
4. ACTIVIDADES QUOTIDIANAS E USOS DO TEMPO DOS UTILIZADORES 
DA INTERNET 

Usos diários do tempo: utilizadores dedicam menos tempo às actividades 
domésticas 

Outra questão interessante é a dos usos do tempo por parte dos 

utilizadores da internet. Sabe-se que uma fatia importante dos tempos 

quotidianos é votada, para além do trabalho e do sono, às actividades 

domésticas. No caso dos indivíduos que se declaram utilizadores da internet, o 

tempo despendido neste tipo de tarefas é contudo relativamente baixo, em 

especial quando comparado com o verificado entre os não utilizadores. Em 

média, os primeiros afirmam consumir pouco mais de 4 horas semanais nas 

actividades ligadas à casa durante os dias de semana e cerca de 3 horas nos 

fins de semana. Já no que respeita aos não utilizadores estes valores sobem 

para cerca de 7 horas e meia, no primeiro caso, e 4 horas no segundo.  

Quadro 4.1 Horas semanais dedicadas às actividades domésticas de utilizadordes e não 

utilizadores da internet 

Utilizadores de internet Não utilizadores de internet 
 

n % n % 

0 horas 203 28,5 443 25,5 

de 0,1 a 5 horas 343 48,3 566 32,5 

de 5,1 a 13 horas 110 15,4 383 22,0 

de 13,1 a 25 horas 44 6,2 232 13,3 

25,1 e + horas 9 1,2 106 6,1 

horas semanais 
dedicadas às tarefas 
domésticas excluindo 
os fins de semana 

Ns/nr 2 0,3 9 0,5 
 Total 711 100,0 1739 100,0 

0 horas 211 29,6 442 25,4 

de 0,1 a 5 horas 383 53,9 751 43,2 

de 5,1 a 13 horas 98 13,8 477 27,4 

de 13,1 a 25 horas 17 2,3 60 3,4 

horas semanais 
dedicadas às tarefas 
domésticas aos fins de 
semana 

Ns/nr 2 0,3 10 0,6 

 Total 711 100,0 1739 100,0 
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O quadro 4.1 confirma precisamente esta situação. A maioria dos 

utilizadores da internet (48%) despendem até 5 horas semanais nas tarefas 

domésticas (excluindo os fins de semana) e quase 30% referem mesmo não 

ocupar qualquer tempo durante a semana com este tipo de tarefas. No caso 

dos não utilizadores, 40% afirmam demorar mais de 5 horas semanais (excepto 

fins de semana) nas actividades do lar, sendo de 25% a percentagem dos que 

referem a total ausência destes afazeres durante a semana. Ao fim de semana 

a comparação é semelhante entre os dois grupos, manifestando-se em geral 

um aumento relativo do tempo despendido nestas matérias (tendo em conta 

que se tratam apenas de dois dias).  

Já no que toca às horas de trabalho, a comparação tende a apontar mais 

semelhanças que diferenças, ainda que se verifique uma incidência 

ligeiramente superior, no caso dos utilizadores, na categoria até 35 horas 

trabalho semanal (24%). A maioria (36%) inscreve-se no escalão das 36 a 40 

horas, mas quase 30% trabalham ainda mais de 45 horas médias semanais.  

Quadro 4.2 Horas de trabalho semanal de utilizadores e não utilizadores da internet 

Utilizadores de internet Não utilizadores de internet 
Horas semanais que 
dedica ao trabalho n % n % 

até 35 horas 115 24,3 152 16,6 

de 36 a 40 horas 171 36,0 360 39,2 

de 41 a 45 horas 54 11,5 132 14,4 

46 e + horas 133 27,9 257 28,1 

Ns/nr 2 0,4 15 1,7 

Total 476 100,0 917 100,0 

 

Outro dado disponível prende-se com o tempo utilizado em conversas 

com os membros do agregado familiar. Também aqui as diferenças são pouco 

significativas, registando-se que a maioria dedica 1 a 4 horas diárias ao 

convívio familiar.  

No caso das horas dispensadas ao sono, durante a semana os 

comportamentos de utilizadores e não utilizadores da internet tendem a 
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aproximar-se, registando-se como situação mais comum entre 6 a 8 horas de 

sono diárias. Já ao fim de semana, os cibernautas manifestam dormir um 

pouco mais: a maioria (46%) descansa por mais de 8 horas, enquanto apenas 

28% dos não utilizadores afirmam fazê-lo. 

Utilizadores da internet: maior diversidade de actividades quotidianas 

O tempo despendido em navegações na internet não parece pôr assim 

em causa o desenvolvimento de outras actividades. Os utilizadores da internet, 

embora lhe dediquem algumas horas (como foi verificado anteriormente), 

consideram manter a mesma dedicação a outras tarefas e a mesma 

disponibilidade, por exemplo, para o sono, que tinham antes da entrada da web 

nas suas vidas. Aliás, é bastante interessante verificar que, comparativamente, 

estes indivíduos mantêm um leque bastante diversificado e intenso de hobbies 

e outras actividades quotidianas para além do trabalho e das tarefas 

domésticas. 

Como é patente no quadro 4.3, regista-se uma significativa adesão por 

parte dos cibernautas portugueses a uma multiplicidade de actividades, desde 

as mais ligadas ao lazer e fruição cultural no espaço doméstico (como a ver 

televisão, ouvir rádio e música, ler jornais, revistas ou livros), às mais 

vocacionadas para o convívio dentro ou fora de portas (como passear, estar 

com amigos, conversar e brincar com crianças, ir a bares e restaurantes, 

cinema). Embora com incidência inferior, assume ainda alguma importância 

entre estes indivíduos a participação em espectáculos desportivos e 

acontecimentos populares, a visita a museus, exposições, conferências ou, 

ainda que mais raramente, a ida a teatro e concertos.  
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Quadro 4.3 Actividades quotidianas dos utilizadores e não utilizadores da internet 

 Utilizadores de internet Não utilizadores de internet  

 n % n % 

Sim 704 98,9 1728 99,4 Ver TV 

Não 7 1,1 11 0,6 
Sim 564 79,3 474 27,3 Ver vídeos ou DVD 

Não 147 20,7 1265 72,7 
Sim 686 96,4 1447 83,2 Passear 

Não 25 3,6 292 16,8 
Sim 676 95,1 1436 82,6 Ouvir rádio 

Não 35 4,9 303 17,4 
Sim 691 97,2 1218 70,0 Ouvir música 

Não 20 2,8 521 30,0 
Sim 668 94,0 1230 70,8 Ler jornais ou revistas 

Não 43 6,0 509 29,2 
Sim 558 78,5 530 30,5 Ler livros 

Não 153 21,5 1209 69,5 
Sim 288 40,5 665 38,2 Não fazer nada 

Não 423 59,5 1074 61,8 
Sim 604 85,0 868 49,9 Ir a bares, restaurantes, discotecas 

Não 107 15,0 871 50,1 
Sim 539 75,7 402 23,1 Ir ao cinema 

Não 172 24,3 1337 76,9 
Sim 233 32,8 131 7,5 Ir ao teatro, ópera ou concertos 

Não 478 67,2 1608 92,5 
Sim 268 37,7 143 8,2 Ir a museus, exposições ou conferências 

Não 443 62,3 1596 91,8 
Sim 702 98,7 1596 91,8 Encontrar-se com familiares ou amigos 

Não 9 1,3 143 8,2 
Sim 407 57,2 119 6,8 Jogar com o computador ou consola 

Não 304 42,8 1620 93,2 
Sim 647 91,0 1411 81,1 Falar com as pessoas da casa, brincar com as 

crianças, etc. Não 64 9,0 328 18,9 
Sim 411 57,8 470 27,0 Assistir a espectáculos ou competições 

desportivas Não 300 42,2 1269 73,0 
Sim 348 49,0 204 11,7 Praticar algum desporto ou actividade física 

Não 363 51,0 1535 88,3 
Sim 78 11,0 45 2,6 Assistir a manifestações ou reuniões de 

sindicatos, partidos políticos ou associações Não 633 89,0 1694 97,4 
Sim 274 38,5 914 52,6 Ir à igreja ou lugar de culto religioso 

Não 437 61,5 825 47,4 
Sim 450 63,2 882 50,7 Assistir a acontecimentos populares, festas ou 

feiras Não 261 36,8 857 49,3 
Sim 176 24,7 161 9,2 Praticar algum hobby 

Não 535 75,3 1578 90,8 
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Comparando com os não utilizadores, o primeiro grupo é particularmente 

mais activo nos mais variados níveis. Exceptuando actividades mais 

transversais, como ver TV ou conversar com amigos, em todas as restantes 

opções se regista uma participação bastante menor por parte dos não 

utilizadores. E é ainda interessante notar que os cibernautas são ainda os que 

mais frequentemente desenvolvem, também em casa, tarefas relativas à sua 

actividade profissional.  
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