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O início de uma relação
mais próxima com a casa
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A vida em casa durante uma pandemia
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Para escapar à turbulência do
mundo exterior, 78% das
pessoas de todo o mundo afirmam
que a casa foi o seu refúgio
REFÚGIO durante
as restrições impostas pela pandemia
de 2020.
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O que podemos concluir sobre a
forma como as pessoas querem viver
agora e qual o futuro da vida em casa?

Voltar ao índice

2020

5

2

Como resultado, em cada
pessoas fizeram mudanças em casa
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Em 2020, a vida em casa foi inesperada
e profundamente interrompida pela
pandemia de COVID-19, afetando e
determinando todos os aspetos da
vida das pessoas em casa. Sempre
estivemos cientes da importância do
lugar seguro a que chamamos casa e
o papel que desempenha na vida das
pessoas. Por isso, este ano, preocupámonos essencialmente em perceber o
impacto da pandemia global na vida
em casa, agora e nos anos futuros.
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Todos os anos,
conversamos com
milhares de pessoas em
todo o mundo para nos
ajudarem a compreender
o que contribui para uma
melhor vida em casa.
Esta é a sétima edição do
Relatório Vida em Casa
IKEA (Life at Home) – num
ano como nenhum outro.
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uma pandemia
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À medida que o coronavírus se
espalhou pelo mundo, foi mudando as
nossas vidas de maneiras que muitos
jamais poderiam ter imaginado.
Forçou os governos a colocar
restrições aos seus cidadãos a uma
velocidade e escala sem precedentes,
exigindo que milhões de pessoas em
todo o mundo permanecessem nas

2020
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suas casas. A semelhança desta
experiência entre países e culturas é
notável. Para quase todos, em todos
os lugares e ao mesmo tempo, a casa
passou a ser o centro do mundo.

Em 2020, a vida em casa
de todas as pessoas, em
todo o mundo, sofreu
uma transformação
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Praticamente de um dia para o outro,
o espaço em que vivíamos passou a
ser também o nosso escritório, escola,
ginásio, parque infantil e espaço de
convívio. As pessoas numa mesma
casa passaram a estar juntas 24 horas
por dia, 7 dias por semana, mas
igualmente separadas e distantes
das famílias alargadas e dos amigos.
As pessoas tiveram de se adaptar a
um estilo de vida inteiramente novo,
em que tudo se passava em casa.

96%
INTRODUÇÃO
Introdução

das pessoas ficaram
em casa durante o
confinamento ou
medidas restritivas

Reconexão ou desconexão?

O grande recomeço em casa
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“Esta pandemia forçou as
pessoas a recolherem-se num
único espaço. De repente, deixámos de
poder ser nómadas, de nos deslocarmos
profissionalmente. Foi uma inversão completa
do rumo que as coisas estavam a seguir, como
a tendência para uma economia de partilha e
para trabalhar em cafés e espaços comuns.
A pandemia revelou que precisamos de
um refúgio, e esse refúgio tem de
nos oferecer muito mais do que
pensávamos precisar.”
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olhámos para além
das quatro paredes

O nosso estudo continua a revelar
que a maioria das pessoas sentese em casa quando esta responde
a cinco necessidades emocionais
fundamentais. Se essas necessidades
estiverem satisfeitas, sentimo-nos
felizes e conseguimos superar a
situação e usá-la em nosso benefício.

Um terço das pessoas em
todo o mundo afirmou haver
lugares onde se sentiam
mais em casa do que no
espaço onde viviam.

Recentemente, a nossa
relação com a casa tem
sido posta à prova

exigimos muito
mais da casa

Nos últimos anos, temos assistido a
um fosso cada vez maior entre a forma
como as pessoas esperam que as suas
necessidades sejam satisfeitas pela
casa e a sua experiência real. Como
resultado, voltámo-nos cada vez mais
para as redes sociais, aplicações de
mensagens, parques, casas de amigos
e outros espaços de convívio para nos
sentirmos em casa. Era assim que
preenchíamos a lacuna que a nossa
casa não conseguia, ou seja, procurando
a resposta no mundo exterior.

Como as restrições limitavam
o nosso acesso ao mundo
exterior, não era aí que
estava a resposta às nossas
necessidades. Tivemos
de a encontrar em casa, e
somente em casa. A nossa
casa nunca esteve sob tanto
escrutínio e tanta pressão
para responder a todas as
nossas necessidades.

A capacidade de nos desligarmos, refletir
e escolher como interagir com as outras
pessoas. Algum tempo a sós para ler
ou fazer exercício ajuda bastante.

CONFORTO
Não se trata de ter uma cama confortável ou de
uma manta macia, mas de nos sentirmos felizes
e descontraídos no nosso ambiente. Saber que
podemos descontrair e sermos nós próprios
no lugar onde vivemos é muito importante.

PROPRIEDADE
Ter uma sensação de controlo sobre o espaço e
o lugar onde vivemos é fundamental. Quando
pintamos uma parede ou escolhemos os nossos
móveis, começamos a sentir a casa como nossa.

PERTENÇA
Significa sentirmo-nos parte de um grupo
que nos aceita, num lugar que reflete quem
somos. Podemos senti-lo junto de familiares
ou colegas de casa, ou mesmo de amigos.

SEGURANÇA
Mais do que segurança física ou financeira,
trata-se de nos sentirmos protegidos e em
segurança quando estamos em casa. Se a nossa
casa for um refúgio da incerteza do mundo
exterior, conseguimos superar as situações
difíceis e aproveitá-las em nosso benefício.
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A casa sempre
desempenhou
um papel
importante na
nossa vida

Uma relação saudável
com a casa dá resposta
a um conjunto de
necessidades
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Embora tenha sido difícil gerir o
cansaço, a desmotivação e a sensação
de confinamento iniciais decorrentes de
passarmos praticamente os dias dentro
de quatro paredes, muitos de nós
pusemos de parte esses desafios do dia
a dia e começámos a valorizar o papel
e a importância da casa na nossa vida.

A casa excedeu as
nossas expetativas no
confinamento
Embora existindo algumas variações
de país para país, quase metade (46%)
das pessoas que ficaram em casa
sentiu que a casa satisfez as suas
necessidades emocionais de forma mais
acentuada durante o período restritivo
ou de confinamento do que antes.
US
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"A minha ligação
à casa é agora
inquestionavelmente mais
forte. Estou muito grato por
ter este espaço. Aprendi
realmente a gostar dele
e a sentir-me bem e
descontraído."

44%
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45%

PRIVACIDADE
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Apesar de
tudo, a casa
foi além das
nossas
necessidades

Quase metade (46%)
de nós sentiu que a
nossa casa respondeu
melhor às suas
necessidades emocionais
durante o confinamento
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Esta sensação de refúgio temse mantido na medida em que
o contexto global em evolução
continua a despertar sentimentos
de incerteza, medo e ansiedade
em relação ao mundo exterior.

UA

“Atualmente, a minha casa é o

único lugar onde me sinto seguro –
onde tenho tudo sob controlo. Sei que
está limpa e faz-me sentir em segurança.
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Fora de casa, não tenho esse controlo.
A incerteza sobre se as outras pessoas
estão a levar este problema tão a sério
como eu deixa-me insegura.”

78%

2020

das pessoas em todo o mundo que
ficaram em casa durante o período
restritivo ou de confinamento
referem que a casa foi o seu
refúgio durante esse período
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A casa tornou-se
no nosso

A nossa casa desempenhou um
papel muito mais importante do que
responder às necessidades emocionais.
Para a maioria de nós, funcionou como
refúgio para escapar à turbulência dos
acontecimentos globais. Ao mesmo
tempo que nos fazíamos um esforço
para nos adaptarmos à realidade diária
das restrições devido à pandemia,
em casa encontrávamos conforto
na familiaridade, segurança e no
sentimento de posse relativamente ao
pouco que estava sob nosso controlo.
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ILENIA, ITÁLIA

O RECOMEÇO DA I

LENIA

“Desenvolvi alguns novos hábitos diários que
me mantêm ocupada além do trabalho e sei
o que fazer quando me sinto nostálgica – faço
vídeochamadas com as pessoas de quem sinto
falta ou perco-me nas minhas memórias e acabo
por ficar mais bem-disposta. Talvez no início
tenha sido mais difícil, mas agora estou mais
confiante com a minha casa.
Considero-a uma extensão dos
meus pais e amigos.”

Ilenia vive e trabalha em Milão, norte da Itália. Tem 30 anos e quando
falámos com ela, estava confinada no seu apartamento há cerca de
seis semanas. Trabalhava em casa e já não via os pais há dois meses.
um refúgio a casa que antes considerava como uma mera base
à qual regressar. Adaptou a casa e as rotinas para se adequarem
ao seu estilo de vida, estabeleceu novos rituais e criou um espaço

2020

com o qual aprendeu identificar-se e a considerar “parte de si”.
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Criou novos rituais, rotinas e projetos que a ajudaram a ver como

RACHEL,
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"Aprendi a
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dedicar mais tempo a cuidar de
mim e a fazer exercício físico. A
viver no presente e a sentir-me
feliz com isso. A ver o aspeto

2020

positivo de cada dia."

Quando pedimos às pessoas
que participaram no estudo para
enumerarem as 12 atividades que
mais fizeram durante as restrições
impostas pela pandemia, passar
mais tempo e fazer refeições com a
família vieram em primeiro lugar.

53% passaram mais tempo
com a FAMÍLIA
50% fizeram mais
REFEIÇÕES EM FAMÍLIA

40% fizeram mais EXERCÍCIO em casa
32% TRABALHARAM mais em casa

TEMPO
SÓ PARA SI
Embora tenha sido difícil conciliar
trabalho, vida familiar e os desafios do
mundo exterior, encontrámos consolo
ao desfrutarmos de tempo para nós
próprios.

A B E, H O

43% aproveitaram mais TEMPO SÓ PARA SI
43% LERAM mais
43% JOGARAM mais
35% passaram mais tempo a CONVIVER
VIRTUALMENTE
49% COZINHARAM mais

NG

KO

G

não ter de me deslocar para

Embora a maioria de nós nunca tivesse
considerado antes a casa como um lugar
para trabalhar, ter aulas ou fazer exercício
físico, rapidamente percebemos como podia
ser flexível e como isso poderia ser bom.

N

aproveitar a vantagem de

Da mesma forma que muitos de
nós percebemos e apreciámos o
importante papel da casa na nossa
vida, também começámos a valorizar
de forma diferente os nossos
relacionamentos com as pessoas com
quem vivemos. Juntos e separados,
começámos a fazer outro uso da
casa. Ao reservarmos mais tempo uns
para os outros e para nós próprios,
tivemos a oportunidade de entrar
em contacto com as coisas, pessoas
e atividades que nos aproximam
mais intimamente da nossa casa.

Embora às vezes o espaço fosse
insuficiente para as nossas atividades
do dia a dia, aprendemos a respeitar
as rotinas de cada um e redescobrimos
o valor de passarmos tempo juntos.

"A relação com a minha filha
melhorou. A situação obrigounos a fazer algumas mudanças
em casa para que ela tivesse mais
privacidade. A casa funciona
agora melhor para ambas."

21% fizeram mais JARDINAGEM
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Como nos
aproximámos da
casa

TEMPO
PARA DESFRUTAR
DA CASA DE
MANEIRAS NOVAS
E DIFERENTES

TEMPO
COM A FAMÍLIA
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“Para mim, é difícil todos
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os dias. Estou à procura de
emprego... Ando stressado por

2020

estar desempregado.”

O nosso estudo revela alguns aspetos
que afetaram a sensação de bemestar e de segurança em casa durante
a pandemia: a situação financeira, o
tamanho e o espaço da casa e a idade.

Situação financeira
Para quem se encontrava sob pressão
financeira, a pandemia agravou
uma situação em que, à partida, a
casa já não conseguiria responder
totalmente às nossas necessidades
emocionais. As nossas relações também
sofreram: apenas dois terços (65%)
das pessoas com rendimento mais
baixo afirmam que “os elementos do
seu agregado familiar se apoiavam
mutuamente para alcançar objetivos
comuns”, em comparação com
83% com rendimentos médios ou
altos. As preocupações financeiras
demonstraram ser um fator crítico na
nossa relação emocional com a casa e
com as pessoas com quem vivíamos.
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Mais tempo em
casa também
foi difícil
para algumas
pessoas

Se para a maioria das pessoas a casa
funcionou como um refúgio, para
outras foi muito difícil ter de passar
tanto tempo em casa. Muitos fatores
diminuíram a nossa capacidade de nos
sentirmos "no controlo" numa situação
global fora de controlo, o que dificultou
muito ter uma experiência positiva.
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Embora mais espaço não seja a solução
para tudo, é importante sentirmos
que o espaço que temos é suficiente.
Quando temos menos espaço, temos
menos flexibilidade para criar uma
casa que se adapte à forma como
queremos viver. Tal como menos
dinheiro, também menos espaço
nos reduz a escolha. O nosso estudo
revelou que é menor a probabilidade
de pessoas que moram em casas mais
pequenas afirmarem que a sua casa
as ajudou a superar o confinamento.

Idade
Quanto mais jovem uma pessoa for,
maior a probabilidade de viver com
a família ou partilhar uma casa, e
depender mais dos espaços exteriores
como resposta às suas necessidades
emocionais. Para os jovens adultos que
estavam a começar a sua independência
quando as restrições relacionadas
com a pandemia foram impostas,
a casa tinha menos probabilidade
de funcionar como refúgio. O nosso
estudo abrangeu todas as faixas
etárias e descobrimos que os jovens
tiveram mais dificuldade em encarar
a vida em casa como algo positivo.

A probabilidade de jovens
com idades entre os 16
e 24 anos afirmarem
convictamente que a casa
correspondia à forma como
pretendiam viver foi de

METADE

comparativamente com
pessoas com idades entre
65 e 75 anos (25% e 49%
respetivamente)

43%

das pessoas que
moram num estúdio ou
apartamento afirmaram
que a sua casa foi
projetada para a forma
como querem viver,
em comparação com
76% das pessoas que
moram em casas com
quatro ou mais quartos
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Tamanho e espaço
em casa

Introdução

RECON
EXÃOou
OUdesconexão?
DESCONEXÃO?
Reconexão

O grande recomeço em casa

Introdução

Reconexão ou desconexão?

Voltar ao índice

RELATÓRIO 2020
RELATÓRIO 2020
2020

CHEGOU O GRANDE
O
Ç
E
M
RECOMEÇO
EM
O
C
E
R
#
CASA

O grande
GRANDErecomeço
RECOMEÇO
O
emEM
casa
CASA

ÉC

I

“Se tivesse de tomar
uma decisão pós-2020,
seria considerar a minha casa
como um lugar para viver em
vez de um local onde venho à
noite para dormir antes do
dia de trabalho seguinte.”

Tivemos tempo para pensar na
forma como vivemos o dia a dia e
se as nossas rotinas refletem o que
é mais importante para a maioria:
tempo com a família, com os amigos
e para nós próprios. Passámos a dar
mais prioridade a essas relações.

47%

A

“Antes, para mim, o mais
importante era morar perto do
trabalho. Mas, nos últimos meses,
deixou de ser assim. O que quero é
uma casa melhor, um lugar onde
possa sentir-me confortável e em
segurança.”

A casa é mais importante
do que nunca, com
três novas prioridades
principais:

EMPO
TTempo

IN

SPAÇO
EEspaço

Atualmente, queremos que a casa
permita a realização de várias
atividades. Desde novos passatempos,
como ler e jardinagem, a mudanças
maiores no estilo de vida, como um
espaço para trabalhar. Ter espaço
para nós e para todas as pessoas com
quem vivemos também é importante.

NATUREZA

Natureza

das pessoas em todo o mundo
considerariam mudar para uma
casa melhor mesmo que tal
implicasse morar mais longe do
trabalho
Introdução

Muitas pessoas já ansiavam por
mais contacto com a natureza,
vegetação e espaços verdes muito
antes da pandemia, mas esta é
agora uma grande prioridade.

Reconexão ou desconexão?

CASA
RECOMEÇO
GRANDErecomeço
O grande
O
emEM
casa
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Presentemente,
em todo o
mundo, a vida
em casa
está
a
A
S
CA
ser repensada
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Qualquer que seja a nossa experiência
devido às restrições impostas pela
pandemia, o seu impacto está a fazer
com que muitas pessoas repensem
o que é para si uma boa casa. A
localização está a descer na lista de
prioridades, com quase metade das
pessoas a considerar morar mais
longe do local de trabalho – sendo que
esse número atinge 53% no caso de
pessoas com idade inferior a 35 anos.

gostariam de ter um espaço
para os seus passatempos
ou interesses

ALFRED, H

ON

“Ando a pensar

G

35%

gostariam de ter uma casa
com jardim ou espaço exterior

K

na minha próxima casa e

NG

Mais quartos ou áreas maiores
deixaram de estar no topo da nossa lista
de prioridades. A nossa experiência de
trabalhar e viver de forma mais flexível
em casa fez com que as prioridades
que muitos de nós considerávamos
mais importantes numa “boa casa” se
invertessem. Estas novas prioridades
podem ter implicações drásticas
relativamente ao que entendemos
como uma “boa casa” e para a maneira
como passaremos a viver no futuro.

38%

33%

ter um jardim ou um terraço
maior é agora imprescindível.
Esta experiência fez-me
perceber a importância da

2020

natureza em casa.”

gostariam de ter um espaço
para trabalhar/estudar

Introdução

Reconexão ou desconexão?

O grande
GRANDErecomeço
RECOMEÇO
O
emEM
casa
CASA

Voltar ao índice

RELATÓRIO 2020

Recomeço
RECOMEÇO
a nossa
definição de
uma “boa
casa”
O

RELATÓRIO 2020

Quando pedimos às pessoas que
entrevistámos para escolherem
duas ou três opções de uma
lista de nove aspetos que mais
gostariam de mudar em casa,
com base na sua vida em casa
até agora em 2020, a mais
apontada foi o espaço:

Quando pedimos às pessoas que participaram
no estudo para enumerar as 12 atividades
que mais fizeram durante as restrições
impostas pela pandemia, passar mais tempo
com a família ocupou o primeiro lugar.

17% TR

A

MAIS

Ao adaptarmo-nos ao ritmo de uma vida
em casa totalmente diferente, muitos
de nós acabámos por preferir manter os
comportamentos, rituais e atividades com
que nos demos bem durante o confinamento.
A casa passou a desempenhar um papel
fulcral na nossa vida como sendo um
lugar onde podemos investir em nós
mesmos e nas relações com os outros.

44%
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Uma relação mais próxima
com a casa veio para ficar
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“Neste momento, estou a
adaptar-me a um estilo de vida
novo e a pensar no que será
necessário ou como me posso
preparar a mim e à minha
família para a vida pós-COVID-19”
empregador disse-lhe para trabalhar de casa até novembro para
garantir a segurança durante alguns meses. Sabendo que passaria a
trabalhar em casa a longo prazo implicava definir prioridades sobre a
melhor forma de preparar a casa e a sua família para viverem dessa
maneira. Logo no início, pensou em como manter a saúde e a forma
física e a melhor forma de configurar o seu espaço de trabalho.
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A empresa do Shai esteve um passo à frente. Em junho, o seu
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“É inquestionável que não
podemos continuar a viver

AME

como temos vivido até agora –
é uma viragem total.”

O
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2020 marca um recomeço na nossa
relação com a casa – mas é apenas
o começo. No futuro, é de esperar
uma maior atenção e investimento na
forma como as casas são concebidas.
Ao compilarmos os resultados do
estudo que temos vindo a realizar
nos últimos sete anos, entrevistas
com especialistas e uma análise de
tendências que provavelmente afetarão
a maneira como vamos viver na próxima
década, identificámos três grandes
mudanças que, no futuro, vão ganhar
importância e influenciar a vida em casa.
É essencial que as casas evoluam na
direção certa para responder às nossas
necessidades emocionais e manter a
proximidade com as pessoas com quem
nos relacionamos num mundo novo e
mudado. São estas as três mudanças
que vão ser o alicerce para o recomeço.
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O futuro da nossa relação
com a casa depende da
mudança daquilo que a
casa deve ser
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CASA

A casa multifuncional está a emergir
como uma viragem na maneira
como vivemos nos últimos tempos.
Em 2020, tornou-se na nossa
realidade improvisada, e muitos de
nós vislumbrámos as possibilidades
de uma vida mais fluida em casa.
Fez-nos pensar na importância de
termos espaço suficiente, conforto e
privacidade, bem como formas mais
flexíveis de viver em casa a longo prazo.

UM FUTURO

B
RO
À medida que as restrições impostas
pela pandemia foram levantadas e
mudaram, o nosso estudo indica que
essas mudanças tenderão a ser mais
rápidas e trarão mudanças estruturais e
de estilo de vida mais permanentes. As
casas terão de se adaptar – e de forma
rápida – para serem verdadeiramente
multifuncionais.

Pequeno pode ser bastante
O urbanismo desencadeou uma
redução gradual no tamanho das
casas em todo o mundo. A forma de
pensar convencional encara-o como
uma limitação a uma vida confortável
em casa, mas as mentalidades futuras
serão diferentes. Passaremos a valorizar
tanto os espaços pequenos como
os grandes, com soluções criativas e
inovações que maximizem os possíveis
usos do espaço como um requisito de
design – não meramente um bónus.

ERT, FUNDADOR

DA

FR

“A planta das casas atuais
impede qualquer flexibilidade,
sendo os espaços existentes
dedicados a funções específicas. É
preciso deitar paredes abaixo. As nossas
casas têm de ser mais versáteis. No
futuro, as casas terão menos divisões
dedicadas, mas servirão uma gama
mais vasta de atividades.”
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Ter conforto e
privacidade suficientes
dependerá de
espaços otimizados e
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O papel das divisões vai mudar
Há séculos que a casa é projetada em
torno de funções específicas: um quarto
para dormir, um espaço de refeições e
assim por diante. A próxima geração da
arquitetura vai libertar-se de melhorias
acrescidas em divisões distintas e
projetará espaços que respondam
a uma longa lista de necessidades
e atividades. O projeto de uma casa
vai ser mais criativo e cuidadoso.
Aparecerão tipologias inovadoras e
espaços redefinidos, pois passámos
a ver a casa de uma perspetiva nova
e revolucionária. O novo tipo de casa
terá de encontrar maneiras de oferecer
privacidade a todos que lá moram.
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Não sabemos quando acontecerá o
próximo choque global, mas podemos
preparar-nos. Podemos começar a
pensar na forma de ter acesso a esses
sistemas de apoio comunitário dentro
e fora de casa. A casa tem de poder
fornecer uma fonte de apoio e uma
capacidade de recuperação online e
offline, incluindo redes sociais de
fácil acesso, especialmente para os
mais vulneráveis em todo o mundo.
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“A existência de espaços
comunitários úteis, como clubes
juvenis e desportivos, centros
comunitários, espaços verdes, grupos
de interesse e pontos de encontro de
comunidades locais, passará a ter mais
importância. Vão expandir a definição
da casa num sentido espiritual, por
oposição a um sentido físico.”

Os espaços esquecidos vão renovar-se
Desde os sótãos empoeirados aos
espaços de retalho abandonados,
lugares subaproveitados nas casas e
nas comunidades voltarão à vida para
nos ajudar a viver mais localmente.
Usaremos esses espaços para dar
resposta aos nossos interesses
individuais e comunitários, como
alimentos cultivados em casa e
hortas urbanas comunitárias. Como
resultado, voltaremos a olhar para
a nossa casa como parte de uma
rede alargada, o que terá um papel
extraordinariamente importante para
os grupos mais vulneráveis nas nossas
comunidades, que contarão com esta
rede para satisfazer as necessidades
que a casa não consegue providenciar.

Introdução

A vida poderá vir a passar-se num raio
de 15 minutos
Em vez de percorrerem longas
distâncias para se deslocarem para
trabalhar ou para os seus momentos
de lazer, as pessoas passarão a viver
“mais localmente”. Vamos depender
menos dos transportes públicos e mais
dos serviços locais, espaços de trabalho
e instalações públicas, pensando mais
na casa e nas comunidades como o
nosso ambiente imediato do que
nas grandes cidades ou regiões.
Seremos mais autossuficientes
Cada vez mais as nossas casas e
comunidades serão otimizadas para
acederem à infraestrutura essencial que
produz e consome energia. À medida
que a tecnologia evolui, passaremos
a produzir mais eletricidade de forma
individual ou por meio de soluções
comunitárias. A autossuficiência
vai passar a ser o normal.
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A nossa experiência com a pandemia
trouxe consigo uma crença renovada
no valor da comunidade, na medida
em que muitos de nós contámos com
redes locais para obter apoio físico e
emocional, além dos recursos de que
precisávamos e de interação social.
Como vimos no Relatório Vida em
Casa de 2018, há aspetos fora das
quatro paredes da nossa casa que
oferecem uma fonte importante de
sentimento de Pertença, Propriedade e
Segurança, quer online, quer offline.
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Obter o sentimento de
Pertença, Propriedade
e Segurança em grau
suficiente dependerá da
ligação das nossas casas
às comunidades
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A integração da natureza
Haverá uma integração maior entre o
espaço interior e exterior das nossas
casas, com prioridade para o impacto
da luz e da natureza na saúde e no
bem-estar. As nossas casas serão
mais claras e verdes, com grandes
janelas, jardins comuns, varandas
e terraços como a norma.

Os materiais serão escolhidos a pensar
na higiene
Os materiais que usaremos para
Redefinição de padrões
construir e melhorar as nossas
Temos a oportunidade de aprender com
casas serão escolhidos pelas suas
a pandemia – de definir um novo padrão
propriedades higiénicas e os espaços
em torno do que define uma “casa
serão projetados para melhorar as suas
saudável” e de não desistir enquanto
características em termos de saúde. Por
esta não for uma realidade para todas
exemplo, inovações que aumentem o
as pessoas. A definição de uma casa
fluxo de ar fresco. Botões de elevação,
“boa” ou “decente” irá além do preço
maçanetas e espaços públicos e privados
ou da acessibilidade, incluindo a saúde
partilhados serão todos repensados,
e o bem-estar como uma prioridade
incorporando materiais inovadores e
igualmente importante. A casa saudável
fáceis de limpar como um importante
do futuro não se limitará a oferecer
princípio de design. Garantir que todos
as condições físicas básicas, mas será
têm acesso a essas mudanças será
também um recurso revitalizante
um desafio primordial a superar.
da nossa saúde física e mental.
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S, KINGS COLL

Pela primeira vez, fomos levados a
pensar intensamente sobre o impacto
que têm na nossa saúde física e mental –
e tornou-se óbvio que as casas não foram
projetadas tendo como preocupação
fundamental o nosso bem-estar. Sendo a
higiene e a saúde as grandes prioridades
atuais, as casas do futuro terão de
estar preparadas para a próxima crise
sanitária, bem como para responder
às nossas necessidades emocionais.

PH

“Assistiremos à
substituição do paradigma
de habitações economicamente
acessíveis, passando a dar maior
ênfase a casas decentes, com o
reconhecimento da qualidade do
espaço da nossa casa como um
fator cada vez mais importante
para a nossa saúde física e
mental.”

NO

A pandemia colocou a saúde e
o bem-estar no topo das nossas
preocupações, tanto em casa como em
locais públicos. Fomos confrontados
não só com a higiene e segurança
das nossas casas, mas também das
nossas redes de transporte, locais
de trabalho, escolas, ginásios e
espaços para atividades sociais.

OS

G
E
LO

CASA

UD

BA

SAUDÁVEL

I

P,
LI

F ES S O R D E E ST

UR

A

Encontrar a resposta
às nossas necessidades
emocionais vai depender
da saúde e do bem-estar,
passando a ser a norma
de ouro para uma melhor
vida em casa
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Conclusão

2020

				
foi um ano como nenhum outro, com um enorme
impacto em muitas áreas da nossa vida, inclusive na nossa relação
com a C
casa.
ASA. Confinados dentro de quatro paredes, em todo o
mundo, muitos de nós chegámos a uma conclusão: queremos
algo diferente das nossas vidas em casa. Com o aparecimento de
novas prioridades em todo o lado e a toda a hora, a forma como
vamos viver no futuro vislumbra-se, agora, radicalmente diferente.
É o Grande Recomeço
RECOMEÇO
e está apenas a começar.

EM CASA
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O que poderá isto representar para si e para a sua casa?
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O grande recomeço em casa

O estudo quantitativo foi realizado pela Ipsos MORI em nome da Ingka Holding BV – Grupo IKEA.
A Ipsos MORI entrevistou uma amostra total de 38.210 adultos com idades entre 16 e 75 anos no
Reino Unido, França, Alemanha; com idades entre 18 e 75 anos no Canadá e EUA; com idades entre
16 e 70 anos na Bélgica, Holanda e Itália; com idades entre 16 e 65 anos na Espanha e na Suécia; com
idades entre 18 e 65 anos na Áustria, Dinamarca, Finlândia, Japão, Noruega, Portugal, Suíça, Irlanda
e Austrália; com idades entre 16 e 60 anos na Polónia, Rússia, Roménia e Hungria; com idades entre
18 e 55 anos na Croácia, República Checa, Coreia do Sul, Sérvia, Eslováquia, Singapura, Letónia e
Lituânia; com idades entre 18 e 50 anos na China, Malásia, Tailândia e Estónia; e com idades entre 18
e 45 anos na Índia e nas Filipinas. O questionário foi realizado em 37 países usando uma metodologia
online i:omnibus e online ad hoc, consoante o país, entre 28 de julho e 28 de agosto de 2020.
A amostra foi equitativamente representativa em termos de sexo, idade, região e situação profissional,
e os dados foram ponderados para as proporções de população offline (sem acesso à Internet)
conhecidas para essas variáveis. Os dados globais finais foram ponderados de acordo com as
proporções da população offline conhecidas desses países, exceto na China e na Índia, onde apenas foi
considerada a população urbana. As ponderações dos países foram usadas para garantir que cada país é
representativo da sua própria proporção e população em comparação com as proporções reais dos países
abrangidos. Todas as sondagens estão sujeitas a uma vasta gama de potenciais margens de erro.

Todos os adultos = 38.210
Todos os adultos que permaneceram maioritariamente na sua
casa principal durante o período restritivo/confinamento = 36.216
Todos os adultos que realizaram mais qualquer uma das atividades
enumeradas durante o período restritivo/confinamento = 34.940
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Nota técnica:

O grande recomeço em casa

