RELATÓRIO DE
ACTIVIDADES
2014
TURIHAB – Associação do Turismo de Habitação
Praça da República – 4990-062 Ponte de Lima
Tel: (+351) 258 741 672 Fax: (+351) 258741 444
Email: info@turihab.pt URL: www.turihab.pt
www.solaresdeportugal.pt www.casasnocampo.net

Relatório de Actividades 2014

www.turihab.pt

INTRODUÇÃO
O Ano de 2014 ficou assinado pela presença da TURIHAB, como convidada de honra,
na 1st Homestays of the World Summit, que decorreu nas Filipinas, para apresentar o
modelo português de Turismo de Habitação e de Turismo no Espaço Rural. Este
Congresso foi organizado pela International School of Sustainable Tourism (ISST) em
parceria com o Department of Tourism (DOT), o Department of Interior e o Local
Government (DILG) da Province of Negros Occidental, tendo contado com os
representantes do Turismo de todas as províncias das Filipinas.
A TURIHAB, em 2014, fez uma grande aposta em reforçar a sua presença na imprensa
internacional, destacando-se o posicionamento dos Solares de Portugal nos top 12
destinos culturais do Mundo: USA /Solares de Portugal 12 top cultural world
destination

http://epicureandculture.com/homestay-guide/ e em Espanha na

Revista e sites da Condé Nast com várias reportagens tendo o mote “Portugal, en
casa”: http://www.center.pt/imprensactr/imprensa_620.pdf .
A TURIHAB em parceria com a TAP, promoveu a divulgação do Filme “Portugal,
Campo e Mar” em todos os aviões da TAP.
A TURIHAB reforçou em 2014 a cooperação e as parcerias com organizações
internacionais congéneres, a Europa das Tradições e as Fazendas do Brasil, com
entidades públicas e privadas, nomeadamente com o Turismo de Portugal e as
delegações no estrangeiro, a Aicep, as Regiões de Turismo e a TAP Air Portugal.
A TURIHAB integrou a Associação Nacional do Turismo conjuntamente com as
Entidades Regionais de Turismo de Portugal.
A TURIHAB desenvolveu o seu plano de actividades em três vertentes fundamentais:
Inovação e Desenvolvimento - fomentando o associativismo, a diferenciação,
reforçando a qualidade da oferta e a fidelização de cliente com a divulgação do Guia
de Boas Praticas do Turismo de Habitação e Turismo no Espaço Rural e a aplicação do
Código Mundial de Ética do Turismo da Organização Mundial do Turismo.
Informação e trabalho em rede - entre público e privado, aumentando a promoção
da imagem do destino Portugal e das marcas com a implementação de itinerários,
circuitos temáticos e campanhas promocionais; Internacionalização e Cooperação enfatizando a autenticidade e genuinidade dos produtos e a internacionalização das
marcas Solares de Portugal e Casas no Campo.
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2. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
“30 anos a garantir qualidade”

A TURIHAB em 2014, lançou um repto aos seus Associados para a criação da
colectânea “Aromas e Sabores avoengos”, com as receitas ancestrais e vinhos
produzidos nos Solares de Portugal e “A casa e a terra, um estilo de vida”,
promovendo os produtos agro-biológicos e alimentares, essências e aromas
produzidos nas Casas no Campo, esperando concluir o seu levantamento e efectuar a
sua publicação até ao final de 2016.

A TURIHAB promoveu a divulgação do Guia de Boas Práticas de Turismo de
Habitação e de Turismo no Espaço Rural, editado pelo Turismo de Portugal, foi
elaborado no âmbito da CT 144- Subcomissão 7 –TH/TER, da qual a TURIHAB é
membro. Este Guia de Boas Práticas abrange um conjunto de recomendações,
procedimentos e sugestões, que ajudam a valorizar a especificidade e as
características diferenciadoras e únicas do Turismo de Habitação e do TER, com o
objectivo de elevar a excelência da oferta e implementar os requisitos de serviços
instituídos na Norma Portuguesa NP4494:2010.

O Guia pretende, também, sensibilizar os anfitriões das Casas para a necessidade de
adoptarem as melhores práticas no serviço de acolhimento, aumentando assim, as
estadas e a fidelização dos Hospedes.
Tendo a TURIHAB, lançado as bases para instituir um prémio, que atribuirá no final
de cada ano, às 3 melhores Casas associadas.

A TURIHAB através do seu help –desk – Gabinete de Apoio, deu apoio aos Associados
e os empreendimentos de TH /TER nos processos de requalificação e reconversão nas
Câmaras Municipais, no registo no Turismo de Portugal e no SEF, assim como, nas
informações sobre candidaturas ao Turismo de Habitação e Turismo no Espaço Rural,
financiamentos e como se tornar membro da TURIHAB, potenciando novos
associados e novos promotores TH/TER.

Foram apoiados 40 promotores TH e TER e das candidaturas apresentadas, foram
admitidas 2 novas associadas na TURIHAB.
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Na rede Solares de Portugal, no grupo das Quintas e Herdades, a Quinta de Malta,
em Durrães, Porto e Norte de Portugal.
Na rede Casas no Campo, a Casa de Santa Cristina em Marco de Canavezes – Porto e
Norte de Portugal.

A TURIHAB dinamizou o inter-relacionamento entre Associados e os potenciais
clientes através de um trabalho em rede, promovendo a sua oferta, criando um canal
de distribuição e de comercialização através da CENTER e valorizando a diferenciação
da oferta dos Solares de Portugal e das Casas no Campo.

Reuniões dos Corpos Sociais da TURIHAB
A Direcção da TURIHAB reuniu mensalmente para planificação, apreciação, avaliação
e discussão das políticas e estratégias para o bom funcionamento da Associação.
O Conselho Fiscal reuniu em Março para análise das contas do exercício da actividade
da TURIHAB.
A Assembleia-Geral da TURIHAB reuniu a 01 de Abril para apreciação, discussão e
aprovação do Relatório, Balanço e Contas referente ao ano 2013. Em 18 de
Dezembro, a Assembleia-Geral reuniu para apresentação, apreciação e discussão do
Plano de Actividades e Orçamento para o Ano de 2015.

Cooperação Institucional
A TURIHAB forneceu informações a instituições de ensino e associações culturais,
para elaboração de trabalhos de investigação de mestrado e doutoramento,
prospecção da oferta e programação de visitas sobre o tema TH e o TER, as redes
Solares de Portugal e Casas no Campo, destacando-se: a Universidade Católica de
Braga (master Administração e Gestão do Turismo); Universidade de Aveiro
(Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo), Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território (IGOT), da Universidade de Lisboa; o IPVC - Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, pólos da ESTG - Escola Superior de Tecnologia e
Gestão, a ESA - Escola Superior Agrária; IPDT - Instituto de Turismo; Instituto
Politécnico do Porto; IPCA - Instituto Politécnico do Cavado e do Ave; e Universidade
de Bournemouth – Inglaterra.
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A TURIHAB apoiou e acompanhou os trabalhos de investigação, em visitas de estudo,
mais de 130 alunos/ formandos e professores/ formadores das seguintes instituições
de ensino: Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola, Escola
Secundária da Boa Nova, Leça da Palmeira, Escola Secundária de Ponte de Lima e da
Universidade do Minho.
A TURIHAB reforçou as parcerias para promover a divulgação dos Solares de Portugal
e Casas no Campo com o Banco CCAM – Credito Agrícola, com a AMEX – American
Express, com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e com o
ACP – Automóvel Clube de Portugal, que proporcionam vantagens aos associados das
instituições.

A TURIHAB, em 2014, participou em todos nas reuniões promovidas pelo Turismo de
Portugal, em Lisboa, com o Conselho Directivo e no âmbito da CT 144 e da
Subcomissão 7 – Turismo de Habitação e TER, para conclusão do Guia de Boas
Prácticas do Turismo de Habitação e TER.
A TURIHAB foi convidada para fazer parte do Grupo Técnico de Acompanhamento
(GTA) do projecto SIAC32973 – Alojamento do Futuro, aprovado ao abrigo do
Sistema de Apoio a Ações Coletivas do COMPETE/QREN, tendo estado presente em
todas reuniões.

3. Internacionalização e Cooperação
Em 2014, a TURIHAB intensificou a internacionalização das marcas Solares de
Portugal e das Casas no Campo através de novos canais de distribuição e em novos
mercados, indo de encontro às novas tendências do mercado.
A TURIHAB fomentou a integração dos Solares de Portugal e das Casas no Campo
em iniciativas e campanhas promovidas pelo Turismo de Portugal, pela Aicep, a CTP –
Confederação do Turismo Português e Entidades Regionais de Turismo.

Participação em Seminários e Conferências
A TURIHAB foi convidada de honra, do 1st Homestays of the World Summit, que
decorreu nas Filipinas, no Nature’s Village, cidade de Bacolod, de 03 a 05 de
Dezembro, para apresentar o modelo português de Turismo de Habitação e de
Turismo no Espaço Rural e a forma como está organizado e promovido. Fez- se
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representar pelo Secretário da Direcção Arq.º Manuel Carvalho e Sousa, que na sua
intervenção destacou o papel global destas modalidades de alojamento de cariz
familiar, na valorização e dinamização do espaço rural, na preservação da herança
cultural do património arquitectónico e paisagístico, da gastronomia, das tradições,
da história, bem como dos acervos documentais e do património mobiliário.
A exportação deste conceito “habitar a história” despertou o interesse da Ministra do
Turismo das Filipinas do Governo de Corazón Aquino, que pretende visitar Portugal
para contactar com a TURIHAB e seus Associados.
Para além da experiência portuguesa, foram também apresentados os modelos de
turismo de habitação da França, Indonésia, Japão e Malásia, estando este ultimo país
representado pelo Ministro do Turismo e Cultura que manifestou grande interesse
em desenvolver parcerias para implementar o modelo TURIHAB nas casas coloniais
do seu país

Dos diversos convites para seminários, destaca-s e a participação da TURIHAB no
Congresso Internacional de Turismo Rural, que se realizou nos dias 30 e 31 de
Outubro, em Reguengos de Monsaraz, organizado pela Entidade Regional de Turismo
do Alentejo/Ribatejo. O Presidente da Direcção fez parte do painel “Marca e
Comunicação: Que Posicionamento Competitivo para o Turismo Rural?”. A
participação da TURIHAB na Conferencia “Turismo 2020: Plano de Acção para o
Desenvolvimento do Turismo em Portugal” organizada pelo Turismo de Portugal que
decorreu no Porto, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto; a presença do
Presidente da Direcção na “Mesa redonda: Perspectivas do sector Turismo”
enquadrada no Seminário Luso Espanhol sobre Turismo, organizado pela Câmara do
Comércio e Industria Luso Espanhola que decorreu no Porto e a presença da
TURIHAB no IV Congresso Internacional: "Casa Nobre: Um Património para o
Futuro”, organizado pela Casa das Artes de Arcos de Valdevez, tendo o Presidente da
Direcção proferido uma palestra com o tema: "Os Solares de Portugal, o restauro, a
reabilitação, a auto sustentabilidade, o financiamento e a sua continuidade."

Feiras de Turismo e Workshops

- BTL Rural 2014 – de 12 a 16 de Março, a TURIHAB e a CENTER estiveram presentes
na BTL Rural. Para este evento foram convidados todos os Associados, Empresários
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do Turismo de Habitação e do Turismo no Espaço Rural, Operadores turisticos,
Imprensa, Entidades Publicas e Privadas. Estiveram presentes: o Presidente da
Direcção, Francisco de Calheiros, a Directora de Marketing, Maria do Céu Sá Lima, o
Técnico de promoção José Augusto Azevedo e a Técnica Maria Eduarda Alves.
Marcaram presença as Casas associadas: Casa dos Assentos, Paço de Calheiros, Casa
do Foral, Casa do Terreiro do Poço, Quinta da Bemvisa, Quinta de S. Bento, Quinta da
Ponte do Louro, Casa dos Matos, Casa do Rossio, Moinho do Alámo, Artvilla, Casa do
Largo, Quinta do Covanco, Quinta de Monteverde, Casa do Redondo e Casa de
Vilarinho de S.Romão.
A inauguração do stand contou, entre outras individualidades, com a presença do
Secretario Geral da Organização Mundial de Turismo Mr. Taleb Rifai e de inúmeros
convidados e representantes dos vários sectores do Turismo e da Economia, tendo
sido servido chocolates “Pedras do Lima” acompanhado de vinho do Porto, oferecido
pela associada Casa de Santo Antonio de Britiande.
Durante a feira, desenvolveram-se vários contactos com potenciais associados e
entre outros promotores TH e TER e com a imprensa. Desenvolveram-se, também,
parcerias com operadores e agentes nacionais e estrangeiros para promover os
itinerários e as redes Solares de Portugal e Casas no Campo.
No último dia da BTL, o Rancho da Casa do Concelho de Ponte de Lima em Lisboa,
associou-se à TURIHAB numa manifestação de tradição e de muita alegria. Esta
iniciativa teve a colaboração do Município de Ponte de Lima e as presenças do
Vereador Paulo Barreiro de Sousa e do Presidente da Casa do Concelho de Ponte de
Lima em Lisboa.

- FITUR - Feira Internacional de Turismo, de 22 a 26 de Janeiro, Madrid - Espanha. A
TURIHAB e a CENTER estiveram presentes no Stand oficial de Portugal representadas
pelo Presidente da Direcção. Foram efectuados vários contactos com operadores e
agentes turísticos, que demonstraram grande interesse pela oferta dos Solares de
Portugal e das Casas no Campo

-

Portugal Travel Day – Workshop organizado pela Transeurope, 14 de Dezembro,

Bélgica. Este evento contou com a presença de 300 potenciais clientes para Portugal.
A TURIHAB teve o apoio e empenho da delegação do Turismo de Portugal na Bélgica,
que não poupou esforços para o sucesso desta iniciativa.
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4. Informação e trabalho em rede
“A sua opinião conta!”
Com o incremento da internet, das redes sociais, do marketing digital e do marketing
relacional, entramos numa nova era das comunicações em que os clientes fazem
parte integrante do processo de concepção e escolha dos produtos e das marcas. O
cliente tem na web, em tempo real, toda a informação sobre os destinos e preços,
sendo muito fácil a comparação dos preços e a valorização ou depreciação da oferta
disponibilizada.

A TURIHAB reforçou a diferenciação e autenticidade das marcas Solares de Portugal e
Casas no Campo através do filme “Portugal, Campo e mar” e do levantamento de
novos itinerários culturais, equestres, jardins, gastronomia e vinhos, saúde e lazer
que permitiram promover os circuitos temáticos, com o mote “Cada Casa uma
vivência, cada visita uma experiência” e “A Magia do turismo no Campo”.
Organizou pacotes de fim-de-semana e itinerários temáticos para dinamizar
actividades, conquistar diferentes nichos de mercados, diminuir a sazonalidade e
aumentar taxas de ocupação nos Solares de Portugal e nas Casas no Campo.
A TURIHAB conjuntamente com a CENTER - Central Nacional do Turismo no Espaço
Rural, lançou este ano um conjunto de novos itinerários temáticos de 7 e 14 noites,
percorrendo as diferentes regiões do País (Porto e Norte, Centro, Lisboa, Alentejo,
Algarve, Madeira e Açores). A concepção destes circuitos, teve em conta a
especificidade de cada casa e da região do País em que está inserida e as novas
tendências da procura. Estes novos circuitos promovem o contacto com a natureza,
os sabores, os cheiros, as emoções e a tradição, e as temáticas: “Os vinhos - Néctares
dos deuses”, “Os sabores e aromas dos Solares”, “Jardins históricos nos Solares”,
“Casas com história e “estórias””, “Conheça as belezas naturais de Portugal”,
“Quintas e herdades de Portugal” e “Descubra a autenticidade dos Solares”.

Educacionais
Foram realizadas 28 visitas educacionais com jornalistas, repórteres e fotógrafos, que
contactaram directamente a TURIHAB e CENTER, das quais se destacam: a jornalista
Ronnie Hess, a autora do guia turístico de gastronomia “Eat Smart in France” (USA); o
blogger “Travel and Food” Nelson Carvalheiro (Alemanha), o Jornalista Mr Marc
Mahuzier do jornal - Ouest France (França); a jornalista e blogger inglesa Julie Dawn
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Fox, para a elaboração de várias reportagens; a jornalista Yolanda Fernandez Alvarez
da televisão RTVE (Espanha); os jornalistas e bloggers Anita e o Tom Fakler (Suiça); a
Press Trip de jornalistas em cooperação com a APTECE dos diferentes órgãos da
comunicação social da Rússia: Polina Kosheleva, Svetlana Malykhina, Olga Saveleva e
Ekaterina Lyakisheva; Maribel Outeirinho do Jornal “La Region” (Espanha), as
jornalistas da TV Donnaventura (Itália); a editora Barbara Zrimšek e a equipa de
filmagens da TV SLOVENIA (Eslovénia) para a recolha de imagens dos Solares de
Portugal; o Coordenador Yoshio Chimoto, o realizador Sr. Keisuke Fujiwara e a
Câmara Sr. Kobayashi da TV do Japão, a equipa da TV Suiça e o jornalista Thomas
Fischer correspondente da Suiça e Alemanha em Portugal.
No mercado nacional: os jornalistas Vanessa Rodrigues e jornalista Pedro Barros do
Jornal Expresso - Guia Boa Cama Boa Mesa; o Jornalista Vasco Gonçalves, Director da
Revista “Passear” e a jornalista Maria Luisa Gonçalves Directora da Revista “Tudo
sobre jardins” para a elaboração de artigos sobre as casas da rede Solares de
Portugal e Casas no Campo.
Foram realizadas várias educacionais para operadores turísticos, para as visitas e
programação nos mercados: Austrália (Ibertours Travel), Alemanha (Olimar), Bélgica
(Transeurope), UK (Vintage Travel), França (Voyageurs du Monde e Brittany Ferries) e
Dinamarca (Granada Kulturrejser).
Para a concretização do sucesso destas educacionais foi fundamental o apoio das
casas associadas, das delegações de Turismo de Portugal nos respectivos mercados,
da TAP Portugal, tendo-se oferecido 110 dormidas a jornalistas, Operadores e
agentes de viagem.

Canais de Distribuição e de Difusão - Imprensa, Brochuras, Publicações e
Sítios
Durante 2014, a TURIHAB foi contactada por mais de 45 jornalistas e órgãos de
comunicação nacionais e internacionais para fornecer informações sobre o Turismo
de Habitação, o TER, sobre os Solares de Portugal e Casas no Campo. Foi noticiada
mais de uma centena vezes, sendo publicados artigos e reportagens em vários órgãos
de Comunicação, dos quais destacamos:
- Imprensa nacional – o artigo “Porto Formoso, Açores - Nem tanto ao mar nem tanto
á Terra” na Revista UP da TAP, o artigo “TURIHAB lança campanha “Portugal, Campo
e Mar” e “TURIHAB institui prémio de excelência” no portal Opção Turismo; o artigo
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“TURIHAB inova em 2014” na revista Passear; o artigo “TURIHAB vai premiar este ano
os melhores Solares de Portugal e Casas no Campo” na revista Presstur; reportagens
na Revistas Tudo sobre Jardins, Passear, Turisver; e as entrevistas no canal Localvisão
TV, no Porto Canal, na SIC e nas Rádios Ondas do Lima, Altominho, Renascença e TSF.
- Imprensa internacional – destacamos a reportagem que posiciona os Solares de
Portugal nos top 12 destinos culturais do Mundo: “The World’s 12 Best Homestay
Experiences

For

Culturally-Curious

Travelers”:

http://epicureandculture.com/homestay-guide
Os vários artigos publicados na Condé Nast Traveller que promovem os Solares de
Portugal, as Casas no Campo e a oferta diferenciadora de cada Região de Portugal e o
artigo “Portugal, en casa”. “Comienza el viaje”: http://blogs.traveler.es/cita-enportugal/comienza-el-viaje/; “La ruta verde del Minho”: http://blogs.traveler.es/citaen-portugal/la-ruta-verde-del-minho/; “Aventura en el Parque Nacional da Peneda
Gerês” http://blogs.traveler.es/cita-en-portugal/aventura-en-el-parque-nacional-dapeneda-geres/; “Vendimia en el valle del Douro”: http://blogs.traveler.es/cita-enportugal/vendimia-en-el-valle-del-douro/

;

“Coimbra,

de

vuelta

a

clase”:

http://blogs.traveler.es/cita-en-portugal/coimbra-de-vuelta-a-clase/ ; “El Mar del
Alentejo ”: http://blogs.traveler.es/cita-en-portugal/el-mar-del-alentejo/; “El espíritu
del Alentejo”: http://blogs.traveler.es/cita-en-portugal/el-espiritu-del-alentejo/;
“La Ruta jurásica portuguesa”: http://blogs.traveler.es/cita-en-portugal/la-rutajurasica-portuguesa/ ;

“El crómlech de Almendres, el Stonehenge portugués”:

http://blogs.traveler.es/cita-en-portugal/el-cromlech-de-almendres-el-stonehengeportugues/;

“El

centro

de

Portugal,

o

centro

do

mundo”:

http://blogs.traveler.es/cita-en-portugal/el-centro-de-portugal-o-centro-do-mundo/;
“El Algarve en otoño, el auténtico paraíso”: http://blogs.traveler.es/cita-enportugal/el-algarve-en-otono-el-autentico-paraiso/ ; “Lord Byron, supongo: Sintra en
estado puro”: http://blogs.traveler.es/cita-en-portugal/lord-byron-supongo-sintraen-estado-puro/.
Destacamos, também, o artigo “Im Zeichen des Fasans” na revista “Reise - SchleswigHolstein am Sonntag” – Alemanha; o artigo “Die Wiege des Weins steht am Douro”
no jornal Dienstag – Alemanha; o artigo “LANDGUT-ROMANTIK FÜR PORTUGALKENNER” na revista “Reise Exclusiv das Magazine für Reisen & Lifestyle” – Alemanha;
o artigo “Grønn vin – bli kjent med vinho verde” – Noruega e na Revista “STYLE
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MAGAZINE Corriere della Sera” com o artigo “vacanze da pescatore- PORTOGALLO” Itália

Brochuras, Publicações e Campanhas - A TURIHAB e a CENTER foram
contactadas, por mais de 50 operadores e agências de viagens nacionais e
internacionais para fornecer informações sobre os Solares de Portugal e Casas no
Campo, de forma a promoverem as redes e os novos circuitos temáticos.
Os Solares de Portugal e as Casas no Campo foram publicados em cerca de 100
brochuras e sites de operadores turísticos nacionais e internacionais. Destacam-se as
inclusões nas brochuras de operadores turísticos dos mercados Português, Holandês,
Alemão, Francês, Belga, Dinamarquês, Norueguês, Inglês, Espanhol, Italiano,
Americano, Australiano, Canadiano e Brasileiro.
Durante 2014, verificou-se um reforço da imagem dos Solares de Portugal e o
lançamento das Casas no Campo em quinze publicações, guias turísticos e manuais
de férias.
A TURIHAB realizou campanhas de divulgação nas Casas de Portugal “Descubra um
país solarengo”, Impresa no guia “Boa Cama, Boa Mesa”, Pescanova “Pesque
Amigos” e “A dupla perfeita lá em casa”, ATLAS “Dormidas com História”,
Unilever/Compal “Ganhe Fins de Semana” e na Revista Equitação “Vá para fora cá
dentro”

Sítios na internet - Durante 2014, a TURIHAB conjuntamente com a CENTER fez
uma grande aposta nas redes sociais e nos sítios da Associação e da central de
reservas.
Foi efectuada a actualização e recolha de novos conteúdos para os sítios
www.solaresdeportugal.pt, www.casasnocampo.net e www.center.pt
Num mundo cada vez mais digital, a presença na internet é uma indispensável
ferramenta de comunicação e promoção. Em 2014, a TURIHAB organizou várias
campanhas publicitárias e acções promocionais on-line. Promoveu conjuntamente
com a CENTER, melhorias significativas nos sítios para divulgar as marcas Solares de
Portugal

e

Casas

www.solaresdeportugal.pt,

no

Campo.

Os

websites

www.casasnocampo.net,

www.turihab.pt,
www.center.pt,

www.europetraditions.com e www.fazendasdobrasil.com, totalizaram em 2014,
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1.258.827 visitas, o que representa um aumento de visitas aos websites superior a
20% face ao ano anterior.
Como se pode visualizar no gráfico seguinte, os websites com mais visitas, foram o
www.solaresdeportugal.pt com 613.800 visitas, seguindo-se o www.center.pt com
298.369 e o www.casasnocampo.net com 186.921.
O aumento de visitas aos websites traduziu-se numa maior visibilidade e promoção
que se reflectiu numa maior dinamização da ocupação das Casas Associadas.

Visitas aos websites - TURIHAB - 2014
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As comunicações são fundamentais no desenvolvimento das actividades da TURIHAB e CENTER.
As comunicações, para marcação de reservas, por meios electrónicos (emails e websites)
representaram em 2014, 82% (Ver Gráfico N.º 1) de todas as comunicações efectuadas, registando-se
um aumento de quatro pontos percentuais face ao ano anterior.

Grafico N.º 1 - Formas de Contacto Utilizadas por clientes - 2014
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Os custos das comunicações electrónicas, representam apenas 16% dos custos totais das
comunicações realizadas (Ver Gráfico N.º 2), representando os telefones, 72% dos custos.
Em 2014 conseguiu-se uma redução de custos associados a comunicações de cerca de 15%.

Gráfico N.º 2 - Custos das Comunicações 2014
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5. CENTRAL DE RESERVAS
Neste capítulo apresenta-se a distribuição da oferta e as estatísticas de resultados de actividade da
Central de Reservas em 2014.

5.1. A Oferta TURIHAB – Solares de Portugal e Casas no Campo
A TURIHAB, em Dezembro de 2014, representava 117 unidades de Turismo de Habitação e Turismo no
Espaço Rural, com 823 quartos e 1641 camas.
A oferta dos Solares de Portugal, correspondia a 84 Casas, totalizando 580 Quartos e 1155 camas. A
marca Casas no Campo, que representa uma oferta de 33 casas associadas com 243 quartos e 486
camas. A média de quartos por casa é de 7,03 Quartos/casa.
Nos gráficos que se seguem analisa-se a oferta dos Solares de Portugal e Casas no Campo, de acordo
com a distribuição do produto por categoria e por distribuição geográfica.
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Grafico N.º 3 - Distribuição do produto por categoria - 2014
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Na oferta Solares de Portugal, o grupo de Casas Antigas representa 39% da oferta total, as Quintas e
Herdades 27% e as Casas Rústicas 6% (Gráfico N.º 3). As Casas no Campo são já o segundo grupo maior
representando já 28% da oferta total, apresentando um crescimento muito acelerado. Não se
registaram alterações face ao ano transacto, na distribuição do produto por categoria.
Gráfico N.º 4 - Distribuição do Produto por Entidades Regionais - 2014
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Analisando a oferta pela distribuição geográfica, verifica-se, que o Norte de Portugal, representa 58%
da oferta, seguindo-se a região do Alentejo com 18%, o Centro com 14%, Lisboa com 5%, Algarve e
Açores com 2% e Madeira com 1% (Gráfico N.º 4). Face ao ano anterior não se registaram alterações
significativas.

5.2. Avaliação das Taxas de Ocupação
A avaliação da taxa de ocupação será apresentada para a rede Solares de Portugal e para a rede das
Casas no Campo.
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5.2.1. Evolução da Taxa de Ocupação
Gráfico N.º 5 - Evolução da Taxa de Ocupação
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Pela análise do gráfico N.º 5 verificamos um aumento da taxa de ocupação em relação ao ano
transacto, atingindo o valor de 21%.
A CENTER conseguiu em 2014 um aumento do número de dormidas de cerca de 9%, face ao ano
anterior, o que se traduziu no melhor ano de sempre para a CENTER.
Este aumento do número de dormidas, face ao ano anterior, foi particularmente significativo nas Casas
no Campo (+80.9%). O aumento para os Solares de Portugal foi de 2%. Esta diferença é facilmente
explicável com o facto dos Solares de Portugal serem já um produto consolidado e as Casas no Campo
estarem ainda em fase de implantação e consolidação.
As acções encetadas pela TURIHAB e pela CENTER para captação de novos mercados e novos parceiros
foi coroada com um aumento de dormidas e da taxa de ocupação registada, que superou largamente
os objectivos delineados.

5.2.2. Taxa de Ocupação por Categoria
Gráfico N.º 6 - Ocupação Anual por Categoria - 2014

%

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

CA

Q&H

Março de 2015

CR

CCampo

15

Relatório de Actividades 2014

www.turihab.pt

Analisando a taxa de ocupação por tipo de casa (Casas Antigas, Quintas e Herdades, Casas Rústicas e
Casas no Campo) verifica-se que o grupo das Casas Rústicas tem a melhor taxa de ocupação com
45.5%, seguindo-se as Casas Antigas com 24,77%, as Casas no Campo com 21.8% e a Quinta e
Herdades com 15,8% (gráfico N.º6).
A taxa de ocupação das Casas Rústicas está intimamente ligada, regra geral, a preços e a um grupo
mais reduzido de unidades. O grupo das Casas no Campo teve um aumento significativo das taxas de
ocupação a que acresceu ainda um reforço muito significativo da oferta. Estes dados revelam já uma
consolidação e afirmação do produto Casas no Campo.

5.2.3. Taxa de Ocupação anual por Localização Geográfica
Gráfico N.º 7 - Taxa de Ocupação por Localização Geografica - 2014
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Analisando o gráfico N.º 7, relativo à taxa de ocupação por localização geográfica, verifica-se que as
Casas da região de Lisboa e Vale do Tejo são as que obtiveram melhor taxa de ocupação (39,2%).
Seguem-se as regiões do Algarve (29.7%), Madeira (28.8%), Açores (26.7%), Norte de Portugal (19.6%),
Centro (17.8%) e Alentejo (17.7%).
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5.2.4. Taxa de Ocupação Mensal
Gráfico N.º 8 - Ocupação Mensal 2014
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Gráfico N.º 9 - Taxa de Ocupação Mensal dos anos de 2013 e 2014
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Mais que um constrangimento, a sazonalidade é cada vez mais uma realidade do sector turístico
nacional e o Turismo de Habitação e o Turismo no Espaço Rural não fogem a essa realidade. Num
sector tão dependente da procura externa, este fenómeno assume ainda mais destaque.
A ocupação foi muito concentrada no mês de Agosto (taxa de cerca de 83%). Comparando a taxa de
ocupação mensal em 2014 com o período homólogo (gráfico N.º 9), verificou-se um aumento da
ocupação em quase todos os meses do ano.
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5.3. Ocupação por Entidade
Operador

Gráfico N.º 10 - Ocupação por Entidade - 2014
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No que respeita à ocupação por entidade, e analisando o gráfico N.º10, verifica-se que em 2014, como
á semelhança dos anos anteriores, a maioria da ocupação é resultado de reservas de Operadores
Turísticos (82%), cujo peso na ocupação aumentou 5 pontos percentuais face ao ano anterior. Os
Clientes directos representaram 7% da ocupação e as Agências de Viagem, representam apenas cerca
de 1% da ocupação. As reservas online representaram cerca de 7% da procura em 2014. Estes valores
revelam um crescente e cada vez mais acentuado peso dos operadores turísticos na procura do TH e
TER. Apesar deste facto se reflectir num aumento da procura, acarreta, também, uma redução do
valor médio por reserva, fruto das comissões cobradas. Importa tentar diversificar a procura e fidelizar
clientes de modo a não aumentar em demasia a dependência de um restrito numero de operadores.

5.4. Ocupação por mercados
Grafico N.º 11 - Ocupação por Mercados - 2014
25

20

15

10

5

0
Série1

UK
20,73

Portugal
17,85

França
14,91

Holanda
13,15

Alema.
9,39

Março de 2015

Bélgica
6,2

Espanha
5,99

Dinamarca
1,79

USA
1,3

Outros
8,69

18

Relatório de Actividades 2014

www.turihab.pt

No que diz respeito à procedência dos hóspedes, durante 2014, 82,15% foram de origem estrangeira
(Gráfico N.º 11). O principal mercado foi o Inglês com 20,73%, seguindo-se o Português (17.85%), o
Francês (14.91%), o Holandês (13.15%), o Alemão (9.39%). Estes 5 mercados são indiscutivelmente os
mais importantes para a CENTER, seguindo-se a grande distancia o mercado Belga (6.2%) e o Espanhol
(5,99%). Todos os outros mercados apresentam valores inferiores a 2%. De sublinhar em 2014 um
forte crescimento do mercado Espanhol e uma quebra no mercado alemão e holandês.

5.5. Média de Noites por Reserva
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Gráfico N.º 12 - Média de Noites por Reserva

A média de noites por reserva registada em 2014 foi de 2,93 noites/reserva. Este valor representa um
aumento face ao ano anterior, fruto de estadas mais longas, principalmente no grupo das Casas
Rusticas e nas Casas no Campo.

5.6. Avaliação do Grau de satisfação Associados, Clientes e Hospedes dos Solares de
Portugal e Casas no Campo
No âmbito da monitorização dos serviços prestados pela TURIHAB e pela CENTER, realizaram-se os
questionários de satisfação a clientes.
Estes questionários tiveram como destinatários, as casas associadas e os clientes finais, mantendo-se
os mesmos modelos IQ 41 e IQ 45, para uma eficaz analise, avaliação e comparação de resultados, dos
anos anteriores, assim como uma adequada monitorização do grau de satisfação dos clientes e
Associados.
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Grafico n.º 13 - Grau de Satisfação das Casas Associadas - 2014
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Analisando o gráfico n.º 13, onde se apresentam os resultados dos questionários efectuados aos
Associados da TURIHAB (IQ41), verifica-se que, nas respostas obtidas, a média a cada questão
apresenta valores elevados, sendo a média geral de 3,62 (escala de 1 a 4).
Os itens que melhor classificação obtém junto dos associados são a “Simpatia e cordialidade no
atendimento” (3,88) e “Rapidez na prestação do apoio solicitado” com 3,73 (escala de 1 a 4). Os itens
que obtêm classificação menos elevada são: pagamentos e marcação de reservas (3,31 e 3,46
respectivamente). Estes resultados mostram que deverá ser feito um maior esforço da TURIHAB e da
CENTER para aumentar o grau de satisfação nestas áreas de actuação.
No que respeita aos questionários realizados aos clientes IQ 45, que em 2014 realizaram reservas para
os Solares de Portugal e para as Casas no Campo, através da CENTER.
Gráfico N.º 14 - Grau de Satisfação dos Clientes em relação à TURIHAB e à
CENTER - 2014
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Os valores observados não são elevados, com uma média geral de 3,51 (de 1 a 4). Na análise dos
resultados verifica-se uma redução do numero de respostas face ao ano anterior (38 em 2014 e 57 em
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2013). Todos os itens analisados tiveram um resultado igual ou superior a 3,47 (escala de 1 a 4). O item
com melhor média é “Impressão geral” (3,66).
O número de respostas com classificação negativa é muito baixo, no entanto devem ser devidamente
analisados de forma a melhorar os serviços prestados e a corresponder sempre às expectativas dos
clientes, principalmente o item “Qualidade da informação disponibilizada” que obteve o resultado de
3,47.
A realização destes questionários revela-se de extrema importância para a consciencialização dos
aspectos a melhorar no serviço prestado pela TURIHAB e pela CENTER. São uma enorme mais valia
para a gestão, a organização e a monitorização do Sistema de Gestão de Qualidade dos serviços da
TURIHAB e da CENTER.

Para monitorização de Qualidade dos serviços prestados e a avaliação do grau de satisfação dos
Hospedes das casas pertencentes às redes dos Solares de Portugal e das Casas no Campo, a TURIHAB e
a CENTER, em 2013 deram continuidade à distribuição e avaliação de questionários de satisfação de
hóspedes (IQ39) cujos resultados se apresentam.
Desde Janeiro a Dezembro de 2014 foram recebidos para análise, na TURIHAB/CENTER, 256
questionários provenientes das casas Associadas.

Gráfico N.º 15 - Grau de Satisfação dos Hóspedes em relação às Casas 2014
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Os resultados registados mostram que duma escala de 1 a 5, o valor médio atingido é 4,7, verificandose que o grau de satisfação dos hóspedes em relação às casas associadas da TURIHAB é muito elevado,
e registando-se um aumento face aos valores registados em 2013. O resultado mais baixo é, à
semelhança de anos anteriores, o item “Quarto” com 4,5, e o mais alto com 4,8 são os itens
“Acolhimento/Atendimento”, “serviço”, “Casa” e “impressão Geral”. Médias muito próximas do valor
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máximo da escala (1 a 5). Face aos valores registados no ano anterior verificou-se uma variação
positiva em todos os itens.
Comparando com o ano anterior, 2014 registou uma menor adesão no preenchimento dos
questionários (IQ 39) tendo sido recepcionadas, na TURIHAB/CENTER, 256 respostas provenientes de
17 casas Associadas.
Deve-se reforçar junto de todos os Associados, a importância do preenchimento destes questionários
por parte dos hóspedes e seu posterior envio para a TURIHAB/CENTER, de forma a ser tratado
estatisticamente e se implementar a monitorização mais adequada nos Solares de Portugal e das Casas
no Campo.
Só conhecendo a opinião de quem nos visita podemos aferir do grau de satisfação dos clientes e
Hospedes e promover políticas de qualidade conducentes à melhoria contínua do serviço prestado
pelas casas, fazendo jus ao trabalho desenvolvido por todos os Associado na implementação da
Certificação e do Sistema de Gestão de Qualidade dos Solares de Portugal e das Casas no Campo.
Este questionário revela-se de extrema importância para a consciencialização dos aspectos a melhorar
no serviço prestado pelas casas associadas, a implementação das acções correcção e preventivas e a
monitorização das redes Solares de Portugal e Casas no Campo.

6. CONCLUSÃO
A TURIHAB executou o Plano de Actividades na sua globalidade, tendo atingido os objectivos e as
metas delineadas para 2014.
O ano ficou assinalado pela forte presença na imprensa internacional; fomentou o associativismo e
dinamizou o apoio aos Associados e potenciais clientes; instituiu um prémio para as Casas com melhor
classificação; foram lançadas as bases para o levantamento das receitas ancestrais e produtos das
Casas Associadas; desenvolveu o marketing e o trabalho em rede; adequou o posicionamento das
marcas à segmentação dos clientes, fomentando a fidelização dos clientes; reforçou os serviços de
excelência da imagem da rede Solares de Portugal e dinamizou a marca Casas no Campo, para
incrementar a ocupação e satisfação do cliente; ofereceu pacotes diferenciados que potenciem a
oferta das regiões, em que estão localizados os Solares de Portugal e as Casas no Campo e
desenvolveu um turismo alternativo sustentável; dinamizou as comunicações com os Associados e
clientes através do Centernet e por meios electrónicos; fez o levantamento de novos conteúdos dos
sítios TURIHAB e CENTER; alcançou novos mercados fomentando a internacionalização e a promoção
em mercados estratégicos e emergentes.
Promoveu as marcas Solares de Portugal e Casas no Campo associadas ao destino Portugal e a oferta
diferenciadora de cada região.
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