent of

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.
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Case Summary

125 100,0% 0 ,0% 125 100,0%

0 ,0% 152 100,0% 152 100,0%

$Q18a

$Q18a

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.

$Q18 Frequencies

125 89,9% 100,0%
7 5,0% 5,6%
2 1,4% 1,6%
4 2,9% 3,2%
1 ,7% ,8%

139 100,0% 111,2%

Carro
Auto-caravana
Avião
Comboio
Outro

Quando viaja
de férias com
o seu cão,
geralmente
vai de:

a

Total
Carro
Auto-caravana
Avião
Comboio
Outro

Quando viaja
de férias com
o seu cão,
geralmente
vai de:

a

Total

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent
Responses Percent of

Cases

Dichotomy group tabulated at value 1.a.
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Q19  Na maioria das viagens que realiza acompanhada/o pelo seu cão, geralmente, o principal motivo para viajar é:

114 91,2 91,2 91,2

11 8,8 8,8 100,0

125 100,0 100,0

152 100,0

1  Lazer, recreio e férias
2  Visita a amigos e
familiares
Total

Valid

SystemMissing
1  Lazer, recreio e férias
2  Visita a amigos e
familiares
Total

Valid

SystemMissing

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Q20  Qual a duração média das suas viagens acompanhadas pelo cão?

3 2,4 2,4 2,4
5 4,0 4,0 6,4
8 6,4 6,4 12,8

10 8,0 8,0 20,8
1 ,8 ,8 21,6

21 16,8 16,8 38,4
15 12,0 12,0 50,4

8 6,4 6,4 56,8
2 1,6 1,6 58,4

42 33,6 33,6 92,0
2 1,6 1,6 93,6
1 ,8 ,8 94,4
6 4,8 4,8 99,2

1
2
3
5
6
7
8
10
14
15
20
21
30

Valid1  Sim
Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q20  Qual a duração média das suas viagens acompanhadas pelo cão?

1 ,8 ,8 100,0
125 100,0 100,0

152 100,0

60
Total

Valid

SystemMissing
1
2
3
5
6
7
8
10
14
15
20
21
30
60
Total

Valid

SystemMissing

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Warnings

No statistics are computed for a split file because there are no valid cases. The split file
is: Q11  Já alguma vez viajou para férias acompanhado/a pelo seu cão? = 2  Não.
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Descriptive Statisticsa

125 1 60 11,19 7,826

125

Q20  Qual a duração média
das suas viagens
acompanhadas pelo cão?
Valid N (listwise)
Q20  Qual a duração média
das suas viagens
acompanhadas pelo cão?
Valid N (listwise)

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

No statistics are computed for one or more split files because there are no valid cases.a.
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Q21_1  Nas viagens que faz com o(s) seu(s) cão(es), em média, com quantas pessoas viaja habitualmente?

8 6,4 6,4 6,4
34 27,2 27,2 33,6
36 28,8 28,8 62,4
28 22,4 22,4 84,8
10 8,0 8,0 92,8

4 3,2 3,2 96,0
2 1,6 1,6 97,6
3 2,4 2,4 100,0

125 100,0 100,0

152 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Valid

SystemMissing
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Valid

SystemMissing

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Q21_2  Nas viagens que faz com o(s) seu(s) cão(es), em média, com quantos cães  viaja habitualmente?

94 75,2 75,2 75,2
23 18,4 18,4 93,6

5 4,0 4,0 97,6
1 ,8 ,8 98,4
2 1,6 1,6 100,0

125 100,0 100,0

152 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing
1
2
3
4
5
Total

Valid

SystemMissing

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Warnings

No statistics are computed for a split file because there are no valid cases. The split file
is: Q11  Já alguma vez viajou para férias acompanhado/a pelo seu cão? = 2  Não.
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Descriptive Statisticsa

125 1 8 3,26 1,471

125 1 5 1,35 ,743

125

Q21_1  Nas viagens que faz
com o(s) seu(s) cão(es), em
média, com quantas
pessoas viaja
habitualmente?
Q21_2  Nas viagens que faz
com o(s) seu(s) cão(es), em
média, com quantos cães 
viaja habitualmente?
Valid N (listwise)
Q21_1  Nas viagens que faz
com o(s) seu(s) cão(es), em
média, com quantas
pessoas viaja
habitualmente?
Q21_2  Nas viagens que faz
com o(s) seu(s) cão(es), em
média, com quantos cães 
viaja habitualmente?
Valid N (listwise)

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

No statistics are computed for one or more split files because there are no valid cases.a.

SEXO  Sexo

49 39,2 39,2 39,2
76 60,8 60,8 100,0

125 100,0 100,0
60 39,5 39,5 39,5
92 60,5 60,5 100,0

152 100,0 100,0

1  Masculino
2  Feminino
Total

Valid

1  Masculino
2  Feminino
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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C_ETARIA  Classe etária

5 4,0 4,0 4,0
48 38,4 38,4 42,4
35 28,0 28,0 70,4
24 19,2 19,2 89,6
13 10,4 10,4 100,0

125 100,0 100,0
9 5,9 5,9 5,9

60 39,5 39,5 45,4
25 16,4 16,4 61,8
37 24,3 24,3 86,2
21 13,8 13,8 100,0

152 100,0 100,0

1  [18 - 24]
2  [25 - 34]
3  [35 - 44]
4  [45 - 54]
5  [+ 55]
Total

Valid

1  [18 - 24]
2  [25 - 34]
3  [35 - 44]
4  [45 - 54]
5  [+ 55]
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

125 23 64 39,10 10,979
125
152 19 81 39,95 12,585
152

IDADE  Idade
Valid N (listwise)
IDADE  Idade
Valid N (listwise)

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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EST_CIV  Estado Civil

36 28,8 28,8 28,8
15 12,0 12,0 40,8
67 53,6 53,6 94,4

6 4,8 4,8 99,2
1 ,8 ,8 100,0

125 100,0 100,0
45 29,6 29,6 29,6

7 4,6 4,6 34,2
85 55,9 55,9 90,1
12 7,9 7,9 98,0

3 2,0 2,0 100,0
152 100,0 100,0

1  Solteira/o
2  União de facto
3  Casada/o
4  Divorciada/o
5  Viúva/o
Total

Valid

1  Solteira/o
2  União de facto
3  Casada/o
4  Divorciada/o
5  Viúva/o
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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DIM_AGREG_C  Dimensão do agregado familiar

8 6,4 6,4 6,4
28 22,4 22,4 28,8
37 29,6 29,6 58,4
33 26,4 26,4 84,8
14 11,2 11,2 96,0

5 4,0 4,0 100,0
125 100,0 100,0

9 5,9 5,9 5,9
43 28,3 28,3 34,2
37 24,3 24,3 58,6
35 23,0 23,0 81,6
16 10,5 10,5 92,1
12 7,9 7,9 100,0

152 100,0 100,0

1  Um
2  Dois
3  Três
4  Quatro
5  Cinco
6  Seis ou mais
Total

Valid

1  Um
2  Dois
3  Três
4  Quatro
5  Cinco
6  Seis ou mais
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Descriptive Statistics

125 1 6 3,26 1,224

125

152 1 7 3,28 1,364

152

DIM_AGREG  Dimensão
do agregado familiar
Valid N (listwise)
DIM_AGREG  Dimensão
do agregado familiar
Valid N (listwise)

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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HAB_LIT  Habilitações literárias (completas)

1 ,8 ,8 ,8

1 ,8 ,8 1,6
5 4,0 4,0 5,6

37 29,6 29,6 35,2

65 52,0 52,0 87,2

16 12,8 12,8 100,0

125 100,0 100,0

9 5,9 5,9 5,9

6 3,9 3,9 9,9
13 8,6 8,6 18,4
35 23,0 23,0 41,4

77 50,7 50,7 92,1

12 7,9 7,9 100,0

152 100,0 100,0

2  1º Ciclo - instrução
primária completa
3  2º Ciclo - 6º ano
4  3º Ciclo - 9º ano
5  Secundário - 12º ano
6  Bacharelato ou
Licenciatura
7  Mestrado ou
Doutoramento
Total

Valid

2  1º Ciclo - instrução
primária completa
3  2º Ciclo - 6º ano
4  3º Ciclo - 9º ano
5  Secundário - 12º ano
6  Bacharelato ou
Licenciatura
7  Mestrado ou
Doutoramento
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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RENDIM  Rendimento mensal líquido do agregado familiar (todas as pessoas que vivem em sua casa)

2 1,6 1,6 1,6
7 5,6 5,6 7,2

25 20,0 20,0 27,2
31 24,8 24,8 52,0
26 20,8 20,8 72,8
34 27,2 27,2 100,0

125 100,0 100,0
5 3,3 3,3 3,3

16 10,5 10,5 13,8
33 21,7 21,7 35,5
25 16,4 16,4 52,0
32 21,1 21,1 73,0
41 27,0 27,0 100,0

152 100,0 100,0

1  Até 500€
2  Entre 501€ e 1000€
3  Entre 1001€ e 1500€
4  Entre 1501€ e 2000€
5  Entre 2001 e 2500 €
6  Mais de 2501 €
Total

Valid

1  Até 500€
2  Entre 501€ e 1000€
3  Entre 1001€ e 1500€
4  Entre 1501€ e 2000€
5  Entre 2001 e 2500 €
6  Mais de 2501 €
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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CONCELHO  Concelho onde reside

5 4,0 4,0 4,0
9 7,2 7,2 11,2

12 9,6 9,6 20,8
21 16,8 16,8 37,6
33 26,4 26,4 64,0

7 5,6 5,6 69,6
7 5,6 5,6 75,2
8 6,4 6,4 81,6

23 18,4 18,4 100,0
125 100,0 100,0

3 2,0 2,0 2,0
25 16,4 16,4 18,4
17 11,2 11,2 29,6
16 10,5 10,5 40,1
31 20,4 20,4 60,5

7 4,6 4,6 65,1
10 6,6 6,6 71,7

8 5,3 5,3 77,0
35 23,0 23,0 100,0

152 100,0 100,0

Espinho
Gondomar
Maia
Matosinhos
Porto
Póvoa de Varzim
Valongo
Vila do Conde
Vila Nova de Gaia
Total

Valid

Espinho
Gondomar
Maia
Matosinhos
Porto
Póvoa de Varzim
Valongo
Vila do Conde
Vila Nova de Gaia
Total

Valid

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Crosstabs

Case Processing Summary

277 100,0% 0 ,0% 277 100,0%

Q3_T  Quando chega a
altura de viajar para férias,
geralmente, você costuma: *
Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Q3_T  Quando chega a altura de viajar para férias, geralmente, você costuma: * Q11  Já alguma vez
viajou para férias acompanhado/a pelo seu cão? Crosstabulation

53 4 57
25,7 31,3 57,0

93,0% 7,0% 100,0%

42,4% 2,6% 20,6%

27,3 -27,3
56 126 182

82,1 99,9 182,0

30,8% 69,2% 100,0%

44,8% 82,9% 65,7%

-26,1 26,1

Count
Expected Count
% within Q3_T  Quando
chega a altura de viajar
para férias, geralmente,
você costuma:
% within Q11  Já alguma
vez viajou para férias
acompanhado/a pelo
seu cão?
Residual
Count
Expected Count
% within Q3_T  Quando
chega a altura de viajar
para férias, geralmente,
você costuma:
% within Q11  Já alguma
vez viajou para férias
acompanhado/a pelo
seu cão?
Residual

1  Levar o cão também
consigo de férias

2  Deixar o cão ao cuidado
de amigos/familiares

Q3_T  Quando
chega a altura de
viajar para férias,
geralmente, você
costuma:

1  Sim 2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias

acompanhado/a pelo seu
cão?

Total
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Q3_T  Quando chega a altura de viajar para férias, geralmente, você costuma: * Q11  Já alguma vez
viajou para férias acompanhado/a pelo seu cão? Crosstabulation

12 10 22
9,9 12,1 22,0

54,5% 45,5% 100,0%

9,6% 6,6% 7,9%

2,1 -2,1
4 12 16

7,2 8,8 16,0

25,0% 75,0% 100,0%

3,2% 7,9% 5,8%

-3,2 3,2
125 152 277

125,0 152,0 277,0

45,1% 54,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count
Expected Count
% within Q3_T  Quando
chega a altura de viajar
para férias, geralmente,
você costuma:
% within Q11  Já alguma
vez viajou para férias
acompanhado/a pelo
seu cão?
Residual
Count
Expected Count
% within Q3_T  Quando
chega a altura de viajar
para férias, geralmente,
você costuma:
% within Q11  Já alguma
vez viajou para férias
acompanhado/a pelo
seu cão?
Residual
Count
Expected Count
% within Q3_T  Quando
chega a altura de viajar
para férias, geralmente,
você costuma:
% within Q11  Já alguma
vez viajou para férias
acompanhado/a pelo
seu cão?
Residual

3  Alternar as férias com o
resto da família

8  Outra

Q3_T  Quando
chega a altura de
viajar para férias,
geralmente, você
costuma:

Total

1  Sim 2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias

acompanhado/a pelo seu
cão?

Total

Chi-Square Tests

71,273a 3 ,000

79,414 3 ,000

12,435 1 ,000

277

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,22.a.
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Symmetric Measures

,507 ,000
,507 ,000
277

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a.
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b.

OutraAlternar as férias
com o resto da

família

Deixar o cão ao
cuidado de

amigos/familiares

Levar o cão
também consigo

de férias

Quando chega a altura de viajar para férias,
geralmente, você costuma:

140

120

100

80

60

40

20

0

Não
Sim

Já alguma vez viajou
para férias

acompanhado/a pelo
seu cão?

Bar Chart
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Crosstabs

Case Processing Summary

277 100,0% 0 ,0% 277 100,0%

q10_t  Quantos Euros extra
estaria disposta/o a pagar,
por noite, em alojamento,
para levar o seu cão de
férias consigo? (nota: preço
por noite por 1 cão) * Q11 
Já alguma vez viajou para
férias acompanhado/a pelo
seu cão?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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q10_t  Quantos Euros extra estaria disposta/o a pagar, por noite, em alojamento, para levar o seu cão
de férias consigo? (nota: preço por noite por 1 cão) * Q11  Já alguma vez viajou para férias

acompanhado/a pelo seu cão? Crosstabulation

7 28 35
15,8 19,2 35,0

20,0% 80,0% 100,0%
5,6% 18,4% 12,6%

-8,8 8,8
81 98 179

80,8 98,2 179,0
45,3% 54,7% 100,0%
64,8% 64,5% 64,6%

,2 -,2
29 22 51

23,0 28,0 51,0
56,9% 43,1% 100,0%
23,2% 14,5% 18,4%

6,0 -6,0
8 4 12

5,4 6,6 12,0
66,7% 33,3% 100,0%

6,4% 2,6% 4,3%
2,6 -2,6

125 152 277
125,0 152,0 277,0

45,1% 54,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%

Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual

1  0€

2  Entre 1€ e 15€

3  Entre 16€ e 30€

4  Mais de 31€

q10_t  Quantos Euros extra
estaria disposta/o a pagar,
por noite, em alojamento,
para levar o seu cão de
férias consigo? (nota:
preço por noite por 1 cão)

Total

1  Sim 2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias

acompanhado/a pelo seu
cão?

Total

Chi-Square Tests

14,010a 3 ,003

14,796 3 ,002

12,489 1 ,000

277

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,42.a.
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Symmetric Measures

,225 ,003
,225 ,003
277

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a.
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b.

Mais de 31€Entre 16€ e 30€Entre 1€ e 15€0€

Quantos Euros extra estaria disposta/o a pagar, por
noite, em alojamento, para levar o seu cão de férias

consigo? (nota: preço por noite por 1 cão)

100

80

60

40

20

0

Não
Sim

Já alguma vez viajou
para férias

acompanhado/a pelo
seu cão?

Bar Chart

Crosstabs
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Case Processing Summary

277 100,0% 0 ,0% 277 100,0%

RENDIM  Rendimento
mensal líquido do
agregado familiar (todas
as pessoas que vivem em
sua casa) * Q11  Já
alguma vez viajou para
férias acompanhado/a
pelo seu cão?

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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RENDIM  Rendimento mensal líquido do agregado familiar (todas as pessoas que vivem em sua
casa) * Q11  Já alguma vez viajou para férias acompanhado/a pelo seu cão? Crosstabulation

2 5 7
3,2 3,8 7,0

28,6% 71,4% 100,0%
1,6% 3,3% 2,5%

-1,2 1,2
7 16 23

10,4 12,6 23,0
30,4% 69,6% 100,0%

5,6% 10,5% 8,3%
-3,4 3,4

25 33 58
26,2 31,8 58,0

43,1% 56,9% 100,0%
20,0% 21,7% 20,9%

-1,2 1,2
31 25 56

25,3 30,7 56,0
55,4% 44,6% 100,0%
24,8% 16,4% 20,2%

5,7 -5,7
26 32 58

26,2 31,8 58,0
44,8% 55,2% 100,0%
20,8% 21,1% 20,9%

-,2 ,2
34 41 75

33,8 41,2 75,0
45,3% 54,7% 100,0%
27,2% 27,0% 27,1%

,2 -,2
125 152 277

125,0 152,0 277,0
45,1% 54,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual
Observadas
Esperadas
% Linha
% Coluna
Residual

1  Até 500€

2  Entre 501€ e 1000€

3  Entre 1001€ e 1500€

4  Entre 1501€ e 2000€

5  Entre 2001 e 2500 €

6  Mais de 2501 €

RENDIM  Rendimento
mensal líquido do
agregado familiar
(todas as pessoas
que vivem em sua
casa)

Total

1  Sim 2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias

acompanhado/a pelo seu
cão?

Total
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Chi-Square Tests

5,246a 5 ,387

5,337 5 ,376

,982 1 ,322

277

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,16.a.

Symmetric Measures

,138 ,387
,138 ,387
277

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a.
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b.

Mais de
2501 €

Entre 2001
e 2500 €

Entre 1501€
e 2000€

Entre 1001€
e 1500€

Entre 501€
e 1000€

Até 500€

Rendimento mensal líquido do agregado familiar
(todas as pessoas que vivem em sua casa)

50

40

30

20

10

0

Não
Sim

Já alguma vez viajou
para férias

acompanhado/a pelo
seu cão?

Bar Chart
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Anexo 7 
__________________________________ 

 
OUT PUTS DOS TESTES DE HIPÓTESES 

 
 

TESTE T-STUDENT 
 

Grupo 1 – donos que já viajaram com o cão de férias (pet travellers) *  
Grupo 2 – donos que nunca viajaram com o cão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T-Test

Group Statistics

125 ,0029394

152 -,0024173

125 -,0489809

152 ,0402803

125 -,0169283

152 ,0139213

125 4,2624

152 3,9461

125 2,1500

152 2,0625

125 2,62

152 3,88

125 3,43

152 3,86

125 4,22

152 3,91

125 4,10

152 3,29

125 3,44

152 1,96

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

FAC1_9  REGR factor score
1 for analysis 9

FAC2_9  REGR factor score
2 for analysis 9

FAC3_9  REGR factor score
3 for analysis 9

questao_8

questao_2

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão

Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistasQ5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poderQ6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar para
férias com o seu cão, isso
seria para si:Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?

N Mean
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Group Statistics

,95056249 ,08502089

1,04201623 ,08451868

,98362481 ,08797808

1,01473020 ,08230549

,93965367 ,08404518

1,04991025 ,08515897

,58055 ,05193

,64939 ,05267

,88843 ,07946

,86567 ,07021

1,343 ,120

1,145 ,093

1,520 ,136

1,273 ,103

,894 ,080

,935 ,076

1,061 ,095

1,090 ,088

1,358 ,121

1,079 ,088

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

1  Sim

2  Não

Q11  Já alguma vez viajou
para férias acompanhado/a
pelo seu cão?

FAC1_9  REGR factor score
1 for analysis 9

FAC2_9  REGR factor score
2 for analysis 9

FAC3_9  REGR factor score
3 for analysis 9

questao_8

questao_2

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão

Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistasQ5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poderQ6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar para
férias com o seu cão, isso
seria para si:Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?

Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

,103 ,749

,025 ,875

,018 ,894

,888 ,347

,149 ,700

15,529 ,000

13,820 ,000

,690 ,407

,001 ,976

18,688 ,000

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

FAC1_9  REGR factor score
1 for analysis 9

FAC2_9  REGR factor score
2 for analysis 9

FAC3_9  REGR factor score
3 for analysis 9

questao_8

questao_2

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão

Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistas
Q5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poder
Q6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar para
férias com o seu cão, isso
seria para si:
Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?

F Sig.

Levene's Test for Equality
of Variances
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Independent Samples Test

,044 275 ,965 ,00535665

,045 272,023 ,964 ,00535665

-,739 275 ,461 -,08926120

-,741 267,666 ,459 -,08926120

-,255 275 ,799 -,03084952

-,258 273,008 ,797 -,03084952

4,231 275 ,000 ,31635

4,277 273,058 ,000 ,31635

,827 275 ,409 ,08750

,825 262,042 ,410 ,08750

-8,467 275 ,000 -1,266

-8,337 244,731 ,000 -1,266

-2,522 275 ,012 -,423

-2,479 242,135 ,014 -,423

2,724 275 ,007 ,302

2,736 268,743 ,007 ,302

6,264 275 ,000 ,815

6,280 267,249 ,000 ,815

10,102 275 ,000 1,479

9,881 234,257 ,000 1,479

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

FAC1_9  REGR factor score
1 for analysis 9

FAC2_9  REGR factor score
2 for analysis 9

FAC3_9  REGR factor score
3 for analysis 9

questao_8

questao_2

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão

Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistas
Q5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poder
Q6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar para
férias com o seu cão, isso
seria para si:
Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference

t-test for Equality of Means
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Independent Samples Test

,12096221 -,23277294 ,24348623

,11988311 -,23065999 ,24137329

,12084283 -,32715576 ,14863336

,12047546 -,32646127 ,14793887

,12094834 -,26895179 ,20725276

,11964799 -,26639948 ,20470045

,07478 ,16914 ,46355

,07396 ,17073 ,46196

,10577 -,12073 ,29573

,10604 -,12130 ,29630

,149 -1,560 -,971

,152 -1,565 -,967

,168 -,754 -,093

,171 -,760 -,087

,111 ,084 ,519

,110 ,085 ,518

,130 ,559 1,070

,130 ,559 1,070

,146 1,191 1,768

,150 1,184 1,774

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed
Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

FAC1_9  REGR factor score
1 for analysis 9

FAC2_9  REGR factor score
2 for analysis 9

FAC3_9  REGR factor score
3 for analysis 9

questao_8

questao_2

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão

Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistas
Q5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poder
Q6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar para
férias com o seu cão, isso
seria para si:
Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?

Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means
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Correlations

,000
1,000

277
,000 ,000

1,000 1,000

277 277

-,134* -,065 ,257**
,026 ,278 ,000
277 277 277

,227** ,484** ,061 -,106
,000 ,000 ,314 ,078
277 277 277 277

,111 ,149* -,107 -,391**
,066 ,013 ,076 ,000
277 277 277 277

,164** ,167** ,324** ,003
,006 ,005 ,000 ,965
277 277 277 277

-,050 -,148* ,277** ,422**
,406 ,014 ,000 ,000
277 277 277 277

-,062 -,073 ,256** ,587**
,305 ,224 ,000 ,000
277 277 277 277

-,058 -,029 ,062 ,389**
,334 ,630 ,307 ,000
277 277 277 277

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FAC1_9  REGR factor score
1 for analysis 9

FAC2_9  REGR factor score
2 for analysis 9

FAC3_9  REGR factor score
3 for analysis 9

questao_8

questao_2

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão

Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistas,
Q5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poder
Q6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar para
férias com o seu cão, isso
seria para si:
Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?

FAC1_9  REGR
factor score   1
for analysis 9

FAC2_9  REGR
factor score   2
for analysis 9

FAC3_9  REGR
factor score   3
for analysis 9 questao_8
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Correlations

,160**
,008
277

,208** ,223**
,000 ,000
277 277

-,109 -,271** ,080
,070 ,000 ,185
277 277 277

,022 -,440** -,024 ,567**
,712 ,000 ,685 ,000
277 277 277 277

,082 -,599** -,039 ,257**
,171 ,000 ,515 ,000
277 277 277 277

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FAC1_9  REGR factor score
1 for analysis 9

FAC2_9  REGR factor score
2 for analysis 9

FAC3_9  REGR factor score
3 for analysis 9

questao_8

questao_2

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão

Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistas,
Q5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poder
Q6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar para
férias com o seu cão, isso
seria para si:
Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?

questao_2

Q4_1  Prefere
viajar para

férias sem o
cão

Q4_16  Se levar
o seu cão

quando viaja
poderá sentir-se

discriminado
em relação aos
outros turistas,

porque não
pode entrar

livremente em
todos os locais

turísticos

Q5  Em que
medida

considera
importante que
a indústria do
turismo crie

condições para
poder viajar

com o seu cão:
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Correlations

,500**
,000
277

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

FAC1_9  REGR factor score
1 for analysis 9

FAC2_9  REGR factor score
2 for analysis 9

FAC3_9  REGR factor score
3 for analysis 9

questao_8

questao_2

Q4_1  Prefere viajar para
férias sem o cão

Q4_16  Se levar o seu cão
quando viaja poderá
sentir-se discriminado em
relação aos outros turistas,
Q5  Em que medida
considera importante que a
indústria do turismo crie
condições para poder
Q6  Se lhe fosse dada a
possibilidade de viajar para
férias com o seu cão, isso
seria para si:
Q7  Qual a probabilidade
de nas próximas viagens
de férias levar consigo o
seu cão?

Q6  Se lhe fosse
dada a

possibilidade
de viajar para
férias com o
seu cão, isso
seria para si:

Q7  Qual a
probabilidade

de nas
próximas

viagens de
férias levar

consigo o seu
cão?

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Page 3



 
 
 
 

Anexo 8 
__________________________________ 

 
ALGUMAS PALAVRAS DO PROF. DR. NEIL CARR 
SOBRE VIAGENS COM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Algumas palavras do Prof. Dr. Neil Carr  
sobre viagens com animais de estimação 

 
 

If the figures on pet ownership around the world are anything to go by then the potential of 
pet-friendly travel and tourism options would appear to be huge. Despite this, the 
development of pet-friendly tourism accommodation and travel options has been relatively 
recent and patchy both at the national and global levels. In tandem with this lack of 
development there has been virtually no research conducted by the academic community 
on pet travel and tourism. As a result very little is known about the scale and nature of the 
population who may wish to take their pets on holiday with them, the nature of the pets 
they wish to take and their associated requirements, and the issues people face when either 
trying to take a holiday with their pets or attempting to find somewhere/someone to leave 
their pet/s with whilst they go on vacation. In addition, the lack of research on the pet 
travel market means that an accurate assessment of its financial potential, something the 
tourism industry obviously needs, is difficult to calculate. 
 
A small amount of work, particularly at the Masters level, is beginning to emerge that has 
looked at some of the issues associated with understanding the pet travel market. Not 
surprisingly, just like my on research on pets in the tourism experience, these have focused 
on dogs. Although this is understandable given the often close relationship between dogs 
and humans and the significant scale of the dog owning population, it misses the fact that 
‘pets’ encompasses a wide and diverse array of animals and that as a consequence the 
results of any research on dogs cannot be generalised to other species.  
 
Given the lack of research in the field of pet-travel the thesis by Iva Vinha clearly has the 
potential to make a significant and timely contribution to our understanding of a niche-
tourism market that has been identified as one of the world’s fastest growing.  
 

Dr Neil Carr 
Tourism Department 
University of Otago 

New Zealand 
ncarr@business.otago.ac.nz 
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