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As trocas de casa no TrocaCasa aumentam durante as 
férias escolares 

 
As famílias estão cada vez mais a organizar as suas férias escolares no 

TrocaCasa, para destinos em Portugal e países vizinhos 
 

Lisboa, 24 Outubro 2017 - As trocas de casa e apartamentos são mais do que 
apenas férias de verão. Com mais 33% de reservas em 2017, as férias escolares 
são o horário nobre das famílias para trocarem as suas casas. As trocas de casa 
nas férias escolares estão a tornar-se numa tendência cada vez mais popular. 
Portugal/Brasil e os países vizinhos são os destinos favoritos das famílias para 
estadias curtas.  

 

 

 

Com mais de 60 dias de férias escolares entre agora e agosto de 2018, os pais 
precisam de ser criativos para as férias e não gastar demasiado. Considerando que 
a casa e os arredores podem ser uma fonte de descoberta para os outros, o 
TrocaCasa permite aos utilizadores encontrar facilmente outros membros que 
desejam fazer pausas para férias escolares. Para alguns, significa sair da cidade e 
explorar o campo a fazer caminhadas ou andar de bicicleta, para outros, é explorar 
Lisboa e países vizinhos, ou praticar desportos de inverno nas montanhas. Para 



uma verdadeira experiência "Viva como um local", não há necessidade de ir para o 
outro lado do mundo. 
 
É precisamente o sentimento de estar "em casa" que torna a experiência tão 
especial: quartos para toda a família, brinquedos, bicicletas, dicas sobre atividades 
locais e lugares para ver. Existem DVDs e jogos de tabuleiro para os dias chuvosos. 
"Isto é o que as pessoas preferem na troca de casas. Nada se pode comparar com o 
conforto de uma casa real" commented Charles-Edouard Girard, comentou Charles-
Edouard Girard, presidente executivo do HomeExchange. 
 
O conceito da troca de casas exige um nível de confiança, e esse é precisamente o 
fundamento de uma fórmula bem-sucedida: "Todos os hóspedes, seja através de 
trocas recíprocos ou não recíprocas, também são anfitriões. As famílias recebem os 
outros na sua casa e, em contrapartida, também são bem-vindos. O respeito mútuo 
é o coração da Troca de Casas," acrescenta Girard. 
 
Não há necessidade de ser um proprietário para começar. A troca de casas não 
envolve nenhuma transação financeira entre as partes. Não é subarrendamento. Na 
verdade, é mais como ter amigos ou familiares para ficar em sua casa. 
 
É por estas razões que as companhias de seguros “agradecem” aos seus clientes 
quando estes deixam alguém em casa na sua ausência 
 
 
 
A Filiação oferece acesso ilimitado à listagem de casas e trocas em qualquer lugar 
do mundo. Subscrição anual do TrocaCasa: 70 € 
 

 
Sobre o TrocaCasa 
 
Lançado em 1992, o HomeExchange foi um dos pioneiros da economia da partilha, 
inspirando o filme de grande sucesso "The Holiday". Em 2016, os seus mais de 
65.000 membros em 150 países completaram 1,6 milhões de estadias por noite, 
trocando casas, principalmente graças ao sistema dos Balões, que facilitam estadias 
não recíprocas. Eleito "Melhor Site para Reservar a Sua Estadia" pelos leitores do 
USA TODAY e 10Best, o HomeExchange foi adquirido em fevereiro de 2017 pelo 
GuesttoGuest e continua a expandir-se internacionalmente. O HomeExchange tem 
escritórios em Boston, Paris e Zagreb. 
 
* A versão portuguesa do TrocaCasa é uma das 16 versões da rede de sites do 
HomeExchange 
 

 

Contactos 
 
António Batista 
Representante do TrocaCasa nos países lusófonos 
Email: antonio@trocacasa.com  
Telefoen: +351 968 040 353 


