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O setor da saúde é um setor, extremamente, dinâmico da economia nacional que 
contribui para um novo perfil das exportações portuguesas baseado em atividades com 
um considerável valor acrescentado e com potencial de sucesso nos mercados externos 
traduzindo-se num aumento das exportações, nos últimos anos. 

As exportações no setor da Saúde atingiram, em 2012, mil milhões de euros, de acordo 
com os cálculos do Health Cluster Portugal (HCP), com base em dados do INE. Tal 
volume de vendas ao exterior, nunca antes alcançado, representa uma progressão de 
8% face ao ano anterior, acima do crescimento médio das exportações nacionais, que se 
situou em 5,8%. Estes valores englobam a exportação de medicamentos, preparações 
farmacêuticas, instrumentos e material médico-cirúrgico, bem como equipamentos de 
radiação, electromedicina e eletroterapêutico. 

É de realçar que o valor de exportações agora apresentado não inclui a venda externa de 
soluções de e-health e de serviços – áreas nas quais Portugal já afirmou 
internacionalmente a sua excelência tecnológica e capacidade no domínio da inovação – 
assim como as vendas das empresas portuguesas sedeadas no estrangeiro. 
O HCP aponta como objetivo para o setor da Saúde, até 2020, o lançamento de 5 novos 
fármacos made in Portugal, de 50 dispositivos médicos e métodos de diagnóstico, e 
alcançar 4.000 milhões euros de volume de negócios, dos quais mais de 70% 
representarão exportações. 
 
Além desses produtos, pretende-se promover Portugal como destino para tratamento de 
doentes estrangeiros. A Diretiva europeia 2011/24/EU do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 9 de Março de 2011 relativa ao exercício dos direitos dos doentes em 
matéria de cuidados de saúde transfronteiriços que deverá encontrar-se transposta para 
o direito nacional até ao dia 25 de Outubro de 2013 surge como mais uma oportunidade 
para que Portugal possa otimizar a reputação que já tem no estrangeiro no que respeita a 
critérios como o clima, a hospitalidade e a segurança e para assim propor um produto 
novo, os cuidados de saúde. Estão a ser desenvolvidas várias ações pelos principais 
operadores do setor (públicos e privados) no sentido de ser apresentada uma proposta 
de qualidade com preços imbatíveis.  
 
Todos temos plena consciência de que o conceito de saúde mudou ao longo dos tempos. 
Se inicialmente a saúde apenas rimava com ausência de doença, rapidamente se 
percebeu que o facto de não se apresentar doença física aparente, não significa 
necessariamente ter saúde. Progressivamente, o conceito expandiu-se e incorporou as 
dimensões física, emocional, mental, social e até espiritual. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) foi pioneira em considerar a importância da saúde mental e não apenas a 
saúde física. Hoje em dia, Saúde define-se como um estado de completo bem-estar. 
 
Sendo um tema de atualidade, a CCILF decidiu organizar no próximo dia 14 de Outubro 
um seminário sobre TURISMO DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Tentaremos, através da 
intervenção de especialistas e profissionais do setor, fazer um balanço da situação atual 
da saúde e sobretudo do turismo médico em Portugal, descobrir os diversos projetos já 
em funcionamento e outros em fase de estudo para colocar o nosso país na rota dos 
destinos dos doentes europeus. 
 
 

Consulte o programa do evento e proceda já a sua inscrição! 
 



TURISMO DE SAÚDE 
E BEM-ESTAR 

HOTEL CORINTHIA 
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PROGRAMA PROVISÓRIO 
14 de Outubro de 2013 
Lisboa, Hotel Corinthia (Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº105) 
 

A partir das 8h30: Receção e welcome-coffee 
 

9h00: Boas-vindas pelo Dr. Bernard Chantrelle, Presidente da CCILF 
 

9h10: Abertura pelo Dr. António Vilar, Vice-Presidente 
 

9h30: Novas realidades e novas oportunidades no setor do turismo de saúde 
Moderação do painel: Dr. António Vilar 
 

1. Visão de um grande operador público 
Dr. Carlos Martins, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria   

2. Internacionalização do setor Saúde 
Eng. Joaquim Cunha, Diretor Executivo do Health Cluster Portugal 

 

DEBATE 
 

10h30-11h00 Coffee-break 
 

3. Investir no setor da saúde e do bem-estar em Portugal (Intervenção em inglês) 
 Dr. Thierry Van Hemelryck, Presidente da LA Clinique Esthétique (França) 
 

4. As potencialidades do Turismo de Saúde no incremento de fluxos turísticos 
internacionais 

Dra. Teresa Ferreira, Diretora Desenvolvimento e Inovação do Turismo de Portugal, IP 
 

5. A aplicação da Diretiva 2011/24/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 
de Março de 2011, relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de 
cuidados de saúde transfronteiriços e a sua articulação com o SNS 

Dra. Ana Meneres, Advogada na Sociedade Rebelo de Sousa Advogados & Associados 
 

DEBATE 
 

Aperitivo 
13h00: ALMOÇO-DEBATE com a intervenção do Dr. Paulo Macedo, Ministro da Saúde  
 

15h00: O turismo de saúde, um negócio promissor para Portugal 
Introdução e Moderação do painel: Dra. Silvia Moreira, Manager da área Consulting – Public 
Sector, Life Sciences & Health Care na Deloitte  
 

• Experiências na área Saúde/Medicina 
1. Dra. Paula Brito Silva, Diretora Marketing do Grupo José de Mello Saúde 
2. Dr. Miguel Castelo Branco, Presidente do Conselho de Administração do 

Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) 
 

• Experiências na área Bem-estar 
1. Visão moderna do Termalismo 

Dr. Paulo Malo, Presidente da MALO CLINIC Health & Wellness 
2. Spa/Talassoterapia 

Dr. Alfredo Reis, Administrador do Grupo Amorim Turismo 
 

• O papel das agências de viagens na promoção e organização do turismo de 
saúde 
Dr. Frédéric Frère, Presidente da Travel Store 

DEBATE 
 

17h30: Encerramento do seminário pelo Dr. Bernard Chantrelle 


