Colóquio Hospital Termal das
Caldas da Raínha
Apresentação de um Business Case:
Um Plano para colocar o Termalismo ao
serviço do desenvolvimento de Portugal

Turismo em Portugal
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Uma evolução histórica do Termalismo
• O termalismo inicia-se há pelo menos 3000 anos
como cuidado de saúde e bem estar.
• Com o evoluir dos cuidados de saúde
progressivamente abandonou a sua vocação
hedónica e transformou-se numa ferramenta
clínica. No final do século XX retorna-se ao
hedonismo através do conceito de Wellness.
• O aperfeiçoamento da abordagem alopática à
saúde foi retirando espaço natural de intervenção
clínica o que a par dos grandes interesses
económicos ligados à saúde significou o
decréscimo do investimento em termalismo

A chegada do “Wellness”
• As grandes organizações internacionais de saúde do pósguerra colocam a enfase na promoção da saúde em vez do
velho paradigma de reagir à doença.
• Em 1961 Halbert L. Dunn propõe o conceito de Wellness
definindo-o como “an integrated method of functioning
which is oriented to maximizing the potential of which an
individual is capable, within the environment where he is
functioning“
• Aperfeiçoado por John Travis (1975), Don Ardell (1977) e
Bill Hetler (1978).
• Hoje é definido como: “Wellness is an active process
through which people become aware of, and make choices
toward, a more successful existence” NWI 2010.

Expressão do Wellness no Mundo em 2009
Unidade monetária: milhares de milhão de USD

Fonte: SRI 2010

Expressão do termalismo no Mundo em 2002
Unidade: milhares de visitantes /ano

Fonte: SRI 2010

Principais mercados europeus de Termalismo
com SPA’s - 1

• Alemanha (2001):

Número de Zonas: 330
Hotéis e afins 55.000
Visitantes 16.000.000
Dormidas 115.000.000
Principal característica: redução do tempo de estadia
média (atual 5 dias)
– Procura de destinos externos de SPA:
–
–
–
–
–

• 2.000.000 /ano
• Áustria, Espanha, Hungria, Rep. Checa
• Despesa média por estadia/pessoa 838€ (2002)

Principais mercados europeus de Termalismo
com SPA’s - 2
• Itália (2001):
Número de Zonas: 450
Hotéis: 2.500
Visitantes 3.000.000
Dormidas 17.000.000
Principal característica: propostas integradas de SPA e
gastronomia/cultura para captação de estrangeiros
– Grandes investimentos recentes
– Acreditação dos SPA’s nos sistemas de saúde alemães
e austríacos.
–
–
–
–
–

Principais mercados europeus de Termalismo
com SPA’s - 3
• França (2002):
– Número de Zonas (?) depende das classificações
– Hotéis: 2000 a 3000 depende das classificações
– Visitantes 1.300.000 + 1.200.000 programas
associados (talassoterapia, águas de nascente)
– Dormidas 12 a 15.000.000
– Principais características:
•
•
•
•

Declínio consolidado da atividade
Modificação do focus de atenção
Cross-selling com a água.
Os franceses não recorrem a SPA’s estrangeiros

Outros mercados Europeus relevantes
• Áustria

– Metade prefere procurar destinos externos

• República Checa

– Grandes investimentos para captar mercados Alemão e
Austríaco

• Reino Unido

– Recentes investimentos para redinamizar o setor
– Querem exportar serviços à escala Europeia (Plano
Britânico de Termalismo)

• Suíça

– Muita procura interna e externa; sensível ao value-formoney

Mercados tipicamente exportadores
•
•
•
•
•
•
•

Rússia*
Polónia*
Finlândia
Espanha
Tunísia*
Austrália*
EUA / Canadá

* Planos nacionais recentes para captar turistas externos

Grandes mercados importadores
•
•
•
•
•
•

(além dos já citados Alemão e Austríaco)
EUA
Canadá
Japão
Dubai
Rússia

Portugal
•
•
•
•
•
•
•

Número de Termas/Spa’s: 38*
Numero de hotéis relacionados: 132 / 77*
Numero de visitantes: 365.000*
Estadia média: 2,1 dias (840.000)*
Faturação: 180 milhões de euros*
Exportação: valores despiciendos
Zonas termais potenciais (75 a 100)
Fonte *: Termas de Portugal 2005, segundo DGT

O Termalismo a ajudar Portugal
• OBJETIVO GERAL: Explorar dois terços do
potencial termal nacional.
• Objetivos específicos:
– Posicionar Portugal como destino de Wellness
– Reposicionar o cluster para captar vários
segmentos do wellness.
– Dinamizar economicamente o interior do país
– Criar emprego
– Apostar no mercado externo
– Por essa via apoiar a Balança de Serviços

O que é necessário fazer?
• Duplicar o número de Zonas Termais em
exploração
• Intensificar o número médio de hotéis de 4 para 6
por estância
• Associar algumas das estâncias a serviços de
saúde curativa para cross-selling com o turismo
de saúde
• Especializar algumas estâncias com outros
segmentos wellness: controlo de peso, turismo
de natureza, condições laborais, etc.

Proxy
• Custo de restauro / relançamento de estância

– 9 milhões de euros cada (referência recuperação de Bath em 2004)

• Custo de cada Hotel de 50 quartos

– 3,3 milhões de euros (referencia QREN 2012 para hotéis dessa
dimensão)

• Número de postos de trabalho criados

– Relação 3:1 entre número de quartos em estância termal e
funcionários (Termas de Portugal 2005)

• Faturação prevista

– Valor médio de faturação para o parque instalado a preços de 2005
(Termas de Portugal 2005) corrigidos por inflação do período (Banco
de Portugal 2012)

• Promoção

– Ação promotora cobrindo os mercados Alemão e Austríaco com
intensidade e os mercados Suíço, Italiano e Reino Unido com média
intensidade e Japão e Países do Golfo com baixa intensidade.

Custo do plano
• Investimento em estâncias: 350 milhões de
euros (MM€).
• Investimento em hotelaria:
– Intensificação das atuais estâncias: 200 MM€
– Novas estâncias: 700 MM€

• Investimento em infraestruturas: 150 MM€
• Promoção internacional e reposicionamento
– 10 MM€ (se agindo em cluster)

Financiamento do Plano
• Valor total: 1410 MM€
• Financiamento privado: 1300 MM€
– Comparticipado por Bruxelas aos valores atuais de
QREN em 520 MM€

• Financiamento público: 110 MM€ dos quais:
– Bruxelas (se novo Quadro aos valores atuais) 70MM€
– Poder Central 30 MM€
– Poder Local e Regional 10 MM€

Resultados possíveis
• Criação mínima de postos de trabalho:
–
–
–
–
–

Nova Hotelaria em novas estâncias: 3000
Nova Hotelaria em atuais estâncias: 1000
Alargamento dos períodos de abertura: 700 teq
Postos indirectos na economia(2:1) 1500
Postos de trabalho de saúde: 500

• Faturação adicional 500 MM€/ano

– 30% nacional (todo o wellness). Forte aumento 75% do
atual.
– 70% internacional (SPA; Saúde; Aging; Cross-Selling) .
Chegar a uma quota de mercado de 2 a 3% do total de
exportação europeu, 0,25% do Mundial.

Condições para atingir os objetivos
• Agir como cluster
• Apostar no mercado internacional como:
– Investidor
– Financiador
– Fonte prioritária de clientes

• Incluir o cluster como destinatário do
próximo Quadro Comunitário

• Wellness, Wellness, Wellness.
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