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ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

Com o objetivo de conhecer a satisfação dos clientes das Concessionárias suas
associadas, a APCAP solicitou à TIS a realização do Estudo de Satisfação aos Utilizadores
das Autoestradas, o qual teve início no final de 2021. Este Estudo encontra-se
estruturado em três etapas:

• Na Etapa 1 - Desenvolvimento da metodologia e preparação do inquérito foi
desenvolvido o estudo qualitativo baseado na realização de 4 Focus Group (2 na AM
de Lisboa e 2 na AM do Porto) durante os quais foi recolhida informação que
permitiu desenhar o questionário a aplicar na Etapa 2 (ver anexo 1).

• A Etapa 2 – Implementação do inquérito decorreu entre 03 de Agosto e 17 de
Setembro de 2022 entre as 8:00 e as 20:00. Foram realizados 3.063 inquéritos
válidos a condutores de veículos ligeiros e pesados (com idade superior ou igual a 18
anos), que utilizaram as áreas de serviço das concessionárias abrangidas pelo Estudo
(para mais detalhe consulte o Anexo 2).

• A Etapa 3 - Análise dos Resultados e Definição do Plano de Ação corresponde à última
etapa na qual se apresenta os principais resultados que decorrem da análise
recolhida durante a realização da Etapa 2 e o Plano de Ação onde se identifica um
conjunto de medidas de melhoria que permitirá melhorar a satisfação dos clientes
com o serviço prestado.

Etapa 1: 
Desenvolvimento 
da metodologia e 

preparação do 
inquérito

Etapa 2: 
Implementação 

do Inquérito

Etapa 3: Análise 
dos Resultados 
e Definição do 
Plano de Ação
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ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

O presente relatório apresenta as principais análises obtidas a partir da informação recolhida na fase de inquérito,
incluindo a definição do Plano de Ação e encontra-se estruturado nos seguintes capítulos:

Para que fosse garantida a anonimização dos resultados das concessionárias, foi criado um sistema de codificação que atribui um código a cada
concessionária, tendo sido produzido um relatório por concessionária e o presente relatório (relatório global) onde se apresentam os principais
resultados deste inquérito.

Quem são os clientes das 
Concessionárias?

• Amostra recolhida
• Género, escalão etário,

situação professional, etc.)
• Frequência de utilização das AE

em Portugal

• Origem / destino da viagem
• Motivo e frequência da viagem
• Planeadores utilizados
• Tipo de veículo e tipo de 

abastecimento

Que viagens realizam? O que valorizam?

• Identificação das dimensões
do estudo

• Importância média das 
dimensões

Qual o nível de satisfação com o 
serviço prestado

Nível de satisfação médio nas
dimensões de Circulação e 
Segurança Rodoviária, Gestão de 
Obras, Apoio ao Cliente, Áreas de 
Serviço e Imagem da 
Concessionária

• Gap Analysis (análise dos 
desvios entre importância e 
satisfação)

• Sugestões de melhoria e novos 
serviços devem estar 
disponíveis nas Autoestradas

O que melhorar e como
melhorar?

Qual o posicionamento das 
concessionárias?
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QUEM SÃO OS CLIENTES DAS AUTOESTRADAS?
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Principais características sociodemográficas



ESTUDO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DAS AUTOESTRADAS | FASE III – ANÁLISE DOS 
RESULTADOS E DEFINIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

9 | 63

• 83% dos clientes inquiridos são homens.

• 85% dos entrevistados são residentes em Portugal Continental.

• A distribuição dos entrevistados por escalões etários evidencia uma repartição quase idêntica entre os indivíduos do
escalão etário 25-44 anos e os do escalão 45-65 anos (46% e 45%, respetivamente), ou seja, 91% dos indivíduos
entrevistados têm entre os 25 e 65 anos. Os escalões 18-25 anos e acima dos 65 anos representam 5% e 4%,
respetivamente.

• Cerca de 95% dos inquiridos encontra-se em idade ativa, sendo maioritariamente Trabalhadores por Conta de Outrem
(75%) ou Trabalhadores por Conta Própria (20%). Os restantes 5% distribuem-se entre Reformados/ Pensionistas,
Estudantes e Desempregados.

• Quando questionados acerca do seu nível de instrução, 54% referem ter ensino secundário ou profissional, 27%
referem ter um nível de ensino superior e 19% indicam ter um nível de ensino básico.

• 71% dos clientes referem uma utilização frequente de autoestradas em Portugal, isto é, utilizam Autoestradas pelo
menos 1 vez por semana. Por outro lado, os clientes ocasionais, isto é, aqueles que referem uma frequência de
utilização mensal, representam 10% do total. Para 19% dos condutores, a utilização de Autoestradas ocorre de forma
esporádica, estando 3% a utilizar a autoestrada pela 1ª vez e 16% utilizam-na algumas vezes por ano.

Principais características sociodemográficas
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QUE VIAGENS REALIZAM?
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Principais características das viagens
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Principais características das viagens*

• Entre os 5 maiores geradores/atractores de viagens, Lisboa destaca-se como o principal polo, seguindo-se o Porto,
Almada, Sintra e Aveiro.

• 43% das viagens são realizadas por motivos de férias, lazer ou passeio e 48% por motivos obrigatórios (casa-trabalho e
em serviço). Os restantes 9% das viagens correspondem a viagens de regresso a casa ou outros motivos.

• 29% dos clientes utilizam planeadores de rota na viagem, sendo o GPS (do veículo ou outro) o mais utilizado (44%),
seguindo-se o Google Maps (30%), a aplicação Waze (25%) e Outros tipos de planeadores (1%).

• A viagem é realizada diária ou semanalmente por 44% dos clientes e para 19% a sua realização é feita pelo menos uma
vez por mês. Os restantes 37% afirmaram que a viagem que se encontravam a realizar é realizada raramente ou é
realizada pela primeira vez.

• A maioria dos clientes entrevistados conduz veículos ligeiros de passageiros (70%) e pesados de mercadorias (14%). Os
restantes 16% conduzem veículos ligeiros de mercadorias, motociclos e autocaravanas.

• No conjunto das concessionárias, 79% dos veículos ligeiros são a gasóleo e 11% a gasolina, 8% são veículos híbridos. Os
veículos 100% elétricos representam cerca de 2% do total de veículos.

* Esta caracterização concerne as viagens que os clientes estavam a realizar no momento da realização da entrevista.
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Principais características das viagens
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• Cerca de 75% dos inquiridos admitem ter um percurso alternativo ao itinerário que estavam a utilizar.

• Os principais motivos pela escolha do itinerário prendem-se com a rapidez (62%), a segurança (15%) e o menor nível de
congestionamento (11%). Ainda 8% dos inquiridos referem ter escolhido aquele itinerário por indicação da empresa
onde trabalham. Também são motivos de escolha o percurso ser mais económico, a presença de áreas de serviço e
melhor pavimento.

• A ocorrência de obras no troço é identificada por 8% dos inquiridos e apenas 1% dos inquiridos sofreu atraso na viagem.
As principais razões para esse atraso são obras em curso (35%), congestionamento/ tráfego (32%) e acidentes ao longo
do percurso (28%). A cobrança de portagem, as condições atmosféricas e a supressão de vias são também motivos de
atraso.

• As manobras perigosas (22%), os choques em cadeia e outros acidentes (18%) e a existência de animais ou objetos
estranhos na via (15%) são as situações que os condutores mais receiam encontrar nas autoestradas da concessionária.
Os veículos em excesso de velocidade, o congestionamento e os veículos em contramão são também fatores de
insegurança relevantes (8%; 8% e 7%, respetivamente).

• A Via Verde é o método de pagamento de portagem mais utilizado (87%), seguido pelo pagamento manual (5%).

• 51% dos clientes fazem sempre pelo menos uma paragem numa área de serviço e 38% referem que a paragem numa
área de serviço ocorre ocasionalmente. Apenas 11% indicam fazer raramente paragens em áreas de serviço.

Principais características das viagens*
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O QUE VALORIZAM?
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DIMENSÕES EM ESTUDO

Durante a Fase 1 deste Estudo - Desenvolvimento da
metodologia e preparação do inquérito, foram realizados 4
Focus Group a clientes das diversas concessionárias, cujos
resultados evidenciaram não só a diversidade de fatores
determinantes na escolha de itinerários de viagem mas
também as múltiplas e contrastantes perceções sobre o
serviço que é prestado pelas concessionária. Este trabalho
inicial permitiu identificar o conjunto de dimensões e
atributos mais valorizados pelos atuais clientes das
autoestradas.

Esta valorização prende-se não só com as preocupações e
anseios dos clientes (por exemplo, no caso da segurança
rodoviária e o preço praticado nas áreas de serviço e nas
portagens) mas também com o reconhecimento da
diferenciação da oferta de serviço nas autoestradas (por
exemplo, a fiabilidade do percurso) e a expectativa de novas
ofertas.

No final da Fase 1, foram selecionadas 10 dimensões para
serem avaliadas em sede de inquérito, as quais englobam
43 atributos (para mais detalhe ver anexo 3).
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O esquema seguinte apresenta as dimensões que são avaliadas no âmbito deste estudo.

DIMENSÕES EM ESTUDO

• Perceções que os clientes 
têm da Concessionária 
(preocupação com a 
manutenção da via, com a 
segurança dos condutores e 
qualidade do serviço, etc.)

Imagem da 
Concessionária

• Ausência de falhas na 
prestação do serviço, isto 
é, se a autoestrada 
apresenta condições que 
proporcionam ausência de 
atrasos no percurso

Fiabilidade do 
Percurso

• Caracterização da 
diversidade, qualidade e 
utilidade da oferta nas 
áreas de serviço

Área de Serviço

• Informação disponível na 
viagem (em painéis 
eletrónicos, sinais de 
direção, instalada em 
viaturas de assistência, 
etc.)

Informação

•Medida pela avaliação da 
segurança dos clientes 
perante obstáculos/ 
anomalias na via e em 
alterações de fluidez tráfego 
(sinais de aproximação de 
áreas de serviço e saídas da 
autoestrada, sinalização de 
interdição à entrada de 
veículos em contramão)

Sinalização

•Caracterização das 
condições de circulação 
rodoviária (estado do 
pavimento, limpeza das 
vias, iluminação das vias 
em período noturno, 
câmaras de vigilância etc.) 
e do patrulhamento das 
forças de segurança 
pública

Circulação e 
Segurança 
Rodoviária

•Avaliação do impacte de 
gestão de obras na 
circulação (sinalização de 
trabalhos na via, tempo de 
espera/ 
congestionamento, 
período do dia em que 
decorrem os trabalhos na 
via

Gestão de Obras

• Relação entre a qualidade 
e o preço do serviço

Preço Percebido

• Identificação, para o último 
ano, de quais os motivos que 
originaram uma reclamação, 
e que para o cliente, não se 
encontram de acordo com o 
serviço oferecido pela 
Concessionária

Tratamento da 
Reclamação*

• Avaliação do apoio ao 
cliente na viagem, no que 
respeita aos serviços de 
Assistência Rodoviária 
(tempo de espera, 
simpatia e apresentação 
do técnico e tipo de 
resolução do problema 
que deu origem ao pedido 
de assistência)

Assistência 
Rodoviária em 
viagem*

* Dimensão do estudo, que pela sua reduzida representatividade não será objeto de análise.
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IMPORTÂNCIA POR DIMENSÃO

• Quando questionados sobre a importância de cada dimensão, os aspetos mais valorizados pelos inquiridos foram a
Circulação e Segurança Rodoviária, Sinalização e a Fiabilidade do Percurso.

• Já as dimensões menos valorizadas pelos clientes são a Imagem da Concessionária e o Preço Percebido.
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QUAL O SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO PRESTADO?
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ENQUADRAMENTO

De forma a caracterizar o nível de serviço, nas diversas
dimensões, os clientes inquiridos foram convidados a
atribuír uma classificação, para cada atributo, numa escala
de satisfação (1 – muito insatisfeito a 10 – muito satisfeito)
ou de concordância (1 – discordo totalmente a 10 –
concordo totalmente).

As classificações foram agrupadas em novas classes, onde
para avaliações entre 1 e 2 são considerados “Muito
insatisfeitos”, entre 3 e 4 são “Insatisfeitos”, 5 e 6
correspondem aos “Neutros”, 7 e 8 representam os
“Satisfeitos” e 9 e 10 correspondem aos “Muito satisfeitos”.

Para a apresentação dos níveis de satisfação construíram-se
gráficos de frequências.

Para a análise de sugestões de melhoria e identificação de
novos serviços que deveriam estar disponíveis nas
Autoestradas, procedeu-se à codificação das respetivas
respostas abertas e análise de frequências de resposta.
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CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

• Na dimensão “Circulação e Segurança Rodoviária” foi solicitado aos inquiridos que avaliassem a sua satisfação
relativamente a 10 atributos:

• estado do pavimento;

• limpeza das vias;

• sinalização;

• sinalização perante ocorrência de acidentes;

• sinais de aproximação de áreas de serviço e saídas da autoestrada;

• sinalização de interdição à entrada de veículos em contramão;

• iluminação das vias no período noturno;

• patrulhamento das forças de segurança pública;

• equipamentos de segurança (guardas de segurança, barreiras de anti-encadeamento e atenuadores de impacto);

• existência de câmaras de vigilância.
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CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA



ESTUDO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DAS AUTOESTRADAS | FASE III – ANÁLISE DOS 
RESULTADOS E DEFINIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

23 | 63

CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

* Guardas de segurança, barreiras de anti-
encadeamento e atenuadores de impacto
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CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
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CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

• De uma forma geral, verifica-se que os inquiridos atribuem níveis elevados de satisfação em todos os atributos
analisados.

• A “Sinalização para áreas de serviço e saídas” e a “Sinalização” são os atributos com os quais os clientes estão mais
satisfeitos: 97% e 96% dos inquiridos, respetivamente, estão satisfeitos e muito satisfeitos. Assim, são estes os
atributos que registam níveis de satisfação médios mais elevados (8,1).

• O atributo que gera mais insatisfação corresponde ao “Patrulhamento das forças de segurança pública”: 4% dos clientes
revelaram estar muito insatisfeitos ou insatisfeitos. É também neste atributo que a avaliação neutra assume uma quota
mais elevada (19%). Este atributo é aquele que apresenta um nível de satisfação médio mais baixo (7,3).

• Quando questionados acerca da Satisfação Global com as Condições de Circulação e Segurança Rodoviária, os clientes
inquiridos revelam níveis elevados de satisfação, onde 97% revelam estar satisfeitos ou muito satisfeitos.

• O nível médio de satisfação global com a dimensão “Circulação e Segurança Rodoviária é de 8,0 (numa escala de 1 a
10).
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CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
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CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

A existência de radares é um tema que reúne opiniões muito díspares:

• 68% concorda ou concorda plenamente com o facto de a existência de radares contribui para o aumento de segurança
nas autoestradas

• 52% não concordam que os radares servem apenas para a caça à multa

• 39% defende que o número de radares nesta autoestrada é insuficiente,

Sobre a existência de campanhas de segurança rodoviária:

• 69% dos utilizadores de autoestradas reconhecem que as campanhas de segurança rodoviária são úteis e melhoram o
comportamento dos condutores

• 29% dos utilizadores reconhecem que estas campanhas têm efeitos na forma como conduzem, e

• 2% defendem a existência de mais campanhas.
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GESTÃO DE OBRAS
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GESTÃO DE OBRAS

• Na dimensão “Gestão de Obras” foi solicitado aos inquiridos que avaliassem a sua satisfação relativamente a 4
atributos, nomeadamente,

• distância entre a localização do painel de Informação sobre trabalhos na via e local da sua ocorrência, 

• sinalização de trabalhos na via, 

• período do dia em que decorrem trabalhos na via,

• tempo de espera/ congestionamento.

• Os atributos com os quais os clientes apresentam uma maior satisfação são a “Distância entre o painel de Informação e
local da sua ocorrência” - 85% de clientes satisfeitos e muito satisfeitos e o “Tempo de espera/Congestionamento” - 84%
de clientes estão satisfeitos e muito satisfeitos.

• Os atributos que geram mais insatisfação nos clientes da concessionária são o “Período do dia em que decorrem
trabalhos na via” - 9% de clientes muito insatisfeitos ou insatisfeitos e a “Sinalização de trabalhos na via” - 6% de
clientes muito insatisfeitos ou insatisfeitos.

• As maiores quotas de condutores neutros são 12% para a “Sinalização de trabalhos na via” e 11% para a “Distância
entre o painel de Informação e local da sua ocorrência”.

• Os níveis médios de satisfação variam entre 7,9 no atributo “Tempo de espera/Congestionamento” e 7,5 para o
“Período do dia em que decorrem trabalhos na via”.
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APOIO AO CLIENTE
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APOIO AO CLIENTE
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APOIO AO CLIENTE

• A dimensão Apoio ao Cliente foi avaliada em três situações distintas: Assistência Rodoviária, Portagens e Informação.

• Assistência Rodoviária na qual foram avaliados 3 atributos: Tempo de espera pela Assistência Rodoviária, simpatia e
apresentação do técnico especializado da Assistência Rodoviária e tipo de resolução do problema que originou o
pedido de assistência.

• Portagens que contempla a avaliação de satisfação em 2 atributos: Sinalização de encaminhamento para a via de
portagem e a Rapidez da portagem.

• Informação prestada ao cliente no decurso da viagem e que foi medida em 5 atributos: Número de painéis
eletrónicos instalados na autoestrada, informação instalada em viaturas de assistência, informação disponível em
painéis de informação e dos sinais de direção.

• Sobre Assistência Rodoviária:

• A maioria dos condutores revela elevados níveis de satisfação em todos os atributos analisados.

• No atributo “Tipo de resolução do problema que originou o pedido de assistência” verifica-se uma maior quota de
clientes satisfeitos ou muito satisfeitos (98%).

• O atributo “Tempo de espera pela assistência rodoviária” é aquele onde existem mais clientes muito insatisfeitos ou
insatisfeitos (2%), sendo também este o atributo onde se verifica a maior quota de clientes com opinião neutra
(7%).
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APOIO AO CLIENTE

• Sobre Portagens:

• Para os atributos “Rapidez da portagem” e “Sinalização de encaminhamento para a via de portagem”, apesar das
percentagens de satisfeitos ou muitos satisfeitos divergirem, a soma das duas é igual, correspondendo a 91% dos
inquiridos.

• Para os dois atributos a quota de opinião neutra foi de cerca de 7% e a quota de clientes insatisfeitos é inferior a 1%.

• Sobre Informação:

• De uma forma geral, verifica-se que os inquiridos atribuem níveis elevados de satisfação em todos os atributos
analisados.

• A “Informação dos sinais de direção” e a “Informação disponível em painéis de informação” são os atributos em que
os clientes estão mais satisfeitos ou muito satisfeitos (98% e 97%, dos clientes, respetivamente) .

• Em todos os atributos analisados, a quota de clientes insatisfeitos ou muito insatisfeitos é residual, não excedendo
1% do total de inquiridos.

• A maior quota de inquiridos com opinião neutra verifica-se no atributo “Número de painéis eletrónicos instalados na
autoestrada” (7%).
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ÁREAS DE SERVIÇO
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ÁREAS DE SERVIÇO
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ÁREAS DE SERVIÇO
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ÁREAS DE SERVIÇO
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ÁREAS DE SERVIÇO

• Na dimensão “Áreas de serviço” foram considerados 11 atributos:

• oferta e rapidez de postos de carregamento para veículos elétricos; 

• restauração (qualidade do atendimento/ produtos disponíveis/ instalações);

• área exterior (limpeza, conservação, parque de estacionamento, etc.);

• limpeza e estado de conservação das instalações sanitárias, a segurança/ vigilância;

• tempo de espera para abastecimento;

• qualidade do atendimento no posto de abastecimento;

• relação qualidade/preço dos produtos e serviços utilizados.

• De uma forma geral, verifica-se que os inquiridos atribuem níveis elevados de satisfação em todos os atributos
analisados.

• Os atributos com os quais os clientes apresentam uma maior satisfação (muito satisfeitos ou satisfeitos) são a
“Qualidade do atendimento no posto de abastecimento” (99%) e o “Tempo de espera para abastecimento e pagamento
do combustível” (97%). Estes atributos correspondem aos que registam um nível de satisfação médio mais elevado
(8,3), em conjunto com o atributo “Rapidez de carregamento de veículos elétricos”, com um nível de satisfação médio
idêntico .
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• O atributo com o qual os clientes apresentam uma maior insatisfação é “Relação Qualidade/Preço dos produtos e
serviços utilizados”: 6% dos clientes revelam estar muito insatisfeitos ou insatisfeitos e 12% têm uma opinião neutra.
Este atributo corresponde ao que regista um nível de satisfação médio mais baixo (7,4).

• Quando questionados acerca da Satisfação Global com a Área de Serviço, os clientes inquiridos revelam níveis elevados
de satisfação, onde 95% dos inquiridos revelam estar satisfeitos ou muito satisfeitos. Os restantes 5% correspondem
essencialmente aos com opinião neutra. O nível médio de satisfação global é de 7,9 (numa escala de 1 a 10).

• Os serviços mais utilizados na paragem na área de serviço foram a “Loja de Conveniência” (38%), as “Instalações
Sanitárias” (19%), “Posto de abastecimento” (17%), as “Áreas de repouso” (14%) e a “Restauração”(10%).

• Os clientes inquiridos foram convidados a indicar que novos serviços deveriam ser contemplados nas áreas de serviço.
As sugestões mais referidas foram:

• Supermercado (16%), Farmácia (16%), Postos de enfermagem (15%) e Oficina e limpeza de veículos (12%) que no 
seu conjunto representam 58% do total de sugestões analisadas;

• Ainda apresentam uma relevância significativa as sugestões de Informação turística (9%), a realização de Atividades 
culturais (8%) e a criação de centros de peritagem auto/mecânica (8%);

• Outras sugestões que mostram-se relevantes para todas as concessionárias foram Restaurante (walk-in/ drive-in/ 
takeaway), Parque de diversão e higiene para cães e Posto CTT.

ÁREAS DE SERVIÇO
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PRIORIDADES DE ATUAÇÃO
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GAP ANALYSIS

• A Gap Analysis permite identificar os desvios entre a importância atribuída pelos clientes às dimensões de serviço e o
nível de satisfação manifestado com essas dimensões.

• Quando analisadas todas as concessionárias, verifica-se que para todas as dimensões analisadas existe um desvio
negativo entre a importância e a satisfação, ou seja, a valorização que os utilizadores das autoestradas atribuem às
dimensões é superior à satisfação revelada nessas dimensões, embora os desvios existentes são de baixa relevância,
com exceção do “Preço Percebido”, para o qual a diferença absoluta é de 1,2.
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DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES DE ATUAÇÃO

• Para a determinação das prioridades de atuação, foram comparados os níveis de satisfação de cada atributo (dentro de
cada dimensão) com o respetivo nível de importância daquela dimensão, e calculados os GAPs para cada atributo.

• Para os atributos em que os GAPs foram positivos ou iguais a zero, foi considerado que, a partida, não há necessidade
de intervenção.

• Aos atributos com GAPs negativos foi atribuído um nível de prioridade, consoante o valor do GAP que apresentavam.

• Foram considerados 5 níveis de prioridade de atuação, representando o 1 o nível de prioridade de atuação máximo e o
5 , o menor nível de prioridade de atuação.

• Recomenda-se que no curto prazo, sejam implementadas medidas de melhoria nos atributos classificados com níveis de
prioridade 1,2 e 3, por serem aqueles que apresentam o maior desvio entre a satisfação e a expetativa dos utilizadores.
Posteriormente, a médio e longo prazo, os esforços devem concentrar-se na melhoria dos atributos com níveis de
prioridade 4 e 5.
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DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES DE ATUAÇÃO

As tabelas seguintes mostram os resultados da atribuição do nível de prioridade de atuação a cada atributo:
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DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES DE ATUAÇÃO

Na dimensão “Área de Serviço” é fundamental intervir nos
atributos com:
• Nível de prioridade 1: “Relação Qualidade/Preço dos

produtos e serviços utilizados”
• Nível de prioridade 2: “Área exterior (Limpeza,

Conservação, etc.)”, e “Qualidade do parque de
estacionamento” e

• Nível de prioridade 3: “Limpeza e estado de
conservação das instalações sanitárias”.

No médio prazo (níveis de prioridade 4 e 5), é necessário
implementar medidas adequadas com vista a melhorar a
qualidade das instalações na restauração, do atendimento e
dos produtos disponíveis.

A dimensão Circulação e Segurança Rodoviária
apresenta 6 atributos que devem ser
intervencionados no curto prazo:
• Nível de prioridade 1: “Estado do pavimento” e

“Patrulhamento das forças de segurança pública”,
• Nível de prioridade 2: “Existência de câmaras de

vigilância”, e “Iluminação das vias no período
noturno”,

• Nível de prioridade 3: “Equipamentos de
segurança” e “Sinalização de interdição à entrada
de veículos em contramão”.

Com níveis de prioridade 4 e 5, destacam-se “Limpeza
das vias”, “Sinais de aproximação de áreas de serviço e
saídas da autoestrada”, “Sinalização” e “Sinalização
perante ocorrência de acidentes”.
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DEFINIÇÃO DAS PRIORIDADES DE ATUAÇÃO

A dimensão Imagem da Concessionária apenas apresenta
dois atributos com níveis de prioridade 1 e 3: “A
concessionária é inovadora” e “A concessionária é melhor
que as concorrentes”, respetivamente.

Na dimensão Gestão de Obras, no curto prazo é
importante intervir nos atributos “Sinalização de trabalhos
na via” e “Período do dia em que decorrem trabalhos na
via”, e no médio prazo a implementação de medidas de
melhoria no que concerne a “Distância entre o painel de
Informação sobre trabalhos na via e local da sua
ocorrência” e o “Tempo de espera/Congestionamento”

Na dimensão Informação, o atributo “Número de painéis
eletrónicos instalados na autoestrada” foi o único a constar
na lista de maiores prioridades de atuação.

Na dimensão Informação não será necessário
implementar medidas de melhoria no curto prazo. No
médio prazo, fará sentido melhorar: a “Informação
disponível em painéis eletrónicos”, a “Informação
instalada em viaturas de assistência” e a “Informação
disponível em painéis de informação”.

Por último, é importante referir que dimensões Preço
Percebido e Fiabilidade de Percurso apresentam níveis
de prioridade de atuação, 1 e 3, respetivamente.
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AÇÕES DE MELHORIA



ESTUDO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DAS AUTOESTRADAS | FASE III – ANÁLISE DOS 
RESULTADOS E DEFINIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

47 | 63

SUGESTÕES DE MELHORIA DAS AUTOESTRADAS

• No total foram realizadas 773 sugestões de melhoria das autoestradas, que foram classificadas em diversas categorias,
apresentadas na imagem seguinte.

• A maioria das sugestões prendem-se com melhorias que os clientes gostariam de ver refletidas nas “Área de serviço”,
destacando-se:

• Repensar os espaços exteriores e de lazer das Áreas de Serviço, equacionando o alargamento das zonas com
sombras e a criação de espaços de lazer e repouso, tendo sido 41% das sugestões;

• Melhorar toda a oferta das Áreas de Serviço e Aumentar a oferta de estacionamento coberto, com 19% e 14%
respetivamente;

• Melhorar as áreas dedicadas a veículos pesados, tendo totalizado 6% das sugestões.

• Na dimensão de “Circulação e Segurança Rodoviária”, os inquiridos sugerem uma Melhoria generalizada das
infraestruturas (9%), uma Requalificação do Pavimento (4%) e Aumentar a vigilância (1%).
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SUGESTÕES DE MELHORIA DAS AUTOESTRADAS

Em complemento, a esta análise, na figura seguinte apresentam-se as sugestões de novos serviços e produtos em áreas de
serviço.
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SUGESTÕES DE NOVOS SERVIÇOS NAS ÁREAS DE SERVIÇO

• No total foram apresentadas 929 sugestões de novos serviços que poderiam ser disponibilizados nas Áreas de Serviço os
quais foram classificados nas categorias acima apresentadas.

• A abertura de Lojas Diversas (29%) incluindo supermercado, lojas de cuidado pessoal (ex: cabeleireiro) e cuidado do lar
(ex: lavandaria), seguindo-se a criação de Novas Áreas de Lazer e Repouso (21%) e de Novos restaurantes (20%), são as
sugestões mais frequentes.

• Criação de Alojamento (incluindo camping), Novos Espaços Verdes, e de Facilidades para Animais (ex: criação de parques,
serviços de veterinário e hotéis), também foram referidas pelos clientes.

• Outras sugestões relevantes foram a disponibilização de serviços de saúde (farmácia, enfermagem, posto de saúde),
eventos culturais e Espaços de Coworking.
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AÇÕES DE MELHORIA

Por último e concluindo este conjunto de análises apresentam-se a melhorias que podem ser implementadas, de forma a
aumentarem a satisfação dos clientes com as várias dimensões consideradas.

Para a definição das Ações de Melhorias, foram utilizadas como base as prioridades de atuação, definidas para as dimensões “Área
de Serviço”, “Circulação e Segurança Rodoviária”, “Imagem da Concessionária” e “Gestão de Obras”, e partir das prioridades, foram
analisadas as sugestões de melhoria e de novos serviços, que ao todo somaram 1702 sugestões, como forma de identificar em quais
dimensões cada sugestão se enquadrava:

• Para a dimensão “Área de Serviço”, por exemplo, foram relacionadas sugestões para todos os cinco atributos considerados
prioritários. No caso desta dimensão, além dos atributos prioritários, algumas sugestões foram identificadas como importantes
para constar como ações de melhorias, como por exemplo, a criação de alojamento, serviços de saúde e serviços para animais.

• Para a dimensão “Circulação e Segurança Rodoviária” foi possível relacionar quatro atributos, dos considerados prioritários, com
sugestões de melhorias. No caso da dimensão “Imagem da Concessionária”, o atributo “A concessionária é inovadora” foi
relacionado com duas sugestões que entendeu-se como sendo inovadoras e que teriam a capacidade de melhorar a visão dos
clientes quanto à inovação da concessionária.

• Por fim, para a dimensão “Gestão de Obras”, o atributo “Período do dia em que decorrem os trabalhos na via” foi relacionado
com a sugestão de que os serviços de manutenção ocorressem fora das horas de ponta.

• No caso específico da dimensão “Preço Percebido”, não foram definidas ações de melhoria, por se tratar de uma dimensão onde
as melhorias a implementar devem ser transversais a todas as dimensões para que haja uma alteração positiva na perceção dos
clientes.

Prioridades de atuaçãoDimensão Sugestões de Melhorias / Novos Serviços
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A oferta de postos de carregamento 
para veículos elétricos

Área exterior (Limpeza, Conservação, 
etc.)

Limpeza e estado de conservação 
das instalações sanitárias

Qualidade do parque de 
estacionamento

Relação Qualidade/Preço dos 
produtos e serviços

Repensar os espaços de lazer nas AE

Novas áreas de lazer e repouso / 
Novos espaços verdes

Aumentar a oferta do parque de 
estacionamento coberto

Lojas diversas

Novos restaurantes / Melhorar oferta de 
restauração / Redução dos preços da restauração

Área de Serviço

Melhorar toda a oferta das AE

Melhorar instalações sanitárias e ter 
zonas de balneários e chuveiros

Alojamento (incluindo Camping)

Facilidades para animais

Serviços de saúde

AÇÕES DE MELHORIA Novos postos de carregamento de VE
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Patrulhamento das forças de 
segurança pública

Estado do pavimento

Existência de câmaras de vigilância

Iluminação das vias no período 
noturno

Requalificação do pavimento

Melhoras as condições de iluminação 

Circulação e 
Segurança 
Rodoviária Aumentar a vigilância incluindo 

câmeras de seguranças 

Ter mais guardas de proteção na 
autoestrada

“A concessionária é inovadora”
Imagem da 

concessionária

Criação de Espaços de Coworking
(nas AE)

Eventos culturais (nas AE)

Período do dia em que decorrem os 
trabalhos na via 

Gestão de Obras Realização de serviços de 
manutenção fora das horas de ponta

AÇÕES DE MELHORIA
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ANEXOS
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ANEXO 1 | METODOLOGIA – DESENHO DO QUESTIONÁRIO

O questionário foi desenvolvido em colaboração com a
APCAP. A sua aplicação foi preconizada no software
QuestionPro, um software que permite implementar e
gerir inquéritos com elevada eficiência.

No essencial, o questionário era composto pelos seguintes
blocos de questões:

• Caracterização da viagem – Local de início/ fim da
viagem, nº de passageiros, motivo da viagem, tipo de
veículo, utilização de planeadores de viagem, itinerário.

• Fiabilidade do percurso – Identificação de ocorrência de
atrasos à realização do percurso e seus motivos.

• Avaliação da Satisfação com o serviço, considerando
diversos fatores de qualidade, e que abranjam
designadamente a avaliação sobre as áreas de serviço,
informação e apoio ao condutor, qualidade das vias,
gestão das obras, etc…

• Identificação de Sugestões de melhoria e de novos
serviços que deveriam estar disponíveis nas
Autoestradas.

• Caracterização dos clientes - Socioeconómica;
Frequência de utilização das Autoestadas.
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ANEXO 1 | METODOLOGIA – DESENHO DO QUESTIONÁRIO

O questionário foi estruturado em perguntas abertas e
fechadas.

Dado existirem um conjunto de dimensões em estudo,
numa primeira fase, o inquirido atribui o seu nível de
importância (numa escala de 1 – nada importante a 10 –
muito importante) a 10 dimensões que caracterizam o
nível do serviço:

• Imagem da Concessionária
• Fiabilidade do Percurso
• Área de Serviço
• Informação
• Sinalização
• Circulação e Segurança Rodoviária
• Gestão de Obras
• Preço Percebido
• Tratamento da Reclamação (que pela sua reduzida

representatividade não será objeto de análise)
• Assistência Rodoviária em Viagem (que pela sua reduzida

representatividade não será objeto de análise)

Numa segunda fase, e para cada dimensão o inquirido
atribui o seu nível de satisfação (numa escala de 1 – muito
insatisfeito a 10 – muito satisfeito) ou concordância (numa
escala de 1 – discordo totalmente a 10 – concordo
totalmente) a um conjunto de atributos de caracterização
da dimensão.

No contexto de perguntas abertas, que consistem em
campos para livre introdução de opinião do inquirido,
foram colocadas, por exemplo, questões relacionadas com
sugestões de melhoria, identificação de novos serviços que
deveriam estar disponíveis na rede concessionária de
Autoestradas e que mensagens deveriam ser apresentadas
em campanhas de segurança rodoviária.
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ANEXO 2 | FICHA TÉCNICA GLOBAL

Condutores de veículos ligeiros e 
pesados, de 18 concessionárias de 

Portugal Continental com idade 
superior ou igual a 18 anos

POPULAÇÃO

Foram realizadas entrevistas pessoais, 
através do sistema CAPI – Computer
Assisted Personal Interviewing - em 

45 áreas de serviço e 1 posto de 
combustível

MÉTODO DA ENTREVISTA AMOSTRA

3063
ENTREVISTAS

erro amostral: 7,9%

Os respondentes foram selecionados
de acordo com os volumes de tráfego

das concessionárias

A recolha de informação decorreu 
entre 03 de Agosto e 17 de Setembro 

de 2022 entre as 8:00 e as 20:00.
O tempo médio de resposta fixou-se 

nos 9 minutos

A amostra para caracterizar a satisfação dos clientes das autoestradas foi recolhida em 45 áreas de serviço de 22
autoestradas. No total, foram considerados 3.063 inquéritos válidos para a análise.
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• A caracterização dos Clientes da Concessionárias consiste no apuramento dos grandes números da amostra: número
de inquéritos realizados, distribuição por género, escalão etário, nível de instrução e situação profissional.
Adicionalmente atesta-se a regularidade de utilização de autoestradas em Portugal e se o inquirido reside ou não em
Portugal Continental.

• Para aferir o Perfil de Viagem do cliente, são caracterizadas variáveis como a Origem/ Destino, motivo e frequência da
viagem. Os inquiridos também foram questionados acerca da tipologia do veículo e do tipo de abastecimento, no
contexto de veículos ligeiros. Por último, também foi avaliada a utilização de planeadores de rota na viagem.

• A análise das Dimensões de satisfação do cliente é feita através de duas abordagens correntes nesta matéria:

• Construção de gráficos de quadrantes e

• Gap analysis (análise de folgas).

A adoção destas duas abordagens permite obter uma maior robustez nos resultados, uma vez que cada uma delas
confirma os resultados da outra.

ANEXO 3 | TRATAMENTO DE DADOS E OBTENÇÃO DE RESULTADOS
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• Gráfico de Quadrantes para Análise da Satisfação
• O gráfico de quadrantes é utilizado para avaliar um

inquérito de satisfação e funciona como um bom gerador
de ações posteriores.

• O eixo vertical representa a satisfação para com os
atributos e o eixo horizontal representa a importância do
atributos. Os eixo intercetam-se no ponto (média da
importância dos atributos, média da satisfação dos
atributos). A intersecção destes dois eixos formam-se
quatro setores ou quadrantes:

Quadrante - Valorizar: Corresponde às dimensões em que os
clientes atribuem elevada importância e com os quais estão
satisfeitos. Os atributos são importantes e têm um bom
desempenho;

Quadrante - Manter: Corresponde às dimensões em que os
clientes atribuem menor importância, mas com os quais estão
satisfeitos. Importa manter, mas sem investir demasiados
recursos;

Quadrante – Vigiar: Corresponde às dimensões em que os
clientes atribuem menor importância e com os quais estão
menos satisfeitos. Importa observar e caso não haja outras
prioridades pode investir-se na melhoria do desempenho;

Quadrante – Melhorar: Corresponde às dimensões em que os
clientes atribuem maior importância e com os quais estão
menos satisfeitos, ou seja são atributos importantes que
apresentam baixo desempenho. A prioridade de intervenção
tem de ser dada a estes atributos.
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• Gap Analysis

• Consiste na análise dos desvios entre a importância atribuída pelos clientes aos atributos e o nível de satisfação
manifestado com esses atributos.

• Quanto maior for a importância e menor a satisfação, maior é a lacuna (gap) no sentido de pior desempenho (valor
negativo), pelo que a estratégia de intervenção deve passar por dar prioridade aos atributos onde esta situação acontece.

• Pelo contrário, situações onde a importância é menor e a satisfação é maior, maior é a lacuna no sentido de melhor
desempenho (valor positivo), pelo que a estratégia de intervenção deve passar por manter as condições dos atributos
onde esta situação acontece.



ESTUDO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DAS AUTOESTRADAS | FASE III – ANÁLISE DOS 
RESULTADOS E DEFINIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

60 | 63

ANEXO 3 | TRATAMENTO DE DADOS E OBTENÇÃO DE RESULTADOS

Dimensão Atributo
A concessionária desta autoestrada preocupa-se com a manutenção da via
A concessionária preocupa-se com a segurança dos condutores
A concessionária desta autoestrada é melhor que as concorrentes 
A concessionária desta autoestrada é inovadora
A concessionária desta autoestrada preocupa-se com a qualidade dos serviços que oferece aos 

Fiabilidade do 

Percurso
Esta autoestrada é fiável, isto é, apresenta condições que proporcionam ausência de atrasos no 

seu percurso
Qualidade do atendimento/ produtos disponíveis (restauração e loja de conveniência)
Qualidade das instalações na restauração (Estado de Conservação, Conforto e Limpeza)
Área exterior (Limpeza, Conservação, facilidade geográfica em transitar entre os vários serviços)
Qualidade do parque de estacionamento (oferta de lugares no parqueamento, abrigo)
Limpeza e estado de conservação das instalações sanitárias
Segurança/ Vigiância
Tempo de espera para abastecimento e pagamento do combustível
Qualidade do atendimento no posto de abastecimento
A oferta de postos de carregamento para veículos elétricos é adequada*
Rapidez de carregamento de veículos elétrico*
Relação Qualidade/Preço dos produtos e serviços utilizados
Informação instalada em viaturas de assistência
Número de painéis eletrónicos instalados na autoestrada
Informação disponível em painéis eletrónicos
Informação disponível em painéis de informação
Informação dos sinais de direção

Imagem da 

Concessionária

Área de Serviço

Informação



ESTUDO DE SATISFAÇÃO AOS UTILIZADORES DAS AUTOESTRADAS | FASE III – ANÁLISE DOS 
RESULTADOS E DEFINIÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

61 | 63

ANEXO 3 | TRATAMENTO DE DADOS E OBTENÇÃO DE RESULTADOS



Este documento foi sujeito ao controlo da qualidade interno de acordo com o procedimento
Controlo da Qualidade de Documentos (P2/05) definido no Sistema de Gestão da TIS.pt.

This document was subject to Internal Quality Assurance, following the company's internal
procedures (P2/05), as defined in the TIS.PT Management System.



TIS: AV. MARQUÊS DE TOMAR 35, 3DT
1050-153 LISBOA

T: +351 213 504 400
WWW.TIS.PT

TIS: AV. MARQUÊS DE TOMAR 35, 3DT
1050-153 LISBOA

T: +351 213 504 400
WWW.TIS.PT


	Default Section
	Slide 1: Estudo de satisfação dos utilizadores das autoestradas – relatório público  
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41

	Untitled Section
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63


