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RESUMO

Esta investigação, estuda um dos sectores de actividade económica mais importantes
para Portugal: a indústria turística. Propõe incidir a sua análise no conceito de Turismo
Médico através da análise da viabilidade da construção de um operador turístico
especializado sob a criação de um novo modelo de negócio, não esquecendo a
importância dos demais conceitos para o aparecimento do Turismo Médico em Portugal.
Pretende-se compreender de que forma Portugal poderá ser considerado destino de
Saúde e quais as suas potencialidades. O Turismo Médico surge assim como elemento
estratégico para o desenvolvimento da economia nacional, aproveitando as novas
tendências de consumo manifestadas nesta área por potenciais clientes em todo o
mundo. A questão essencial desta investigação pretende analisar se Portugal terá
condições para se tornar um destino de Turismo de Saúde e Bem-Estar na vertente de
Turismo Médico, se é favorável o desenvolvimento de um operador especializado, se
existem parceiros interessados neste tipo de negócio e quais serão os fatores
diferenciadores

que Portugal

apresenta

para

enfrentar

o mercado

e

ganhar

posicionamento.
A finalidade desta investigação requer a compreensão do fenómeno fazendo uma análise
daquela que é a oferta e a procura deste segmento de mercado estabelecendo uma
comparação entre os vários “players” mundiais e determinando a dimensão deste
mercado no mundo. A investigação foi realizada através de pesquisa para a elaboração
da revisão da literatura para responder às questões da investigação e verificar hipóteses
tendo em conta os resultados dos inquéritos, das entrevistas e do plano de negócios
proposto. Portugal tem potencialidade para se afirmar neste sector, necessitando apenas
de criar uma imagem forte e consolidada como destino de saúde e uma oferta integrada
de serviços inovadores e diferenciadores que permitam ser competitivo e conquistar
quota de mercado.
Palavras-chave: Turismo, Saúde, Portugal, Estatísticas, Viabilidade
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ABSTRACT

This scientific investigation, studies one of the most important sectors of economic activity
in Portugal: the tourism industry. Proposes to focus its analysis on the concept of Medical
Tourism by analyzing the feasibility of developing a tour operator specializing under the
creation of a new business model, not forgetting the importance of other concepts for the
development of medical tourism in Portugal. Objective is to understand how Portugal can
be considered a Health destination and what their potential. The Medical Tourism
emerges as a strategic element in the development of the national economy using new
consumer trends in this area expressed by potential customers around the world. The
essential question of this investigation analyzes whether Portugal will be able to become a
destination for Medical Tourism, it favors the development of a skilled operator, if any
partners interested in this type of business and what will be the differentiating factors that
Portugal has to face the market and gain position.
The purpose of this research requires the understanding of issues doing an analysis of
what is the supply and demand of this market segment with a comparison between the
various global "players" and what is the size of this market in the world The investigation
was conducted by searching for the elaboration of the literature review to answer research
questions and test hypotheses taking into account the results of surveys, interviews and
the proposed business plan.
Portugal has the potential to establish itself in this sector, needing only create a strong
and consolidated image as a destination for health and an innovative and differentiating
integrated offer of services that allow to be competitive and gain market share.

Keywords: Tourism, Health, Portugal, Statistics, Feasibility
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1

INTRODUÇÃO

Apresenta-se nesta investigação, um dos sectores de atividade económica mais
importantes para Portugal, depois da indústria automóvel e petrolífera: a indústria
turística. O sector turístico contribui positivamente para a criação de riqueza do país e a
melhoria do bem-estar dos cidadãos, através: da criação de emprego, preservação do
ambiente, recuperação do património histórico-cultural, desenvolvimento regional e local
e pelo investimento e inovação de infraestruturas.
Um dos subsectores da indústria turística com grande crescimento nos últimos anos e
aquele que interessa destacar para esta investigação é o Turismo de Saúde.
O Turismo de Saúde é um dos produtos estratégicos para Portugal definidos pelo PENT
– Plano Estratégico Nacional do Turismo, uma iniciativa do Ministério da Economia e da
Inovação com o apoio do Turismo de Portugal.
Através da designação de Turismo de Saúde, encontramos uma vasta gama de conceitos
ligados a este: Bem-estar, Termalismo, Spas, Talassoterapia, Climatismo e Turismo
Médico. Esta investigação propõe incidir a sua análise com conceito de Turismo Médico
através da análise da viabilidade da construção de um operador turístico especializado
sob a criação de um novo modelo de negócio, não esquecendo a importância dos demais
conceitos para o aparecimento do Turismo Médico em Portugal.
Ao longo deste primeiro capítulo será feita uma introdução ao tema da investigação
apresentando uma perspetiva geral do trabalho através de várias secções, tais como: o
enquadramento, a justificação do tema, a pergunta de partida (objeto da investigação), as
questões da investigação, os objetivos, as hipóteses, a metodologia, e por último, o
modelo metodológico da investigação.
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1.2

ENQUADRAMENTO

Esta investigação visa analisar a importância do Turismo Médico em Portugal e o seu
potencial para a inovação e para a descoberta de novas potencialidades de negócio.
Será ainda feita uma síntese descritiva do Turismo Médico no mundo.
Para se perceber o conceito de Turismo Médico é essencial perceber a sua origem e é
desta forma que é feita uma explanação do conceito Turismo de Saúde e Bem-estar bem
como todos os sub-conceitos que o compõem.
Pretende-se compreender de que forma Portugal poderá ser considerado destino de
Saúde e Bem-estar e quais as suas potencialidades na criação de novos modelos de
negócio, designadamente, criação de um operador turístico especializado que vá ao
encontro das necessidades de potenciais clientes nesta área de negócio que é o Turismo
Médico e como este funciona em cada um dos países.
Este tema surge com potencial interesse dada as vissitudes económico financeiras que
Portugal atravessa onde impera a necessidade de desenvolvimento de novos modelos de
negócio em áreas estratégicas que contribuam para o desenvolvimento do país. O
Turismo Médico surge assim como elemento estratégico no desenvolvimento da
economia nacional aproveitando as novas tendências de consumo manifestadas nesta
área por potenciais clientes em todo o mundo. É neste sentido que é necessário
identificar oportunidades de negócio que possam contribuir para dar resposta a novas
tendências de mercado contrariando períodos sazonais e quebras de receita nacionais no
sector.

1.3 JUSTIFICAÇÃO DO TEMA
A saúde é um dos fenómenos sociais que mais preocupa o ser humano a vários níveis e
quando há falta dela, é importante apaziguar aquilo que é o seu contrário, ou seja, a
doença.
A doença é algo que é intrínseco ao ser humano, é uma consequência da sua vivência e
das anomalias a que este está sujeito. Hoje em dia, os avanços tecnológicos permitem
tratar vários tipos de doenças e diagnosticar várias patologias contribuindo para um maior
número de soluções de saúde que se refletem no aumento da esperança média de vida.
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Com o desenvolvimento dos transportes e melhoria das acessibilidades, começou a ser
notório o aumento das viagens e, consequentemente, o aumento do interesse pelas
viagens à procura de soluções de saúde para além de outras motivações que levam as
pessoas a viajar.
A saúde é um bem precioso para o ser humano e leva-o a viajar para locais distantes
para tratar das mais variadas doenças.
O Turismo Médico surge para dar resposta a esta procura. Aliando os tratamentos ao
lazer e ao repouso noutros locais que não os locais de residência habitual. E a
importância deste tema está desta forma ligado com a saúde e o bem-estar do turista.

1.4 PERGUNTA DE PARTIDA
Nesta investigação coloca-se uma questão essencial quando se pretende realizar a
análise de viabilidade de um modelo de negócio num país que reúne condições
favoráveis para a incubação desta nova vertente turística:

Terá Portugal condições para se tornar um destino de Turismo de Saúde
e Bem-Estar na vertente de Turismo Médico?

1.5 QUESTÕES DERIVADAS
As questões derivadas surgem da pergunta de partida da investigação:

Será favorável o desenvolvimento de um operador especializado?
Existiram parceiros interessados neste tipo de negócio?
Quais serão os fatores diferenciadores que Portugal apresenta para enfrentar o mercado
e ganhar posicionamento?
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1.6 OBJECTO DA INVESTIGAÇÃO
O Objeto desta investigação é o estudo de uma vertente de Turismo de Saúde e BemEstar: o Turismo Médico.
Para além da referência global do tema, este estudo irá incidir na análise da viabilidade
do desenvolvimento de um operador turístico especializado que se propõe à realização
de pacotes turísticos aliando saúde e turismo e proporcionando experiências únicas de
saúde e de lazer. Remete para a especialização em serviços médicos credenciados, de
elevada qualidade com criação de valor através de serviço turísticos associados de luxo.

1.7 OBJETIVOS
Os objetivos de uma investigação traduzem-se na finalidade da investigação, ou seja, a
meta que se pretende atingir. Estes para além de claros, devem ser exequíveis.
Nesta investigação, são vários os objetivos que se pretende atingir quando se transmite
ideias e conceitos que explicam todo o enredo científico do tema.
A finalidade desta investigação requer a compreensão do fenómeno que se revela atual,
denominado Turismo Médico, que começa a ganhar cada vez mais “adeptos” devido às
receitas que produz.
Esta investigação pretende apresentar e esclarecer o conceito, que surge no sector de
Turismo de Saúde e Bem-Estar e que é ainda pouco conhecido para os portugueses. É
importante fazer uma análise daquela que é a oferta e a procura deste segmento de
mercado no mundo, e daquele que é o país de foco desta investigação: Portugal.
Dar a conhecer as primeiras empresas portuguesas que se aliaram a este mercado, o
perfil de clientes que procura Portugal pela oferta de Turismo Médico e o reconhecimento
europeu deste país como emissor deste mercado.
Estabelecer uma comparação com vários dos “players” mundiais, perceber qual a oferta
existente e o perfil de clientes que a procura e quais os aspetos que faltam a Portugal,
aquilo que deve melhorar, uma vez que procura penetrar este mercado.
Perceber a dimensão deste mercado no mundo do Turismo e da Saúde e quais as
previsões que têm surgido através dos vários estudos elaborados.
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Pretende-se ainda, conceber um Modelo de Negócio que dê resposta às potencialidades
de Portugal como destino de Turismo de Médico através da criação de um Operador
Turístico especializado.
Esta investigação pretende desta forma dar a conhecer todo um conceito que se apelida
como novo referindo todas as suas características globais e estudar a viabilidade do
desenvolvimento de um novo modelo de negócio.

1.8 HIPOTESES
A hipótese é uma enunciação provisória e intencional, com o intuito de ser posteriormente
verificada, constituindo uma conjetura válida.
Hipótese 1: Existe efetivamente um interesse por parte de potenciais mercados em
realizar turismo médico em Portugal.
Hipótese 2: Há uma preocupação em tornar Portugal num país com credibilidade no
sector da saúde a nível internacional.
Hipótese 3: Portugal carece da criação de uma imagem e reputação nos principais
mercados emissores através de uma estrutura de promoção e comunicação externa com
força para colocar o produto no mercado.
Hipótese 4: Existe mercado que justifique o desenvolvimento de um operador turístico
especializado em turismo médico e potenciais parceiros de negócio com interesse neste
sector.

1.9 METODOLOGIA
Para a elaboração deste trabalho de investigação é necessário seguir uma metodologia
recomendada da seguinte forma: em primeiro lugar é realizada uma pesquisa para a
elaboração da revisão da literatura; depois elabora-se a pergunta de partida e questões
derivadas; de seguida recorre-se à elaboração de hipóteses empíricas; à construção dos
inquéritos e das entrevistas; escrita da revisão da literatura; dos capítulos opcionais;
análise e tratamento de dados através das respostas obtidas nas entrevistas e nos
inquéritos, e, por fim, conclusões e recomendações onde se responde as questões
derivadas e se verifica as hipóteses.
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1.10

MODELO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO

A seguinte Figura 1.1, demonstra as etapas da investigação:

FASE EXPLORATÓRIA
1. Identificação
do problema da
investigação

2. Formulação
das questões de
investigação

3. Definição dos
objectivos de
investigação

4. Lista de
conhecimentos e
competências

5. Formulação de
hipóteses

6. Metodologia
da investigação
exploratória

FASE ANALÍTICA

7. Metodologia da investigação analítica

8. Interpretação e apresentação dos resultados

FASE CONCLUSIVA
9. Confirmação das
hipóteses/Verificação
dos objectivos

10. Discussão dos
resultados

11. Conclusões e
recomendações

12. Investigações
futuras

Figura.1.1:Etapas do processo de investigação.
Fonte: Adaptado de Sarmento (2008, p. 9).

Segundo Sarmento (2008, p.8) as etapas da fase exploratória são muito importantes para
o

processo

de

investigação.

Após

a

definição

da

pergunta

de

partida

e,

consequentemente, das questões derivadas desta, descrevem-se os objetivos desta
investigação e formulam-se hipóteses.
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1.11

SÍNTESE DOS CAPÍTULOS DA TESE

No Capítulo 1 – Introdução, faz-se uma breve apresentação do objeto, objetivos,
pergunta de partida, questões derivadas e hipóteses da investigação.
No Capítulo 2 – Revisão da Literatura – A Evolução do Turismo de Saúde e o Advento do
Turismo Médico reflete-se as origens do sector turístico e as motivações das viagens,
passando pela história mundial do Turismo de Saúde onde romanos e gregos são
considerados impulsionadores do Turismo de Saúde. Também a história do Turismo de
Saúde em Portugal é mencionada. Novas formas de Turismo de saúde foram surgindo,
existindo atualmente em Portugal: Termalismo, Spas, Climatismo, Talassoterapia e
Turismo Medico.
No Capítulo 3 – Mercado do Turismo Médico no Mundo, onde se referem estudos feitos
pela Deloitte, McKinsey & Company e Grail Reserach, previsões para o crescimento do
mercado de Turismo Médico e se faz um levantamento das razões que levam os turistas
a participar neste mercado. O perfil de cliente que procura este mercado é também
caracterizado, aquele que necessita de realizar um tratamento médico e prefere aliar
turismo e saúde. Para dar resposta a este mercado vão surgindo ao longo dos anos
“players” mundiais que concorrem entre si, sendo os líderes países como: Índia,
Tailândia, Costa Rica, México, África do Sul e alguns países europeus. É feita uma
análise do mercado Português, sendo que Portugal é um país que está a tentar penetrar
este mercado.
No Capítulo 4 – Proposta de modelo de negócio: operador turístico especializado onde é
apresentado um modelo de negócio com projeções financeiras de um possível operador
turístico especializado e onde se analisa a viabilidade da construção do mesmo.
No Capítulo 5 – Trabalho de Campos e Resultados, traduz-se na análise estatística dos
dados recolhidos através de Entrevistas e Inquéritos.
No Capítulo 6 – Análise dos Resultados, é referida uma análise global dos resultados
face à investigação.
Por último, no Capítulo 7 – Conclusões e Recomendações, é feita a verificação das
hipóteses, confirmação dos objetivos, resposta às questões derivadas e á pergunta de
parida, reflexões finais, recomendações, limitações da investigação, investigações
futuras, fecho.
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CAPÍTULO 2
REVISÃO DA LITERATURA
A EVOLUÇÃO DO TURISMO DE SAÚDE E O ADVENTO
DO TURISMO MÉDICO

2.1 INTRODUÇÃO
Através do levantamento bibliográfico exaustivo, foi feita uma análise de conteúdo de
autores, que permitiu o enriquecimento desta revisão literária.
É importante mencionar o âmbito a que se remete este capítulo, começando por explicitar
os conceitos inerentes ao tema desta dissertação.
O Turismo, sendo um dos mais relevantes sectores da atividade económica e um dos
fenómenos que melhor caracteriza o modo de vida das sociedades modernas, constitui
uma consequência ao nível das necessidades nos domínios do lazer, cultura, religião,
atividade profissional e do conhecimento de outros países e de outros povos.
Ao longo do tempo a definição de Turismo foi sofrendo alterações por vários autores.
Considera-se que a primeira de todas as definições dadas por autores, pertence ao
economista austríaco Herman Von Schullern zu Schrattenhofen que referia que o
Turismo era “ o conjunto de todos os fenómenos, em primeiro lugar de ordem económica,
que se produzem pela chegada, estada e partida de viajantes numa comuna, província
ou um estado determinado e, por consequência estão diretamente ligadas entre eles”
(Cunha, 2010, p.10).
Mais tarde, em 1942, Walter Hunziker e Kurt Krapf definiam Turismo como “o conjunto
das relações e fenómenos originados pela deslocação e permanência de pessoas fora do
seu local habitual de residência, desde que tais deslocações e permanências não sejam
utilizadas para o exercício de uma atividade lucrativa principal” (Cunha, 2010, p.11)
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Em 1982, Mathienson e Wall designavam como “o movimento temporário de pessoas
para destinos fora dos locais normais de residência e de trabalhos, as atividades
realizadas durante a estada, e as facilidades criadas para satisfazer a necessidade dos
turistas” (Cunha, 2010, p.11)
Ao longo dos anos a definição de Turismo torna-se mais consistente passando a ter em
conta características fundamentais, tais como, a deslocação para fora da residência
habitual, a permanência pouco prolongada e a realização de atividades sem fins
lucrativos.
Surge, por último, o conceito mais formal designado pela Organização Mundial do
Turismo [OMT] (2011, p.1) como “o conjunto das atividades desenvolvidas por pessoas
durante as viagens e estadas em locais situados fora do seu ambiente habitual por um
período consecutivo que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, de negócios e
outros”.
Contudo, o sucesso do sector turístico não depende só da veracidade e consistência da
sua definição; depende também da capacidade de resposta, por parte das entidades
envolventes, às necessidades e preferências dos consumidores e para tal é necessário
conhecer as motivações que levam os turistas a viajar.
Segundo Cunha (1997) são diversas as motivações que impelem o turista a viajar:
 Culturais e educativas: associadas ao desejo do turista de testemunhar vivências
de outros países e locais; assimilar novas culturas, crenças e valores; assistir a
manifestações especiais; ver monumentos, museus, centros arqueológicos e outras
atracões;
 Étnicas: entendidas como a viagem ao “berço familiar”, a visita aos locais que
familiares e/ou amigos já visitaram;
 Sociológicas e psicológicas: remetem para a vontade de aprender e de conhecer o
mundo, para o status social, o conformismo e a aventura.
Cunha (1997, p. 48) caracteriza, ainda, as motivações, entre:


“Motivações constrangedoras (ex.: negócios, reuniões, saúde, estudos);



Motivações libertadoras, onde inclui as deslocações para gozo de férias e repouso
e a participação em eventos desportivos e culturais;



Motivações mistas.”
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Entre todos estes motivos para viajar encontra-se a saúde, considerada por Cunha
(1997) como uma motivação constrangedora porque corresponde a motivações de força
maior que não dependem somente da vontade do indivíduo mas também de outras
circunstâncias.
Neste capítulo, encontra-se explicitado o aparecimento da saúde como motivação
turística e consequentemente o aparecimento do Turismo de Saúde no Mundo e, de
forma pormenorizada, em Portugal.
Apresenta-se, com maior enfoque, o advento do Turismo Médico no Mundo e em
Portugal, e ainda alguns subtemas inerentes ao tema desta dissertação.

2.2 SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DO TURISMO DE SAÚDE NO MUNDO
O Turismo de Saúde iniciou-se com a procura pela cura de doenças através de águas
minerais naturais (águas termais), que teve a sua origem na Grécia há cerca de 4000
anos. Contudo, a sua divulgação deveu-se aos romanos que abriram estâncias termais
por toda a Europa, parte da Ásia e norte de África. As civilizações gregas e romanas
deram início aos banhos públicos onde as populações passavam o tempo a tratar da
saúde, do espírito e até de negócios. Estes banhos realizavam-se em balneários de
grande esplendor que atraíam as classes mais abastadas. Eram considerados
verdadeiros centros turísticos da antiguidade tendo-se mantido até aos dias de hoje
embora com menos ênfase.
Os Gregos exploraram as águas minerais contribuindo para grande divulgação dos
benefícios das águas mineromedicinais tendo exercido um papel fundamental na cura de
doenças da Civilização Ocidental. Estes estudos devem-se a Hipócrates que investigou
as águas e também Horace e Sénèque que descobriram o tratamento de algumas
doenças através das águas minerais naturais. Outras fontes revelam que foram os
Etruscos (povos da península itálica) os “criadores do Termalismo” devido à construção
de edifícios luxuosos à volta das Termas; criação de empregos e formação de
funcionários especializados; estudos e controlo de águas minerais (Mangorrinha, 2000)
No período pós-romano foram destruídas algumas estâncias balneares e só anos mais
tarde foram reconstruídas e renasceu o culto das águas minerais pelo povo muçulmano
na península ibérica.
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Jorge Mangorrinha (2000) refere que as águas termais eram tidas como santas, de
origem espiritual e menos como efeito terapêutico.
Os Árabes foram os primeiros a utilizar o banho a vapor (Hammam), seguido por
massagem e lavagem. Com o fim do Império Romano, em 476, e durante grande parte
da Idade Média, a Igreja Católica defendia que as termas romanas eram locais corruptos
e que a limpeza espiritual era mais importante do que a corporal. Verificou-se um recuo
no desenvolvimento termal na Europa, uma vez que a Igreja via as termas como um
misto de feitiçaria e de bruxedo.
Com o renascimento, após o século XV, dá-se a renovação do Termalismo. Com o
aparecimento do Termalismo de corte vários eram os monarcas e familiares que se
deslocavam às termas transformando-as em lugares para elites, locais de convívio e de
cura.
Com o desenvolver dos séculos, as termas foram-se tornando lugares de repouso, cura e
lazer muito apreciados.
As termas que eram públicas foram-se tornando em grande número, em empresas
privadas e o Estado iniciou a comparticipação da cura e da estada através da segurança
social.
Os Spas remontam também à ocupação romana na Europa. Segundo Medeiros e
Cavaco (2008, p.25) o Termo Spa – Saúde Pela Água, “deriva do resort de saúde criado
na Idade Média junto de uma nascente ferruginosa, na região da Walónia, chamada Spa
na língua local, e envolve uma série de tratamentos como beber água, banhos,
massagens, exercício.”.
Outros autores referem que Spa, fora um município da Bélgica, da província de Liège,
nas Ardenas, cidade famosa pelas suas nascentes termais. Desde o século XIV que as
suas águas são procuradas pelo seu suposto carácter medicinal.
No século XIX na Europa, as termas funcionavam como locais mundanos e elegantes,
frequentados pelas elites que valorizavam o status social e cultural. Os Spas eram o lugar
de encontro dos aristocratas e burgueses.
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Os Spas remetem para tratamentos dedicados ao bem-estar, do corpo e da mente,
relaxamento, estética e beleza, com ou sem recurso à água podendo utilizar-se águas de
diversas naturezas, com acompanhamento médico ou não.
Para além do apogeu dos Spas no século XIX, surge uma nova procura mas dirigida às
águas do mar e os ambientes marinhos, tidos como tão saudáveis e revigorantes como
os tratamentos termais. Esta nova procura incidiu ao longo das margens do Báltico e do
Mar do Norte ou Canal da Mancha. Na segunda metade do século XX surge a
designação desta nova procura, a Talassoterapia.
Com o passar dos anos vão surgindo novas formas de Turismo de Saúde como o
Climatismo que remete para uma terapia baseada na estadia em locais cujo clima se
considere benéfico para a saúde; e o Turismo Médico, como será referido adiante.

2.2.1 HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SAÚDE EM PORTUGAL
Portugal reúne mais de 400 nascentes de água mineral natural o que faz de si um país
com vantagem competitiva devido à sua dimensão.
Grande parte das águas termais portuguesas e suas capacidades terapêuticas eram
conhecidas pelos romanos que são considerados os “impulsionadores” do Termalismo
em Portugal. Criaram termas de grande luxo e conforto nos grandes reinos da época
(Algarve e Lisboa).
O período lusitano-romano foi caracterizado pelo início da adaptação das nascentes
conhecidas por parte dos primeiros romanos que se estabeleceram neste território.
Conhecem-se vestígios da permanência romana junto às nascentes de Aljustrel, Cabeço
de Vide, Caldas da Saúde, Caldelas, Freixo (Marco de Canaveses), Chaves, Conimbriga,
Gerês, Lisboa (Tennas de Cassios e de Esculápio), Milreu, Miróbriga, Moledo,
Monchique, Monte Real, Óbidos, Pedras Salgadas, S. Pedro do Sul, S. Vicente do
Pinheiro (Entre-os-Rios), Taipas, Vidago e Vizela. (Mangorrinha, 2000)
Os muçulmanos vieram também acrescentar valor às nascentes portuguesas impondo o
refinamento oriental, para quem os banhos faziam parte dos ritos religiosos. Descobrem
em Lisboa uma fonte ao qual dão o conhecido nome de Alfama e reconstruíram nas
caldas de Alafões, as termas de S. Pedro do Sul, frequentadas pelo primeiro rei
português.
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Segundo Jorge Mangorrinha (2000), D. Afonso Henriques foi ferido numa perna, no cerco
de Badajoz, e foi-lhe recomendado o tratamento nas águas de Alafões. Em consequência
dos efeitos benéficos, o Rei assinou duas ordenações a Alafões, fundando uma
albergaria.
Entretanto foi instituída uma albergaria em Marco de Canaveses e uma outra em Aregos,
onde também existiu uma capela (de Santa Luzia) com canalização de água mineral, pelo
interesse demonstrado pela princesa Mafalda, filha do rei D. Sancho I.
A partir do século XI, as termas tornaram-se lugares de tratamento dos doentes de lepra
e foram construídas dezenas de leprosarias através da iniciativa de religiosos, nobres e
reis.
Contudo, as primeiras termas que foram organizadas com hospitalização e cuidados
médicos foram as das Caldas da Rainha, mandadas construir pela rainha D. Leonor de
Lencastre.
Os médicos portugueses anteriores ao século XVI conheciam, através de autores da
antiguidade, as principais variedades de águas e suas indicações.
Anos mais tarde, Marquês de Pombal contratou o naturalista Domingos Vandélli para
professor do Colégio dos Nobres e, utilizando os seus conhecimentos, encarregou-o do
estudo das nascentes minerais. Essa missão representou um importante papel na
divulgação das termas e estas passaram a ser consideradas de utilidade pública.
No século XIX, com a construção do caminho-de-ferro, as termas ganham outra
dimensão e ocupação, sendo procuradas pela aristocracia.
As estâncias criam nova dinâmica (construção de unidades hoteleiras, casinos, palácios)
e organizavam-se concursos hípicos, torneios de golfe, concursos de beleza, circuitos
turísticos e outras atividades de elite.
No entanto, ainda no século XIX, afirma-se na Europa uma nova procura com motivações
idênticas às motivações do Termalismo: higiene, saúde e vida social. Surge a procura
das águas do mar e dos ambientes marinhos tidos como saudáveis e revigorantes: a
Talassoterapia. (Medeiros & Cavaco, 2008)
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Já no século XX, de volta a Portugal, as termas são consideradas locais de diversão, de
jogo, de sociedade, frequentadas por nobres, políticos, letrados e estrangeiros e Vidago é
considerada a “Vichy” de Portugal.
A 2ª Guerra Mundial marca o ponto de viragem da procura das termas. A crise da
aristocracia, a emigração, as acessibilidades e os transportes, prejudicaram as termas e
alguns estabelecimentos encerraram. É o início da decadência das termas na Europa
ocidental. As termas começam a ser conotadas nos anos 60 como espaços estagnados e
degradados. Na década de 90 alguns sinais começavam a apontar para uma
revitalização das estâncias termais.
Em suma, conceito de Termalismo foi surgindo ao longo dos anos pelas descobertas dos
povos no tratamento de doenças de forma divina, ou não, através de águas minerais
naturais que surgiam no solo e que foram aproveitadas pelo ser humano pelas suas
propriedades específicas e benéficas. É uma atividade milenar que surgiu há milhares de
anos atrás, como referido anteriormente, e tem vindo a ser consolidada até aos dias de
hoje.
Vários investimentos têm sido feitos, muitas termas portuguesas estão a adaptar-se às
novas exigências do mercado, através de investimentos na modernização das
instalações, melhorias nas técnicas de gestão e criação de novos produtos de lazer.
Como tal, em meados do século XX, as estâncias termais começaram a desenvolver o
conceito de prevenção e reabilitação, nunca esquecendo os tratamentos de cura mas
alargando a oferta para o bem-estar conjugando duas vertentes importantes no Turismo
de Saúde: a cura e a prevenção.
Assim, em 2004, para regular esta atividade, surge a nova legislação (referida
posteriormente), que vem reformular e revitalizar algumas estâncias termais dando inicio
a uma nova etapa de reinserção das termas juntamente com a vertente de bem-estar.
Hoje em dia o conceito de Termalismo encontra-se renovado atendendo às novas
tendências de mercado. As estâncias termais confrontam-se com a concorrência dos
health e wellness centres. As pessoas começaram a preocupar-se não só com a saúde
mas também com o bem-estar, forma física, aparência e começaram a frequentar health
clubs, wellness center, Spas na tentativa de encontrar tratamentos eficazes na
recuperação da forma e fuga ao stress. (Cunha, 2007)
Desta forma o Termalismo passou a integrar um conceito mais abrangente em que deixase de nomear apenas a cura para nomear também a prevenção e o bem-estar.
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Assim resulta a transformação das estâncias termais e a sua adaptação às novas
tendências da procura pela adoção de técnicas modernas destinadas à manutenção e
recuperação tanto física como psicológica do cliente.

2.3 CONCEITO DE TURISMO DE SAÚDE E BEM-ESTAR
As motivações que estão na base das deslocações turísticas são variadas e permitem
definir vários tipos de Turismo. No Turismo de Saúde a motivação principal era a
realização de tratamentos de saúde e repouso. A esta motivação tradicional de cura
acrescentou-se a vertente da prevenção e do bem-estar, na ideia de revitalização do
corpo, mente e espírito.
A primeira tentativa de definir Turismo de Saúde surge em 1927 pela OMT que definia
como algo que “implica a utilização de equipamentos sanitários que façam uso de
recursos naturais, climáticos e termais em particular” (Cunha, 2006, p. 82). Esta definição
era ainda bastante delimitada tendo sido reformulada ao longo dos anos fazendo face às
mudanças ocorridas na sociedade que, em 1981, permitiram o reforço da definição
considerando que “ programas de Turismo de Saúde num destino turístico permitam aos
turistas elevar o seu nível de saúde e prevenir os diferentes fatores de risco
especialmente os ligados aos modo de vida das sociedades modernas” (Cunha, 2006, p.
82). Cunha (2006), refere ainda que para os tradicionalistas, como, N. Goodrich e E.
Goodrich (1987, p.217) que já há quase duas décadas, caracterizam o conceito como
sendo “…a tentativa por parte de uma unidade de Turismo (por exemplo, um hotel) ou de
destino (em Baden, Suíça), para atrair turistas ao deliberadamente promover serviços de
saúde e facilidades, além das instalações turísticas regulares.”1, O Turismo de Saúde é
referido como uma atividade complementar que pretende atrair turistas para serviços de
saúde para além das atividades culturais e outras que possam ser consideradas como
motivação de visita.
Contrariamente a esta ideia, Cunha (2006, p.82) define Turismo de Saúde como” um
conjunto de produtos que tendo a saúde como motivo principal e os recursos naturais
como suporte têm por fim proporcionar a turistas a melhoria do bem-estar físico e
mental”, salientando que este segmento turístico é caracterizado por ter uma das
motivações turísticas que levam os turistas a viajar pelo mundo, a saúde.

1

Tradução livre da responsabilidade do autor.
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A verdade é que existem cada vez mais motivos nas sociedades modernas para procurar
este tipo de Turismo:


Consecutiva procura social de uma maior qualidade de vida;



Aumento da esperança média de vida – Europa envelhecida: cerca de 25% da

população tem mais de 65 anos e por isso existe uma acrescida preocupação com a
prevenção;


Aumento da procura de bem-estar físico na idade pós-reforma;



Aparecimento das designadas “doenças da vida moderna” (como o stress, a

ansiedade, depressão, tabagismo) – Exposição dos consumidores a uma grande
diversidade de fatores externos (ex.: Conjuntura atual do país) que afetam o seu bemestar físico e psíquico, que faz com que procurem momentos de descontração e bemestar;


Crescente interesse pelo “culto do corpo”;



Aumento da poluição urbana;



Férias repartidas, fins-de-semana prolongados e short-breaks motivação a

procura do descanso e recuperação física e psicológica;


Crescimento do número de viagens individuais e coletivas realizadas pelo

segmento feminino;


Sucessivos fracassos da farmacologia moderna;



Complicações colaterais da utilização dos medicamentos (efeitos secundários

desnecessários);


Reconhecimento científico das vantagens termais no combate e controlo das

doenças crónicas;


Possibilidade de realização de tratamentos subsidiados.

São apenas alguns dos motivos que levam turistas a recorrer cada vez mais a este tipo
de Turismo.
Assim, nos dias de hoje, a procura de Turismo de Saúde e Bem-estar caracteriza-se
essencialmente, por três tipos de turistas: i) aqueles que se deslocam por razões
médicas, pela cura ou recuperação; ii) aqueles cujo intuito da viagem é a prevenção, o
bem-estar ou a recuperação física; e, por último, iii) aqueles que escolhem destinos de

ANÁLISE DE VIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE UM OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO EM TURISMO MÉDICO EM
PORTUGAL

16

Capítulo 2 – A evolução do Turismo de Saúde e o advento do Turismo Médico

saúde para desfrutar de ambientes relaxantes e repousantes, onde seja possível o
contacto com a natureza.

2.3.1 EM PORTUGAL
Em 2004 surge um novo decreto-lei que vem mudar por completo a definição de
Termalismo clássico, relacionado este conceito com a indústria do Turismo de Saúde e
Bem-estar.
Segundo o Ministério da Saúde, o decreto-lei n.º142/2004 de 11 de Junho decretado pelo
Diário da República, o conceito de Termalismo remete para “o uso da água mineral
natural e outros meios complementares para fins de prevenção, terapêutica, reabilitação
ou bem-estar” (p.3632).
Desde 20 de Abril de 1928 que a legislação regula o sector do Termalismo, que, para
além de disciplinar a indústria de exploração de águas, inclui também regras sobre a
criação, organização e funcionamento dos estabelecimentos termais.
Este sector expõe outras potencialidades associadas ao bem-estar e lazer dos turistas,
assumindo um papel fundamental na indústria do Turismo.
Em Portugal parte dos recursos hidrominerais susceptíveis de serem aproveitados para a
atividade termal, localizam-se nas regiões mais desfavorecidas e do interior do País.
O Termalismo permitiu abrir uma nova via de desenvolvimento local e regional, gerando
investimento e emprego, o que motiva o fomento deste fenómeno.
A legislação tornou-se desadequada tendo em conta as novas exigências do Termalismo,
assim como os estrangulamentos verificados na prática, o diploma surge com uma
revisão do regime jurídico que regula a atividade termal, estabelecendo novas regras no
domínio

do

licenciamento

dos

estabelecimentos

termais,

da

organização,

do

funcionamento e da fiscalização do sector.
Com o surgimento de novos produtos a nível de Termalismo de bem-estar, este diploma
pretende melhorar a competitividade, promovendo o acesso à atividade e a melhoria de
oferta nos novos estabelecimentos e nas termas já em funcionamento, buscando a
modernização e requalificação das infraestruturas e equipamentos. Pretende ainda
adequar a atividade termal às expectativas e exigências dos consumidores tanto a nível
de tratamento e prevenção como de bem-estar e de lazer. O Termalismo Clássico
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mantém-se como unidade prestadora de cuidados de saúde, mas surge também o
Termalismo de Bem-estar em resposta às novas tendências deste sector.
Para além do Termalismo começam a surgir outras formas de Turismo de Saúde em
Portugal, tais como: Climatismo, Talassoterapia, Spas e Turismo Médico.
As várias atividades, dividem-se por aquelas que se efetuam nos centros onde se
encontra o aglomerado populacional tentando dar resposta as necessidades diárias com
o bem-estar, e aquelas que se desenvolvem fora dos centros urbanos procurando uma
relação profunda com o ambiente, a natureza e certas condições climatéricas e recursos
naturais.
Ao ligar estas atividades, surge-nos uma definição global denominada Turismo de Saúde
e Bem-Estar. Segundo Cunha (2006), o Turismo de Saúde em Portugal apresenta-se na
seguinte forma (Figura.2.3.1.1):

Figura.2.3.1.1:Esquema de Turismo de Saúde.
Fonte: Adaptado de Cunha (2006, p. 83).

Esta figura demonstra que o Turismo de Saúde está ligado a três aspetos fundamentais:


Satisfação de cuidados preventivos de saúde e bem-estar (segmento preventivo);



Prestação de serviços terapêuticos (segmento curativo);



Realização de tratamentos de recuperação (segmento de reabilitação).
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Segundo o PENT (2006, p. 9), o Turismo de Saúde funde-se com o conceito de BemEstar como referido anteriormente, da seguinte forma:
Turismo de Saúde: a experiência consiste na realização de um tratamento específico para
a cura de uma doença. (Nota: representa 20% do mercado de Saúde e Bem-Estar.)
Bem-Estar Geral: a experiência baseia-se na procura do equilíbrio e da harmonia mental,
emocional, física e espiritual. (Nota: representa 60% do mercado de Saúde e Bem-Estar.)
Bem-Estar Específico: a experiência baseia-se na procura do bem-estar físico e psíquico
através de um tratamento específico. (Nota: representa cerca de 20% do mercado de
Saúde e Bem-Estar.)

Este conceito é novamente referido com grande enfoque na Revisão feita aos objetivos
PENT (2012, p.17) para 2015, onde se esclarece a importância de:
Qualificar e classificar a oferta de turismo de saúde, com vista ao desenvolvimento e
crescimento deste produto de relevância estratégica para Portugal, nas componentes
médica, termalismo, spa e talassoterapia, estimulando a estruturação e a promoção
conjunta das valências médica e turística.

Este produto é uma das 10 apostas apresentadas pelo PENT (2012, p.17) que define
como objetivo:
(…) Vocacionar a oferta do produto para os turistas cuja motivação primária é a obtenção
de benefícios relacionados com os cuidados de saúde, articulando a valência médica com
as valências turísticas que lhe estão direta e indiretamente associadas, desde o
termalismo ao lazer e passando pelo bem-estar. Este produto, em termos integrados, tem
registado um crescimento anual significativo na Europa, entre os 7% a 8% desde 2000,
valores que se perspetivam similares até 2015.

Os principais mercados emissores de turismo de saúde a nível europeu são, segundo o
PENT (2012, p. 17): “ a Alemanha, Bélgica, Itália, Áustria, Suíça, Reino Unido,
Escandinávia e Espanha (81% do mercado europeu), mercados de relevância estratégica
no desenvolvimento do produto em Portugal, a par da Holanda, França e EUA, assim
como da diáspora e dos países de língua portuguesa.”
Em suma, Turismo de Saúde e Bem-Estar remete para o aglomerado das várias
atividades que proporcionam cura e bem-estar com a utilização de recursos naturais e
que implicam deslocação por mais de 24horas fora da residência habitual.
As principais modalidades de Turismo de Saúde em Portugal são:
Termalismo, que remete para “o uso da água mineral natural e outros meios
complementares para fins de prevenção, terapêutica, reabilitação ou bem-estar”;
Talassoterapia que, segundo o médico Bernard-François Bardelon é designada
como “…a utilização simultânea, sob supervisão médica e com o fim curativo ou
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preventivo, das virtudes terapêuticas do meio marinho, que compreende: a água do mar,
o clima marinho, os lodos marinhos, as algas, a areia e todos os produtos que podem
concentrar os elementos deste meio.” (Tinghérian, 2005, p. 34);
Climatismo como sendo uma terapia baseada na estadia em locais onde o clima é
considerado benéfico para a saúde e onde se encontram propriedades curativas de
alguns microclimas, no litoral ou na montanha, devido à qualidade do ar ambiente;
Spas identificando centros ou clínicas onde prestam serviços de saúde preventiva,
curativa e de reabilitação, de fitness e de beleza utilizando terapias complementares, tais
como, a hidroterapia. A hidroterapia pode realizar-se através do uso de diferentes tipos
de águas: mineromedicinais (termas); água de consumo humano e do mar.
Turismo médico é definido por vários autores, como John Connell (2006, p.42)
como “um processo onde as pessoas viajam longas distâncias para destinos exóticos
(Índia, Tailândia, Cuba, Malásia), para obterem cuidados médicos, dentários ou cirúrgicos
enquanto, simultaneamente, realizam as suas férias, no sentido mais convencional”.

Todas as estas modalidades contribuem em conjunto para a constituição deste produto
que apresenta, por sua vez, fatores competitivos que confirmam o seu potencial e que
são identificados no PENT (2012, p.18) como sendo:
i) Sistema nacional de saúde de qualidade reconhecido internacionalmente, estando
Portugal na 12ª posição no índice dos sistemas mundiais de saúde elaborado pela
Organização Mundial de Saúde;
ii) Profissionais com experiência internacional e com diminutas barreiras de comunicação
nos idiomas dos potenciais mercados emissores para Portugal;
iii) Existência de unidades hospitalares acreditadas por sistemas internacionais,
designadamente pela Joint Commission International;
iv) Abundantes recursos termais e de grande riqueza hidrogeológica, sobretudo no Norte e
Centro;
v) Marcas de spas (ex. Angsana Spa, Banyan Tree, ESPA Spa, la prairie Spa e Six
Senses Spa) internacionalmente reconhecidas em unidades hoteleiras de referência no
país;
vi) Extensa linha de costa com águas do oceano atlântico que são das mais ricas para a
prática de talassoterapia;
vii) Amenas condições climáticas ao longo do ano, que favorecem a convalescença e que
per si têm efeito terapêutico nalgumas patologias.

Fatores estes que se tornam fortes oportunidades para o desenvolvimento destas
atividades, principalmente, da atividade para a qual remete esta dissertação,
nomeadamente, o Turismo Médico como veremos adiante.
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2.4 CONCEITO DE TURISMO MÉDICO E O SEU PROGRESSO NO MUNDO
Enquanto o crescimento do Turismo de Saúde e Bem-estar, resultou num boom2 de
Spas, várias formas de rejuvenescimento e prevenção da saúde, o Turismo Médico surge
em resposta a outras necessidades e motivações de saúde que vão mais além da
prevenção e do bem-estar.
A origem do Turismo Médico emerge há milhares de anos. Peregrinos gregos viajaram de
todo o Mediterrâneo para um pequeno território no Golfo de Salónica3 chamado
Epidauria, para se submeterem a tratamentos médicos, sendo que este fora,
naturalmente, o primeiro destino de Turismo Médico. Este território era considerado o
santuário do deus Asclépio, deus da medicina.
Trata-se, portanto, de movimentos internacionais da procura pela cura de determinadas
doenças e da cura das mesmas através de tratamentos cirúrgicos e outros.
Em 1973, esta atividade era referida como meramente comercial pela International Union
of Travel Officials. (Freitas, 2010)
O conceito de Turismo Médico é referido pela primeira vez, cientificamente, num relatório
da União Europeia em 1999, como sendo uma indústria lucrativa para a Europa, sendo a
Suíça e a Alemanha os países responsáveis por esta afirmação.
Vários autores têm vindo a estudar este fenómeno surgindo algumas definições
científicas sobre o tema, como a de John Connell (2006, p.1094) referindo “Turismo
médico como um nicho, emergiu do rápido crescimento do que se tornou uma indústria,
onde as pessoas viajam frequentemente longas distâncias para países estrangeiros para
obter cuidados médicos, dentários e cirúrgicos enquanto, simultaneamente, realizam as
suas férias, no sentido mais convencional.”4 Segundo Caballero e Mugomba (2007, p.3)
“O Turismo médico é a procura de cuidados médicos no estrangeiro e em simultâneo o
envolvimento em formas mais convencionais de Turismo.”

5

Similarmente George e

Nedelea (2008, p.1), referem que se trata de “(…)uma indústria onde pessoas de todo o
mundo viajam para outros países para obter cuidados médicos, dentários e cirúrgicos e,
ao mesmo tempo, permite realizar atividades turísticas, férias e visitar as atracões
existentes nos países que vão a visitar.”6

2

Do inglês «Boom», Significa aumento súbito de algo. (Infopédia - Porto Editora, 2011)
Golfo de Salónica situa-se no noroeste do mar Egeu, entre as periferias da Grécia, da Macedónia Central, a
norte e leste e da Tessália, a sul.
4
Tradução livre da responsabilidade do autor.
5
Tradução livre da responsabilidade do autor.
6
Tradução livre da responsabilidade do autor.
3
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Para estes autores Turismo Médico apresenta-se como um segmento de mercado em
Turismo de Saúde com um crescimento considerável nos últimos anos onde os turistas,
viajam longas distâncias para países estrangeiros, ou seja, fora da sua residência
habitual, para obter cuidados médicos, dentários ou cirúrgicos, aliando todo o processo
de tratamento a férias de descanso e lazer, participando em atividades turísticas locais,
abraçando toda a cultura, crenças e costumes, praticando o Turismo no sentido
convencional. É, também, caracterizado pelas viagens de longas distâncias, feitas ao
exterior, para usufruir de tratamentos médicos que não estão disponíveis ou são
inacessíveis (em termos de custos e tempo de espera) no país de origem.
É uma atividade que se diferencia em muitos aspetos de outras atividades de Turismo de
Saúde e Bem-estar; não se trata, simplesmente, de uma ida ao Spa ou de realização de
férias em destinos Wellness, onde é possível recuperar o corpo, a mente e o espírito da
veemência do quotidiano. O Turismo Médico envolve cirurgias e procedimentos invasivos
realizados por médicos conceituados e qualificados, para cura de determinadas
patologias.
Contudo, com o avanço tecnológico, têm vindo a surgir novas formas de tratamento de
certas patologias menos graves onde deixa de ser necessário recorrer a procedimentos
invasivos, passando a ser possível realizar estes tratamentos, chamados “não-invasivos”,
em clínicas de Saúde e Bem-estar, onde nem sempre é necessária a presença de um
médico. E estes acontecimentos geram alguma dificuldade em distinguir os conceitos
entre o Turismo Médico e outros tipos de Turismo de Saúde. Mas a diferença, encontrase exatamente no tipo de tratamento que se pretende e na compreensão dos conceitos
“cura” e “prevenção”.
Segundo

Abreu

(2008),

a

cura

remete

para

tratamentos

realizados

com

acompanhamento de recursos humanos especializados e integrados em infraestruturas
próprias, os quais têm como objetivo a cura ou o amenizar de efeitos causados por
diferentes patologias. É o que se pretende quando se realiza viagens de Turismo Médico.
A prevenção refere-se ao conjunto de tratamentos igualmente acompanhados por
equipas médicas que visam não só a prevenção de determinadas doenças, como
também a aprendizagem e manutenção de uma vida saudável e equilibrada, ambos
através da estimulação das funções fisiológicas dos utentes a que corresponde,
normalmente, a função das Termas, centros de Talassoterapia e Spas.
O Turismo Médico é muito mais do que apenas o interesse pela estética e pelo bemestar, é uma forma de combater as restrições dos sistemas de saúde inadequados nos
países de origem e encontrar alternativas mais baratas, mais rápidas e até mesmo mais
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eficazes e de qualidade superior. Surge como mais um segmento da indústria do turismo,
através da sua ligação à hotelaria, restauração, companhias aéreas e atividades
turísticas e de lazer, realizadas pelos pacientes e acompanhantes, nos destinos de
Turismo Médico.
Mas, como em todas as atividades da indústria turística, tem vantagens e desvantagens,
que serão mencionadas de seguida.

2.4.1 EM PORTUGAL
Em Portugal não existe ainda uma definição consolidada do Turismo Médico e as
opiniões sobre o conceito em Portugal diferem ainda entre vários autores. No entanto, foi
utilizado como referência nesta dissertação, o conceito desenvolvido num estudo
encomendado pela Associação Empresarial Portuguesa, Camara de Comércio e Indústria
e pelo Health Cluster Portugal às empresas Neoturis e Accenture, elaborado a 12 de
Março de 2014 e apresentado na conferência “Estratégia Nacional para o Turismo de
Saúde”, realizada no dia 03 de Abril de 2014 em Leça da Palmeira (comunicação
pessoal, 03 de Abril de 2014), que explica o enquadramento do Turismo Médico no
conceito de Turismo de Saúde e Bem-Estar da seguinte forma (Figura.2.4.1.1.):

Turismo
de BemEstar
Turismo de
Saúde e
Bem-Estar

Turismo
Médico

Deslocação para um país diferente da
sua residência habitual, que baseia a
experiência na procura do equilibrio e
da harmonia mental, emocional,
fisica e espiritual
Reactivo
Deslocação para um país diferente da
sua residência habitual, para receber
tratamento médico por situação de
necessidade
Proactivo
Deslocação para um país diferente da
sua residência habitual, para receber
tratamento médico por opção (ex.:
Estética, Odontologia, Infertilidade)

Figura.2.4.1.1: Enquadramento do Conceito de Turismo Médico.
Fonte: Adaptado da Conferência “Estratégia Nacional para o Turismo de Saúde” (comunicação
pessoal, 03 de Abril de 2014)
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2.5 VANTAGENS E DESVANTGENS DO TURISMO MÉDICO MUNDIAL
O Turismo Médico é caracterizado por ser uma atividade aliciante. Contudo, existem
vantagens e desvantagens a serem avaliadas pelos turistas/pacientes antes de tomar a
decisão de viajar com o intuito de realizar um tratamento cirúrgico.
As vantagens da realização desta atividade remetem para, aquelas que são também as
motivações dos turistas na realização desta actividade e que serão mencionadas
posteriormente. No entanto, referem-se como vantagens: i) o acesso a tratamentos que
não estão disponíveis no país de origem, por não existirem ou por serem caros; ii)
rapidez de acesso ao tratamento contrariando as listas de espera; iii) estímulo à
competição global em relação aos preços e à qualidade dos serviços médicos; iv)
profissionais com formação reconhecida internacionalmente; v) criação de receitas para o
sector da saúde e do turismo; vi) solução para milhões de indivíduos sem seguro de
saúde; vii) poupança realizada com este tipo de opção permite o acompanhamento de
familiares e amigos nas viagens, facilitando a recuperação; e, viii) realização de férias
nos destinos de Turismo Médico, podendo aproveitar as férias legalmente estabelecidas
para tratar da saúde e, ao mesmo tempo, recorrer ao lazer e ao repouso.
Porém, nem tudo são vantagens. Esta atividade comporta também desvantagens que
devem ser avaliadas pelos turistas/pacientes e pelas entidades responsáveis da mesma.
É necessário ter em consideração os i) sistemas de licenciamento e certificação das
clínicas de outros países, que diferem dos adotados nos Estados Unidos e na Europa, a
qualidade dos estabelecimentos de saúde diferem de país para país; ii) atenção ao
possível contágio de doenças para as quais o sistema imunitário não se encontra
preparado para combater (especialmente em países como a Malásia, Costa Rica ou
Tailândia); iii) possibilidade de existirem consequências a nível da intervenção
propriamente dita; iv) menor qualidade do pós-operatório em alguns casos, existem
destinos onde o acompanhamento termina assim que a intervenção se conclui, apesar de
existirem países que mantêm o acompanhamento, mesmo depois do paciente regressar
ao país de origem, nem todos se encarregam do follow-up do paciente; v) ausência de
cobertura por parte dos seguros embora existam agências a providenciar seguros; vi)
dificuldade em analisar o nível de qualificação dos profissionais em alguns países onde
os sistemas de certificação são diferentes; e, vii) relatórios clínicos inexistentes,
incompletos ou de difícil interpretação.
Estas são as desvantagens que deixam muitas vezes os turistas reticentes na escolha
deste tipo de atividade. Porém, esta é uma atividade que ao longo dos anos tem vindo a
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ser institucionalizada através da criação de organizações e associações reguladoras e
certificadoras de qualidade dos serviços médicos, a nível internacional, para proporcionar
as melhores condições aos turistas/pacientes.

2.6 ENTIDADES REGULADORAS
Ao longo dos últimos anos foram surgindo acreditações médicas para certificar Hospitais
e Clínicas do mundo, para valorizar a qualidade dos recursos humanos qualificados e dos
tratamentos médicos efetuados nestes estabelecimentos. Mas o facto de um
estabelecimento não ter certificado de acreditação internacional não é sinónimo de falta
de qualidade e existem processos que se encontram ainda em estudo por parte de
muitos hospitais e clínicas do mundo.
Todavia, um dos critérios mais importante para o cliente é a qualidade de um serviço,
principalmente quando se fala de saúde. Assim, é necessário que existam formas para
autenticar a qualidade dos serviços médicos de estabelecimentos hospitalares e clínicas
estrangeiras a nível internacional. Não basta a certificação nacional dada pelas entidades
certificadoras de cada país, pois cada país segue padrões diferentes de qualidade e os
critérios de qualidade de um estabelecimento português poderão ser diferentes dos
critérios de qualidade de um estabelecimento no estrangeiro. Desta forma, há uma
importância acrescida para o aparecimento de organizações e instituições internacionais,
reguladoras da qualidade de saúde criando padrões universais, concebendo algum
conforto para o cliente quando viaja por estas razões. É o papel dos sistemas de
acreditação internacionais: dar segurança ao cliente.
Um estabelecimento de saúde que pretenda ser reconhecido por qualquer uma das
seguintes organizações internacionais de acreditação e certificação, terá que cumprir um
conjunto de normas e requisitos que têm por fim melhorar as condições do
estabelecimento e a qualidade do atendimento e do serviço em si.
Todas estas organizações garantem ao cliente qualidade, um ambiente seguro e a
diminuição de riscos durante o tratamento.
Segundo Herrick (2007), existem diferentes formas para o cliente garantir a qualidade do
Turismo

Médico,

como

por

exemplo,

muitos

médicos

são

credenciados

internacionalmente pois, muitos deles, adquiriram formação nos Estados Unidos,
Austrália, Canadá ou na Europa; existem também, mais de 600 entidades credenciadas
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pela Joint Commission International [JCI] em todo o mundo e 15 delas em Portugal,
muitos deles são credenciados também pela International Standards Organization [ISSO],
e alguns países estão a adotar os seus próprios padrões acreditação; alguns hospitais
estrangeiros têm protocolos com prestigiadas universidades norte-americanas ou mesmo
com estabelecimentos de saúde prestigiados como Clínica Cleveland e Johns Hopkins
International.
No entender de Herrick (2007), os pacientes também podem usar comunidades on-line
para obter informações sobre a segurança e a qualidade dos serviços médicos através da
leitura dos testemunhos de outros pacientes que fizeram cirurgia no estrangeiro, como
por exemplo, o website www.treatmentabroad.com que permite ter informações sobre os
hospitais e clinicas, tratamentos, comparar preços e até ter acesso a comentários e
rankings de posicionamento das entidades votadas pelos clientes/pacientes de todo o
mundo (Figura 2.6.1).

Figura.2.6.1: Homepage do Website Treatment Aboard.
Fonte: Treatment Aboard (2014)
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2.6.1 MEDICAL TOURISM ASSOCIATION (MTA)
Nos EUA, a Medical Tourism Association [MTA], é a primeira associação internacional
sem fins lucrativos a incidir no Turismo Médico para coordenar hospitais, companhias de
seguros, agências de viagens e outras empresas afiliadas e membros com o objetivo
comum de promover altos níveis de qualidade de assistência aos pacientes num
ambiente global. A Medical Tourism Association (Figura 2.6.1.1) trabalha sob três
princípios: transparência na qualidade e no preço, comunicação e educação.

Figura.2.6.1.1:Logotipo da Medical Tourism Association.
Fonte: Medical Tourism Association (2013)

2.6.2 INTERNATIONAL SOCIETY FOR QUALITY IN HEALTH CARE (ISQUA)
A International Society for Quality in Health Care [ISQua] (Figura 2.6.2.1) é uma
organização independente sem fins lucrativos, com sede em Dublin, cuja missão é
melhorar a qualidade e segurança dos cuidados de saúde no mundo. O programa de
acreditação internacional [IAP] da ISQua é o único programa que "acredita os
acreditadores" e fornece um reconhecimento mundial para organizações acreditadas que
atendem a padrões internacionais aprovados. Os membros do conselho atual são de
norte-americanos, europeus e da Ásia / Pacífico.

Figura 2.6.2.1:Logo ISQua.
Fonte: ISQua (2013)
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2.6.3 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)
ISO (International Organization for Standardization) - Organização Internacional de
Normalização (Figura 2.6.3.1), é a maior programadora do mundo e editora de padrões
internacionais de qualidade. É uma rede de institutos nacionais que regulam padrões de
qualidade de 162 países, tendo um membro por país, com Secretariado-geral em
Genebra, na Suíça, que coordena todo o sistema. É uma organização não-governamental
que estabelece uma ponte entre os sectores públicos e privado.
O objetivo é promover o desenvolvimento de normas, testes e certificação, com o intuito
de encorajar o comércio de bens e serviços. Por exemplo, o American National Standards
Institute [ANSI] é o representante da ISO nos EUA, a Associação Brasileira de Normas
Técnicas [ABNT] no Brasil e o Instituto Português da Qualidade [IPQ] em Portugal.

Figura 2.6.3.1:Logo ISO.
Fonte: ISO (2013)

2.6.4 JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI)
Como divisão internacional da Joint Commission, a Joint Commission International [JCI]
(Figura 2.6.4.1) tem trabalhado com organizações de saúde, ministérios da saúde e
organizações globais em mais de 90 países desde 1994.
Tem como objetivo melhorar a segurança do atendimento ao paciente através da
prestação de serviços de acreditação e certificação, bem como através de serviços de
consultoria e educação, destinadas a ajudar as organizações a implementar soluções
práticas e sustentáveis.
Em Junho de 2011, a JCI recebeu quatro anos de acreditação pela Sociedade
Internacional de Qualidade em Saúde [ISQua]. Acreditação por ISQua fornece garantia
de que os padrões de qualidade e processos utilizados pela JCI para a avaliação do
desempenho das organizações de saúde atendem aos mais altos padrões de referência
internacionais para as entidades de acreditação.
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Em Portugal, a JCI acreditou 15 estabelecimentos de saúde entre centros hospitalares e
unidades de cuidados continuados na Covilhã, Vila Real, Guimarães, Penafiel, Cascais,
Porto, Algarve, Leiria e outros.

Figura 2.6.4.1:Logo JCI.
Fonte: JCI (2013)

2.7 SÍNTESE
Conhecidas as origens do sector turístico e as motivações das viagens, consegue-se
concluir que a saúde é uma motivação tanto ou mais importante quanto as outras
motivações que levam o turista a viajar. É uma motivação que já ocorre desde o tempo
dos romanos e gregos, considerados impulsionadores do Turismo de Saúde, há mais de
4000 anos atrás, através da descoberta de fontes de água natural – Termalismo.
Também os Spas são originários de descobertas romanas na Europa, considerados
locais mundanos e de elites.
Depois dos Spas foram-se desenvolvendo novas formas de Turismo de Saúde:
Talassoterapia, Climatismo e Turismo Médico.
Portugal também foi “palco” de descobertas a nível de Turismo de Saúde, através dos
romanos que criaram termas de grande esplendor e da contribuição de protagonistas
como D. Afonso Henriques e D. Leonor de Lencastre no aparecimento das termas em
Portugal.
Contudo, as preocupações com o físico e o bem-estar psicológico foram aumentando e
as termas clássicas de cura aliaram-se a um conceito mais abrangente: o bem-estar.
Tendo sido criada, em 2004, em Portugal, uma legislação que regula essa atividade
Novas formas de Turismo de saúde foram surgindo, existindo atualmente em Portugal:
Termalismo, Spas, Climatismo, Talassoterapia e Turismo Medico.
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O fenómeno do Turismo Médico tem sido estudado por vários autores e têm sido
levantadas algumas questões face às vantagens e desvantagens deste segmento de
turismo. Mas para amenizar algumas das desvantagens existentes surgem entidades
reguladoras de certificação mundial. Cada país estabelece padrões de qualidade que
estão em conformidade com a legislação desse mesmo país. Contudo, os sistemas de
qualidade são diferentes de país para país e por isso surgem estas organizações
internacionais para que o sistema de certificação seja reconhecido internacionalmente
dando maior segurança ao cliente quando procura tratamento no estrangeiro.
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CAPÍTULO 3
MERCADO DO TURISMO MÉDICO NO MUNDO

3.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo, é referido o mercado global do Turismo Médico sendo caracterizadas
duas valências: a Procura e a Oferta.
Relativamente à procura, são evidenciadas quais as razões que levaram ao
aparecimento deste mercado e que levam milhares de turistas de todo o mundo a
procurar esta atividade. Estes turistas seguem um perfil de cliente que é também ele
caracterizado.
Do lado da oferta, são mencionados os “players” mundiais que estão no mercado à vários
anos e até aqueles que penetraram o mercado nos últimos anos.
Caracterizam-se países como Índia, Tailândia, Costa Rica, México, África do Sul, Brasil,
Europa, entre outros destinos.

3.2 MERCADO DO TURISMO MÉDICO: PROCURA
Em 2006, este segmento economizou cerca de 60 mil milhões de dólares, por todo o
mundo, o que equivale, atualmente, a cerca de 43 mil milhões de euros. Um estudo
realizado pela empresa McKinsey & Company em 2008 (Gráfico 3.2.1) estimava que
esse total irá subir para 100 mil milhões de dólares até 2012, ou seja, cerca de 72 mil
milhões de euros, com mais de 780 milhões de pacientes que viajam para o exterior para
receber serviços médicos no estrangeiro.
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Gráfico.3.2.1:Previsão de crescimento do sector pela McKinsey & Company.
Fonte: Herrick (2007, p1).

Um estudo elaborado pela Deloitte (2008) referia também estas mesmas previsões para
o mercado do Turismo Médico.
Segundo George e Nedelea (2008) cada vez mais, pessoas de muitos outros países
estão à procura de lugares onde possam desfrutar de umas férias e obter tratamento
médico a um preço razoável.
Um estudo mais recente elaborado pela KPMG (2011), referia tal como o estudo
elaborado pela McKinsey & Company que era esperado um total de receitas de 100
biliões de dólares para 2012, em comparação com os valores obtidos em 2010 de 79
biliões de dólares. O estudo da KPMG (2011) acrescenta ainda que é esperado um
aumento para 130 biliões de dólares em 2015 e que a indústria do turismo médico
mundial está a crescer a uma taxa de 20-30% ao ano.
Contudo existem algumas controvérsias relativamente a estes números, e, mais
recentemente, surgem outros números mais modestos mas que apresentam um notório
crescimento para esta indústria.
A Patients Beyond Borders (2014), editora americana de guias de viagens especializadas
no setor, apresenta novos dados referindo que pelo menos 7 milhões de pessoas
viajaram em 2013 para realização de tratamentos médicos refletindo um crescimento
anual deste mercado de 15 a 25%, refletindo ainda que julgam que este o tamanho deste
mercado está avaliado entre 38,5 – 55 biliões de dólares, com base numa estimativa que
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vai de 7 a 10,7 milhões de turistas a nível mundial e que gastam em média de 3,5005,000 Dólares por visita, incluindo todos os custos relacionados com o tratamento, voos e
transporte local, estadia hospitalar e acomodações.
Existem diversas razões que levam especialistas em economia, finanças e gestão, de
todo o mundo, a entender que o Turismo Médico é um segmento de crescimento que vai
impulsionar o desenvolvimento económico e financeiro em muitos países.
Segundo Connell (2010) os motivos que, aparentemente, estão na origem do crescimento
do Turismo Médico são: (a) os elevados custos dos cuidados de saúde, principalmente
EUA, Reino Unido e Japão, e dos seguros nos países desenvolvidos; (b) as crescentes
listas de espera; (c) o aumento de companhias low-cost e a diminuição dos custos das
viagens; (d) o acesso a informação na Internet; (e) o aumento da procura pela cirurgia
plástica; (f) o envelhecimento das populações da geração do baby boom; (g) a
capacidade de pagar o tratamento devido à diferença dos preços de país para país, (h) o
tempo livre para viajar e combinar os cuidados médicos com férias; (i) o aumento da
qualidade dos cuidados médicos em países em desenvolvimento; e (j) as diferentes
respostas legais e éticas a questões complexas de saúde (eutanásia, aborto, entre
outros).
Em muitos países desenvolvidos, nomeadamente, os Estados Unidos da América
(principal emissor de turistas por motivação médica), a saúde tornou-se cada vez mais
dispendiosa, na maioria dos casos, fora do alcance de muitos cidadãos americanos, tanto
para procedimentos complexos como para os mais simples.
Segundo a Aliança Nacional de Saúde Americana, apud Barbacena (2010, p.3), meio
milhão de americanos viajaram para o estrangeiro pela procura de serviços de saúde
mais acessíveis, em 2006. Contudo, não se trata de uma tendência americana mas sim
algo que se tem vindo a expandir pelo mundo, onde milhões de pacientes procuram
melhores preços e melhores condições de tratamento.
Segundo Herrick (2007), em 2005, 500 mil americanos viajaram para o exterior pela
procura de tratamentos médicos. A maioria viajou para o México e para outros países
latino-americanos, mas os americanos também estavam entre os cerca de 250 mil
pacientes estrangeiros que procuraram serviços médicos em Singapura, 500 mil na Índia
e até um milhão na Tailândia. Segundo o estudo da Deloitte - Medical Tourism
Consumers in Search of Value (2008), em 2007 foram 750,000 os americanos que
viajaram para o estrangeiro e apresentavam ainda uma previsão para os próximos anos
bastante animadora como se pode observar no Gráfico 3.2.2:
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Gráfico 3.2.2:Previsão do fluxo de pacientes americanos na procura de Turismo Médico.
Fonte: Deloitte (2008, p. 3).

Atualmente, e segundo a Patients Beyond Borders (2014) este número subiu para 1.2
milhões de americanos. Os ingleses representam também uma boa quota deste mercado
a assinalar em 2010, 63.000 viagens à procura de serviços médicos segundo Boseley
(2013) num artigo ao jornal britânico The Guardian (motivo a).
Relativamente às listas de espera, já em 2003, Justo (2003, p.1), referia que “as listas de
espera para cirurgia constituem um dos principais obstáculos ao bom funcionamento dos
atuais sistemas de saúde.”
É um problema a nível global que tem vindo a afetar muitos países que tentam
implementar estratégias para apaziguar esta situação.
Justo (2003), refere que países como Holanda, Nova Zelândia, Canadá, França
necessitam de especial atenção por parte dos governos devido ao seu potencial
agravamento do serviço de saúde nacional e, consequentemente, da saúde dos
indivíduos que nelas estão incluídos.
Também o Reino Unido é apontado neste artigo, em Dezembro de 2001, cerca de 1
milhão de doentes encontram-se em lista de espera para tratamentos cirúrgicos. No
entanto, o sistema de saúde britânico prevê que os pacientes possam realizar as
cirurgias no exterior, sendo posteriormente reembolsados pelo Estado.
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Estudos recentes elaborados pela OCDE com a cooperação da European Commission
referem no estudo Waiting time policies in the health sector – What Works? (2013) que
países como Dinamarca, Irlanda, Grã-Bretanha, Suécia e Holanda demonstram que
estariam dispostos a viajar para outros países da União Europeia face às longas listas de
espera existentes no seus países de origem, como podemos verificar no gráfico seguinte:

Gráfico 3.2.3:Pacientes dispostos a viajar para outros países da EU devido às longas listas de espera.
Fonte: European Commission - Cross -border healthcare in the EU (2007, p. 15).

No mesmo estudo é apresentado resultado face os países com maior apetência para
viajar com fins médicos:

Gráfico 3.2.4: Apetência para viajar com fins médicos.
Fonte: European Commission - Cross -border healthcare in the EU (2007, p. 8).

Estes dados revelem que pelo menos 53% (Gráfico 3.2.4) dos europeus envolvidos neste
estudo pretendem viajar por fins médicos contornando as dificuldades de acesso à saúde
nos seus países, nomeadamente, as listas de espera, estando no topo países como o
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Chipre, Malta e Irlanda. Este estudo representa grandes preocupações para os sistemas
de saúde em vigor e desta forma fomentam a necessidade de ir ao encontro de soluções
de saúde noutros países que não o de residência com a vantagem custo, rapidez e a
vertente de lazer associada (motivo b).
O desenvolvimento dos transportes e das acessibilidades foi outra razão que permitiu a
“aproximação” dos países criando a chamada “globalização da saúde” em que tanto os
profissionais de saúde viajam para aumentar o seu conhecimento, experiencia e técnica
tornando-se os melhores do mundo e aumentando, consequentemente, a qualidade dos
serviços tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento (motivo i);
como os pacientes procuram os melhores médicos e os melhores preços de tratamentos.
O aparecimento das viagens low-cost proporcionou uma maior facilidade em viajar para
países longínquos a preços relativamente acessíveis. Assim, os progressos tecnológicos
na aviação permitiram aproximar fronteiras e provocaram a expansão do turismo
internacional a nível de médias e longas distâncias (motivo c).
Antigamente, e segundo Herrick (2007), os turistas com possibilidades financeiras dos
países em desenvolvimento, viajavam para os países desenvolvidos pela procura de
cuidados de saúde de elevada qualidade devido à falta tecnologia avançada e qualidade
nos serviços de saúde. Nos dias de hoje, um número crescente de pacientes oriundos
dos países desenvolvidos, viaja para países em desenvolvimento, denominados "terceiro
mundo", onde existem hospitais com padrões de atendimento iguais ou superiores aos
países desenvolvidos devido ao acesso a padrões tecnológicos nesses países, à
formação dos técnicos e à aposta em acreditação internacional que permitem ao cliente
conhecer previamente os padrões de qualidade dos estabelecimentos de saúde (motivo
i).
Como o desenvolvimento dos transportes revolucionou o mercado turístico, também o
desenvolvimento tecnológico a nível da comunicação veio revolucionar mercados novos e
desconhecidos devido à facilidade de divulgação dos dias de hoje, via internet, televisão,
telefone, rádio, entre outros meios de comunicação acessível à maior parte da população
mundial (motivo d).
Algo que satisfaz os especialistas e investidores desde segmento, é a existência de uma
Europa envelhecida, já que cerca de 25% da população tem mais de 65 anos; e de uma
América que encontra agora a geração dos Baby Boomers com mais de 60 anos. Outro
grupo importante dentro destas características é os DINKS - Dual Income, No Kids –
casais adultos, sem filhos, com idades superiores a 40 anos, com rendimentos elevados,
preocupados e exigentes com a saúde (motivo f). Nesta faixa etária começa também a
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surgir a preocupação com o aspecto físico e surge o interesse pela cirurgia estética, cada
vez mais procurada (motivo e).
Quem procura Turismo Médico, procura-o muitas vezes pelos preços acessíveis onde se
consegue conjugar uma boa relação qualidade-preço, pois na maioria dos casos, os
médicos que operam nos países em desenvolvimento, são médicos que estudaram nos
EUA e nas universidades mais conceituadas e regressaram aos seus países de origem
para exercer a atividade, o que garante que haja qualidade. Na maior parte dos países
desenvolvidos, como foi referido anteriormente, os serviços de saúde são muito elevados
e estes preços competitivos nos países em desenvolvimento tornam-se motivadores.
Ao avaliar o gráfico do estudo da Deloitte (2008) sobre os preços praticados em países
fora dos EUA, é possível constatar pelo Gráfico 3.2.5, que os procedimentos realizados
nos EUA são substancialmente mais caros que nos países fora dos EUA.

Gráfico 3.2.5:Comparação de preços de procedimentos médicos nos EUA e no estrangeiro.
Fonte: Deloitte (2008, p.13).
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Por exemplo, a cirurgia ao joelho nos EUA custa cerca de 11.700 dólares e fora dos EUA
custa cerca de 1.400 dólares incluindo preços de viagem. Demonstra que existe um
grande incentivo financeiro, em viajar para o estrangeiro e realizar procedimentos
médicos e férias a preços mais baixos que no país de origem. Muitas vezes, o paciente
encontra-se acompanhado por familiares e amigos, pois os preços praticados permitem
que todos realizem a viagem. Se o procedimento fosse realizado no país de origem seria
mais caro e não usufruíam da parte de lazer.
Dados avaliados pelo Patients Beyond Borders (2014) revelam que, tendo em conta os
custos dos tratamentos nos EUA, estes conseguem economizar entre 20% a 80%
(Tabela 3.2.1) em tratamentos realizados no estrangeiro, nomeadamente:
Tabela 3.2.1 : Principais destinos de Turismo Médico escolhidos pelos Estados Unidos com maior
percentagem de poupança






Destinos
Brasil
Costa Rica
India
Malásia
México

Poupança (%)
20-30%

45-65%

65-90%

65-80%

40-65%

Destinos
Singapura
Coreia do Sul
Taiwan
Tailândia
Turquia

Poupança (%)
25-40%
30-45%
40-55%
50-75%
50-65%

Adaptado de Patients Beyond Borders (2014)

No mesmo estudo referido acima da Deloitte (Tabela 3.2.2) é, igualmente, referido que
países como Índia, Tailândia e Singapura oferecem serviços médicos a apenas 10% do
custo que o mesmo tratamento teria nos EUA.
Tabela 3.2.2 : Principais procedimentos médicos por custo médio - médico / hospitalar – comparação
7

dos Estados Unidos com o estrangeiro ($).

Fonte: Freitas (2010, p.14)
7

Tradução livre da responsabilidade do autor.
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Segundo a Tabela 3.2.2, é possível constatar, por exemplo, a substituição da válvula
cardíaca, se for realizada na Índia, atinge apenas 6% do preço normal dos EUA. Nos
restantes procedimentos também se encontram preços bastante acessíveis sendo o mais
elevado aquele que representa 33% do preço normal nos EUA, que se refere a uma
cirurgia no joelho em Singapura.
Também no Reino Unido, os sistemas de saúde são dos mais caros da Europa, o que fez
com que os ingleses procurassem alternativas de saúde. Segundo Connell (2010) 50 mil
ingleses viajaram para a Europa em 2006, em Turismo Médico, para realizar cirurgias
dentárias.
Através da seguinte Tabela 3.2.3, concluir-se que existe grande concorrência a nível de
oferta entre os países europeus, e que relativamente à cirurgia dentária, a Tunísia, a
Macedónia e a Eslováquia oferendem os melhores preços. Portugal representa o 12º país
com preço mais baixo nos 21 países representados.
Tabela 3.2.3: Comparação de preços de cirurgia dentária (implantes) no Reino Unido e no estrangeiro.

Fonte: Treatmentabroad (2011)
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Os preços para tratamentos no estrangeiro andam à volta de um quinto do preço nos
EUA. Em alguns casos os preços são 80% menores no estrangeiro, como se observa na
Tabela 3.3. A poupança varia dependendo do país de destino e do tipo de procedimento
realizado.
Herrick (2007) refere, por exemplo, o Hospital Apollo, em Nova Delhi, Índia, que cobra
4.000 dólares americanos por cirurgia cardíaca, enquanto, nos EUA a mesma cirurgia
custa cerca de 30.000 dólares. Nos Hospitais da Argentina, Singapura ou Tailândia
cobrar 8.000 a 12.000 dólares americanos para a substituição parcial do quadril, é cobrar
apenas metade do preço cobrado na Europa ou nos Estados Unidos. Hospitais em
Singapura cobram 18.000 dólares e na Índia apenas 12.000 dólares para uma
substituição do joelho que custa 30.000 dólares nos Estados Unidos. Outro exemplo, é a
rinoplastia, um procedimento de reconstrução do nariz, que custa apenas 850 dólares na
Índia e nos EUA custaria 4.500 dólares.
Por estas razões, em 2007 e segundo o estudo Cross -border healthcare in the EU da
European Commission (2007, p. 29 - anexos), 3,6% dos inquiridos efetuaram viagens
para outros Estados-Membros europeus no ano de 2007 (Tabela 3.2.4).
Em suma, o nível da esperança média de vida vai aumentando e a procura pelos
cuidados de saúde é cada vez maior e por isso surgem longas listas de espera nos
estabelecimentos de saúde devido ao aumento de tratamentos necessários.
Devido a estes fatores surge o interesse pela procura de alternativas a esta realidade.
O desenvolvimento dos transportes, nomeadamente, o aparecimento das viagens lowcost, o desenvolvimento das tecnologias médicas em países em desenvolvimento, o
aumento da informação disponibilizada na internet e o aparecimento de agências de
viagens especializadas em pacotes de Turismo Médico, impulsionou o aumento das
viagens pela procura de melhores condições de tratamento, melhores tecnologias numa
relação qualidade-preço aceitável, contribuindo assim para o crescimento de dois
sectores da economia o Turismo e a Saúde.
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Tabela 3.2.4: Número de Europeus que realizaram tratamentos médicos em outro Estado-Membro no
ano de 2007

Fonte: European Commission - Cross -border healthcare in the EU (2007, p. 29 - Anexos).
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3.2.1 PERFIL DE CLIENTE
Connell (2010) refere que o perfil do turista médico passa por indivíduos que viajam
sozinhos pela procura de anonimato, indivíduos que viajam com familiares e amigos que
acabam por usufruir das atividades turísticas do local que visitam, e indivíduos que
regressam ao país onde já viveram ou onde vivem os familiares para realizar os
tratamentos médicos.
Outros autores, como Cohen, apud Connell (2010, p. 4), classificam os turistas médicos
em grupos diferentes: “Medicated Tourist”, aquele que recebe tratamento por acidentes
ou problemas ocorridos durante a viagem ao estrangeiro; “Medical Tourist”, aquele que
visita um país para a realização de tratamentos médicos; “Vacationing pacient”, aquele
que visita um país para a realização de tratamento médico durante o seu período de
férias; e por último, “Mere pacient”, aquele que viaja para outro país para apenas usufruir
do tratamento médico e sem ter contacto com atividades turísticas.
Os tipos de turistas que se refere esta investigação e aqueles que existem em maioria
são os “ Medical tourist” ou o “Vacationing pacient”, ou seja aqueles que viajam na
procura de tratamentos médicos e que usufruem de atividades turísticas durante a
viagem.
Este tipo de turista revela ter dois perfis distintos, como se pode observar na seguinte
Figura 3.2.1:
Proveniente de países
desenvolvidos( nos EUA, no
Canadá, em Inglaterra)

Proveniente de países em
desenvolvimento( em África, na
Europa, na América Latina)

Classe Média- Baixa

Classe Alta

Procuram tratamentos a preços
acessíveis de boa qualidade
tentando fugir ao preços
exuberantes e às listas de espera.

Procuram tratamentos específicos
de alta qualidade e de tecnologia
de ponta que não estão disponiveis
nos países de residência.

Figura.3.2.1:Perfil de Cliente de Turismo Médico
Fonte: O autor.
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3.3 MERCADO DO TURISMO MÉDICO: OFERTA
O Turismo Médico é reconhecido internacionalmente como um dos segmentos do
Turismo de Saúde mais promissores para muitos países em desenvolvimento e até
alguns países desenvolvidos, devido ao crescente aumento da procura de indivíduos que
viajam dos seus países de residência habitual para o estrangeiro à procura de
tratamentos médicos de maior qualidade e com preços mais acessíveis.
Ao surgir esta ligação de atividades - Turismo e Saúde -, surgiram também pacotes
completos que pudessem englobar estas atividades numa oferta mista de produtos.
Além do procedimento médico em si, estes pacotes passam a englobar: deslocações,
alojamento, componente médica (de cura ou estética), acompanhamento pós-tratamento
(na maioria dos casos), atividades de lazer e/ou visitas culturais.
Cabe aos operadores turísticos construir pacotes apelativos e às agências de viagens
saber vendê-los. É deles que depende o sucesso dos destinos e a promoção dos
mesmos para além dos canais de comunicação e publicidade.
Um dos maiores obstáculos cabe em convencer potenciais clientes de que existem
tratamentos de qualidade em países em desenvolvimento e o facto de terem custos
reduzidos não se reflete em má qualidade e que estes países apresentam serviços
comparáveis aos países de origem dos clientes.
Segundo Freitas (2010, p.22), nos dias de hoje, existem cada vez mais empresas
intermediárias de pacotes de viagens de turismo médico entre países, como por exemplo,
“a norte-americana Med Solution (www.medsolution.com), que atua como intermediária
entre o mercado norte-americano e médicos da região Asiática, Europeia e Sulamericana, através de parcerias com os Hospitais.”
Outro exemplo, que Freitas (2010) refere é no Reino Unido, uma empresa denominada
Globe Health Tours (www.globehealthtours.com), que, explica Freitas (2010, p. 22) “
formada por um conjunto de profissionais médicos que agenda tratamentos médicos no
estrangeiro, bem como organizar toda a logística necessária para essa viagem, e tem
como principais destinos países como a Índia, Tailândia, Singapura e França.”
Estas são empresas que auxiliam os turistas a fazer as melhores escolhas e as mais
seguras, pois neste tipo de turismo é desaconselhado que sejam os próprios turistas a
organizar a viagem.
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Freitas (2010, p. 22) enumera ainda algumas vantagens por se confiar a viagem a
operadores turísticos, referindo,
Normalmente estes operadores têm as informações gerais, e pode dar respostas ao seu
cliente quanto à segurança, seguro, alojamento,etc; Estes operadores estão familiarizados
com os hospitais com quem trabalham, desde os clínicos que os compõem, até aos
dispositivos médicos que dispõem; Organizam toda a logística necessária, desde
documentação ao transporte e, se necessário, organizam o recobro pós cirúrgico;
Organizam a ponte entre o médico de família do cliente e o hospital onde vai receber o
tratamento.

Em suma, os operadores de viagens, preparam os clientes para a viagem informando de
todas as características importantes da mesma, da qualidade do tratamento, do hospital e
dos médicos, criando a ligação médico-paciente mais facilitada, e explicam ainda quais
as atividades turísticas que poderão realizar posteriormente.
Cada vez é mais importante, o papel dos operadores turísticos devido ao número
crescente de países que tem vindo a penetrar neste mercado. A competição deste
mercado ganha cada vez mais concorrentes, destinos exóticos, com instalações de
saúde modernas, de alta tecnologia, profissionais de saúde com estudos efetuados nas
melhores universidades do mundo, e instalações hoteleiras luxuosas e de elite.
Grail Research (2009) refere que as estimativas mostram que o principal emissor desta
indústria é os EUA para a Ásia e América Latina como continentes de eleição.
A seguinte Tabela 3.3.1. demonstra o fluxo de turistas médicos, existente entre
continentes, um estudo elaborado pela Grail Research com dados fornecidos pela
McKinsey & Company (2008).

Tabela 3.3.1: Fluxo de turistas médicos pela origem e pelo destino.

Fonte: Adaptado de Grail Research – Rise of Medical Tourism (2009, p.4)
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Segundo Connell (2010), o maior incremento a nível de Turismo Médico tem-se verificado
em países de rendimento médio (“Middle-income contries”), como na Ásia, Europa
Oriental, América Latina e países que fazem fronteira com o Mediterrâneo.
Estes países têm sido capazes de desenvolver serviços médicos de alta qualidade,
possuem infraestruturas e instalações hoteleiras razoáveis e, normalmente, estão
associados à indústria turística como destinos de eleição.
Contudo, existem países marcadamente como destinos de Turismo Médico e outros que
estão agora a entrar para este mercado.
Sendo que os “players” mundiais são países tanto em desenvolvimento como
desenvolvidos tendo obviamente motivações e fatores de crescimento distintos.
Segundo um estudo da Deloitte (2008), estes são os países anfitriões do Turismo Médico
no mundo (Figura 3.2):

Figura.3.3.1:Países anfitriões do Turismo Médico.
Fonte: Deloitte (2008, p.6)
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3.3.1 ÍNDIA E TAILÂNDIA
A Índia é um dos países dominantes do Turismo Médico. Segundo Connell (2010), a Índia
tinha, em 2004, 1,8 milhões de turistas médicos. Os autores preveem que a Índia
receberia receitas no valor de 2,3 mil milhões de dólares em 2012 tornando-se um dos
sectores principais da economia na Índia. O estudo da empresa de consultoria McKinsey
& Company, apud Herrick (2007) refere que o mercado de turismo médico na Índia gerou
2 bilhões de dólares em 2012. Este segmento está a crescer 30% ao ano em receitas
para a economia da Índia.
Este é um destino popular entre os turistas médicos. Apesar do tempo de viagem, é um
destino que apresenta baixo custo a elevada qualidade e onde se fala fluentemente
inglês. Vários hospitais e clínicas são credenciados pela JCI e segundo a Figura 3.3.1, a
Índia tinha, pelo menos, 10 estabelecimentos acreditados por esta organização. Hoje em
dia são já 21 organizações acreditadas pela JCI na Índia. Para além dos hospitais de alta
qualidade a nível de equipamentos, infraestruturas e tecnologia de ponta, os hospitais
apresentam recursos humanos com qualificações de topo, equipas médicas com
formação nas mais conceituadas universidades do estrangeiro.
Os preços dos tratamentos podem ser obtidos com antecedência e existem já vários
pacotes que incluem tratamento médico e alojamento.
A Índia tem ainda, uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo. É
autossuficiente em produção de medicamentos e exporta para mais de 180 países. Tem
centros de cirurgia de coração aberto, cirurgia cardíaca pediátrica, quadril e joelho,
cirurgia plástica, odontologia, transplantes de medula óssea e tratamento da dor de
doenças como o cancro, e praticamente todos os hospitais da Índia estão equipados com
os mais recentes equipamentos eletrónicos e de diagnóstico médico, alta sofisticação
tecnológica e de infraestruturas.
Em Bombaim realizam-se operações ao coração por cerca de € 9 mil onde no Reino
Unido chegam a custar cerca de € 45 mil. Outros hospitais na Índia cobram 12.000
dólares para uma substituição do joelho que é executado por 30.000 dólares nos EUA.
Como a rinoplastia, um procedimento de reconstrução do nariz, que custa apenas 850
dólares na Índia custaria 4.500 dólares nos EUA. (Herrick, 2007)
O Operador Thomas Cook desenvolveu programas “Sun & Surgery” para a Índia
incluindo voo, alojamento e operações. Também, a operadora Cosmetica Travel Organiza
viagens de Turismo Médico para a Índia.
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O Apollo Hospital Hyderabad, (Figura 3.3.2) em Nova Deli, possui cerca de 600 camas e
até possui uma help desk no Aeroporto de Hyderabad, no sentido de garantir segurança
a partir do momento em que o paciente aterra no Aeroporto.

Figura.3.3.2:Apollo Hospital – Nova Deli, Índia.
Fonte: Apollo Hospitals (2011)

O hospital possui diversas infraestruturas complementares próprias de unidades
hoteleiras como ginásio, aulas de yoga, meditação e restaurantes. O hospital é
considerado como uma cidade da saúde por todos os serviços que engloba. Assim,
chamado de Apollo Healthcity, lida com cerca de 100.000 pacientes por ano provenientes
da Tanzânia, os EUA, os Emirados Árabes Unidos, Quénia, Omã e outros países
asiáticos que são tratados pelo hospital.
Segundo Herrick (2007) a Tailândia é, igualmente, um destino popular para turistas
médicos, é uma rival da Índia, em preço e qualidade. O crescimento da indústria de
turismo da Tailândia proporcionou o aumento de infraestruturas de qualidade e o que a
diferencia da Índia é o facto de não ser tão visível a pobreza social.
A Tailândia tornou-se, em 1997, no primeiro destino de turismo médico. Devido à crise
económica, os hospitais do país decidiram que tinham de atrair pacientes dos países
ocidentais, com preços competitivos, infraestruturas modernas e uma envolvente atrativa.
Segundo o Patients Beyond Borders (2014) a Tailândia acolheu cerca de 1,8 milhões de
pacientes estrangeiros em 2013, sendo a grande maioria do Médio Oriente. A Tailândia
tem atualmente 37 organizações certificadas pela JCI.
Os hospitais Tailandeses, como por exemplo o Bangkok Phuket Hospital (Figura 3.3.3)
tornaram-se famosos pelas cirurgias cosméticas e alterações de sexo. De referir que
muitas destas infraestruturas se situam em áreas de Resorts, e dedicam-se quase em
exclusivo aos pacientes estrangeiros, oferecendo serviços hoteleiros e turísticos de topo.
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Os preços são tipicamente baixos, mas não tão baixos quanto na Índia. No entanto, a
alimentação e o alojamento durante a recuperação será menos cara do que na Índia
devido à competição existente entre os hospitais Bumrungrad (Figura 3.3.4) e o Bangkok
International Hospital grupo internacional com instalações de cuidados de saúde privados
construído para os mais ricos, com os estrangeiros a representar mais de um terço dos
seus pacientes.

Figura.3.3.2: Bangkok Phuket Hospital, Tailândia.

Figura.3.3.4: Bumrungrad Hospital, Tailândia.

Fonte: Bangkok Phuket Hospital (2011)

Fonte: Bumrungrad Hospital (2011)

Abreu (2008), refere um dos pacotes oferecidos pelo Bangkok Phuket Hospital:
Exemplo de um package de seis dias numa operação aos olhos no Bangkok Phuket
Hospital:
DIA 1 – Ponto de encontro no Aeroporto Internacional de Phuket, check-in no hotel e início
do check-up no hospital;
DIA 2 – Realização da operação aos olhos e transferência para hotel;
DIA 3 – Dia no hotel ou passeio nas proximidades;
DIA 4 – Dia na praia do hotel ou nas proximidades;
DIA 5 – Passeio na cidade de Phuket;
DIA 6 – Follow-up à cirurgia e remoção dos pontos no hospital e transferência para o
Aeroporto.

Orlando (2014), aponta, num artigo para Revista brasileira VEJA, a Tailândia como o país
mais procurado para visitas de Turismo Médico, liderando o topo de uma lista dos dez
destinos mais procurados em 2014. Já em 2013, tinha sido considerado país líder em
Turismo Médico pela Bloomberg americana. Considerados centros hospitalares de
grande prestígio, tanto o Apollo Hospital e outros hospitais na Índia, como o Internacional
Bumrungrad Hospital na Tailândia, são conhecidos por oferecem melhores níveis de
qualidade de cuidados de saúde do que muitos hospitais nos Estados Unidos da
América.
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3.3.2 COSTA RICA E MÉXICO
A Costa Rica é um dos países que possui uma das melhores envolventes paisagísticas
do Continente Americano, é um país seguro e neutro desde 1948, sendo também
reconhecido como um destino turístico especialmente para os turistas norte americanos,
tendo-se desenvolvido uma imagem de destino de turismo médico. O país tornou-se
especialista em tratamentos cosméticos e dentais, com preços a um terço dos que
existem nos EUA.
Um dos hospitais conhecidos por desenvolver serviços médicos para turistas médicos é o
Hospital Clinica Bíblica, em San Jose, na Costa Rica.
O hospital investiu 50 milhões de dólares num novo prédio hospitalar e em infraestruturas
tornando-o mais seguro e de elevada qualidade. Apresenta vários tipos de tratamentos
como, check-up médico, cirurgia plástica, cirurgia dentária, entre outros.
Neste hospital os pacientes conseguem poupar até 70% ou mais em procedimentos
cirúrgicos, comparando aos tratamentos efetuados nos EUA e Canadá. Por exemplo, um
procedimento de substituição do joelho num hospital dos EUA irá custar cerca de 40.000
dólares e no Hospital Clinica Biblica, o mesmo procedimento custa 10.700 dólares.
Atualmente a Costa Rica conta com 2 organizações acreditadas pela JCI e segundo a
Patients Beyond Borders (2014) a Costa Rica abarcou 196 milhões de dólares de receitas
em 2012, sendo considerado um player com potencial crescimento.
A maioria dos turistas americanos procura também, o México para tratamento médico,
nomeadamente, cuidados de saúde primários, odontologia e tratamentos para combater
a obesidade. O tipo de cliente que mais procura o México são normalmente os
reformados, idosos que pretendem tratamentos a baixo custo. Vários hospitais no México
atendem aos padrões americanos, e por isso ganham a confiança de pacientes
americanos. Os preços no México são cerca de 40% inferiores aos praticados nos EUA.
Com sede em Dallas, o International Hospital colabora com quatro hospitais mexicanos,
três perto da fronteira com os EUA e um próximo a Cidade do México. Cerca de 40.000 a
80.000 idosos americanos vivem no México. Além dos cuidados de saúde a preços
acessíveis, alguns recebem atendimento domiciliar a preços muito apelativos. Na maioria
das áreas dos Estados Unidos, o custo de um domicílio a idosos pode facilmente
ultrapassar 60.000 dólares por ano.
Para atrair mais receitas, os sistemas de saúde estão a construir hospitais e clínicas com
o elevado nível de qualidade de serviço e facilidades que tornam este destino ainda mais
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apelativo. O México é hoje em dia considerado o terceiro destino mais procurado pelos
pacientes

de

Turismo

Médico

contando

já

com

9

organizações

acreditadas

internacionalmente pela JCI. Em 2013 foi procurado por 1 milhão de pacientes.

3.3.3 ÁFRICA DO SUL
A África do Sul tem crescido nos últimos anos, especialmente para a cirurgia estética,
uma vez que os custos são inferiores em mais de metade dos preços praticados nos
EUA, de onde surge a maioria dos pacientes. Um facelift pode custar até 20,000$ nos
EUA enquanto que em África do Sul custa cerca de 1,250$.
Africa do Sul é conhecida pela cirurgia estética e reconstrutiva e pelas atracões turísticas
englobadas nos pacotes de Turismo Médico como os safaris. Dos 9,5 milhões de
estrangeiros que visitaram África do Sul em 2008, acredita-se que cerca de 410 000, ou
4,3%, eram turistas médicos. A maioria das equipas médicas apresenta qualificações de
classe mundial e fluência em inglês, o que torna ainda mais atrativo e fácil de
desenvolver, o turismo médico em África do Sul.
O turismo médico é promovido pelo governo, mas também pelo sector privado, o qual
tem vindo a apresentar grande crescimento. O sistema de saúde sul-africano já
demonstrou avanços significativos nos cuidados de saúde ao realizar o primeiro
transplante de coração há 33 anos atrás, sendo que hoje este sistema continua a
oferecer cuidados médicos muito avançados. Normalmente, o país atrai pacientes que
procuram procedimentos estéticos, mas os cirurgiões mais qualificados do país permitem
a realização de transplantes de órgãos, cardíacos, ortopédicos e de cirurgia da
obesidade, e odontologia. A distância e o anonimato acabam por ser, em muitos casos,
uma vantagem adicional.

3.3.4 EUROPA
A Europa tem inúmeras oportunidades para obter menor custo de cuidados médicos e
dentários: a Europa de Leste, essencialmente através da Hungria, República Checa e
Polónia. Estes países possuem notáveis instalações, bem como boas condições para o
turismo, com custos 40% a 80% inferiores comparativamente aos dos EUA.
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Espanha tem sido um destino de eleição para as férias de milhões de cidadãos Ingleses
todos os anos. Desde a Costa Espanhola, multidões de Ingleses invadem a península
ibérica. Hoje em dia, não só Ingleses mas também turistas oriundos Médio Oriente e do
Norte de África, procuram este destino pelo Turismo Médico.
Pequenas empresas como a Cosmetic Surgery Abroad sedeada em Barcelona e uma
empresa similar em Maiorca viram o potencial do turismo médico em Espanha e iniciaram
a procura de potenciais clientes.
Existem 23 estabelecimentos de saúde em Espanha acreditadas pela JCI, dos quais, a
maioria são hospitais que oferecem vários tipos de tratamentos como odontologia geral e
cosméticos, cirurgia plástica, cirurgia ortopédica, oftalmologia, neurologia e neurocirurgia
e tratamentos de fertilidade.
A Alemanha é, também, um dos principais “players” europeus e o seu sistema de saúde é
um dos sistemas mais avançados de mundo, apresentando uma eficaz rede de seguros,
médicos especializados, hospitais, universidades e institutos científicos e de investigação.
Segundo Barbacena (2010, p.14), “em 2007, mais de 70 mil pacientes visitaram a
Alemanha para receber cuidados de saúde.” Estes turistas reconhecem que a Alemanha
oferece serviços médicos de qualidade e confiam no sistema de saúde.”.
A Turquia tornou-se rapidamente num destino popular para pacientes estrangeiros
provenientes de países europeus como Reino Unido, Holanda, Rússia, Ucrânia,
Alemanha e outros, bem como do Médio Oriente e Norte de África.
Segundo Barbacena (2010, p.15) “mais de 200 mil pacientes da Europa e do Médio
Oriente chegaram em 2008, o que representou um aumento de 40% a partir de 2007.“.
Um estudo sobre Turismo Médico revela que os Ingleses consideraram a Turquia como
um dos três destinos principais de turismo médico, com a Índia e a Hungria.
Muitos hospitais deste país têm acreditação nacional e internacional, incluindo da JCI (48
organizações de saúde acreditadas), ISO e afiliações com grupos ocidentais, como é o
caso do Anadolu Medical Center (Figura 3.3.4.1) na Turquia, que têm protocolo com a
Johns Hopkins (uma das melhores universidades de medicina nos EUA).
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Figura.3.3.4.1. Anadolu Medical Center, Turquia.
Fonte: Anadolu Medical Center (2013)

Os hospitais e estabelecimentos de saúde na Turquia oferecem vários tipos de
procedimentos e serviços médicos para os turistas, incluindo serviços como: cirurgia
plástica, tratamentos de fertilidade e esterilidade, odontologia geral e estética, centros de
beleza, oftalmologia, diálise renal, distúrbios do sono, fisioterapia e terapia de oxigénio.
Miguel Peixoto, apud Manteigas (2008, para. 7) sócio da operadora Fly2Doc, refere ao
Jornal Açoriano Oriental que “o sector vai crescer mais na Europa quando Bruxelas
avançar com legislação “em discussão” para facilitar a mobilidade na procura de
assistência médica num outro Estado-membro da União Europeia quando o próprio país
não consiga providenciar um serviço satisfatório “
A existência de legislação que regule os direitos e obrigações dos médicos e pacientes
no espaço europeu é um factor de crescimento deste segmento.
Atualmente esta lei já se encontra em vigor, segundo o Jornal Económico, anónimo
(2014, para. 1), “Os portugueses passam a poder beneficiar de cuidados de saúde
noutros Estados-membros, (…) com direito a reembolso das despesas, desde que dentro
de certos parâmetros e com avaliação prévia por um médico de família.” Esta lei
estabelece as normas para o acesso aos cuidados de saúde noutros Estados-Membros
com direito a reembolso das despesas que seriam garantidas pelo Estado português.
Neste mesmo artigo é ainda referido que “as prestações de saúde com direito a
reembolso são as previstas na tabela de preços do SNS, mas salvaguarda que este
direito (ao reembolso) "pressupõe a existência de uma avaliação prévia por um médico
de medicina geral e familiar" do SNS ou por serviços regionais de saúde que
"determinem a necessidade dos cuidados"”. (Anónimo, 2014, para. 3),
Este diploma estabelece ainda o reconhecimento das receitas médicas de qualquer outro
Estado-Membro em Portugal. O mesmo acontece já com outros Estados-Membros.
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3.3.5 BRASIL
O Brasil é conhecido pelas paisagens naturais (Amazónia, Cataratas do Iguaçú,
Pantanal), pelo carnaval e pelo futebol. Nos últimos anos tornou-se também famoso pelas
especialidades médicas, que levou ao aparecimento de uma nova procura, a procura de
tratamentos de saúde no Brasil.
A mistura de cores, raças e culturas, que se espalha por todo seu território de mais de 8,5
milhões de quilómetros quadrados (o maior da América do Sul e o quinto maior do
mundo), através da sua vasta extensão territorial, onde o clima é ameno e propício à
recuperação de turistas médicos.
A maioria dos hospitais e clínicas que atuam no mercado brasileiro, encontram-se em
São Paulo e Porto Alegre, onde se tem sentido um crescimento da procura por parte de
pacientes estrangeiros.
Segundo o Ministério do Turismo (2010), o Brasil oferece vantagens competitivas
relevantes neste segmento, como:a diversidade de serviços e especialidades médicas; a
prestação de serviços que atendem aos padrões internacionais de qualidade; a
especialização do atendimento; os preços competitivos; o acesso facilitado por vôos
diários nacionais e internacionais; o clima ameno, as belas paisagens e a diversidade
cultural, além dos avanços tecnológicos e a economia estável.
Com a crescente afluência de turistas médicos no Brasil, este país tem vindo a adaptar
as condições hospitalares a nível de infraestruturas e de recursos humanos. (Diário
Comércio Industria e Serviço, 2010).


O Hospital do Coração (HCor) estimava um aumento de até 60% do fluxo de

pacientes vindos do estrangeiro no ano de 2010.


Também, o Hospital Israelita Albert Einstein recebeu mais de 4,5 mil pacientes

estrangeiros. Segundo o Diário Comércio Industria e Serviço (2010), o número de
pacientes estrangeiros que fazem tratamento no Einstein apresenta um crescimento
médio de 15%. Estes pacientes são provenientes da América Latina e de Angola,
América do Norte e Europa. O hospital israelita Albert Einstein foi o primeiro hospital
internacional acreditado no mundo pela JCI, em 1999.


O centro hospitalar Samaritano, recebe 3% de pacientes estrangeiros no total das

entradas. Os pacientes, são na maioria, de países da América Latina e dos Estados
Unidos.
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O Hospital Sírio-Libanês, outro centro de referência médica no Brasil, refere que o

volume de pacientes estrangeiros aumentou 30% entre 2009 e 2010. Em 2009 o
Hospital Sírio-Libanês atendeu 2 190 pacientes estrangeiros.
O Brasil é uma forte referência mundial de Turismo Médico em termos de cirurgia
plástica, tratamento odontológico, ortopedia, cardiologia, neurologia, fertilidade e cirurgia
bariátrica e possui muitos hospitais certificados com acreditação internacional (47
entidades de saúde são já acreditas pela JCI), sendo a projeção de crescimento do
segmento de 35% nos próximos cinco anos. Atualmente o número de estrangeiros que se
submetem a uma cirurgia plástica aumentou cerca de 35%.
A qualidade médica e de infra-estrutura hospitalar e os preços acessíveis, são dois dos
principais motivos que atraem estrangeiros ao Brasil. A seguinte Tabela 3.3.5.1, faz a
comparação de preços de “players” mundiais em relação ao Brasil.

Tabela 3.3.5.1: Comparação de preços entre Brasil outros “players” internacionais.

Fonte: Revista Veja São Paulo (2010).

Até o fim da década de 90, era comum que a população brasileira de classe média-alta
procurasse no estrangeiro serviços de saúde de qualidade. Hoje em dia, são os pacientes
do estrangeiro que procuram o Brasil para tratamentos médicos usufriundo do clima
agradável que este dispõe e das excelentes praias e atratividades turisticas.
Segundo a Revista Veja de São Paulo (2010), esta mudança aconteceu devido ao
investimento tecnológico e na formação dos recursos humanos. Existem profissionais de
saúde bastante conceiturados no Brasil. É o caso do cirurgião oncológico Luiz Paulo
Kowalski, do Hospital do Cancro A.C. Camargo,que é conhecido por ser um dos poucos
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do mundo que realizam um procedimento chamado cirurgia de resgate, feita depois de
sessões de químio e radioterapia. Luiz Paulo Kowalski refere em entrevista à Revista
Veja, Bergamo (2010, para. 9), que “Boa parte dos pacientes submetidos a essa
operação chega aqui porque lhes disseram que não haveria mais solução. E nós
conseguimos que 30% deles continuem vivos até cinco anos depois do tratamento.”
Existem ainda segmentos de clientes que realizam viagens de negócios e aproveitam
para executar procedimentos mais rápidos e simples, tais como,tratamento dentário ou
check-up.
Cerca de 80% dos turistas que vão ao Brasil para fazer tratamentos estéticos é do sexo
feminino e, na sua maioria, de países da Europa, como Inglaterra, França, Alemanha e
Portugal. Em 2009, 900 mil pessoas viajaram para o Brasil para realizar tratamentos
médicos ou estéticos. Cerca de 50 mil dos estrangeiros eram provenientes dos EUA,
Angola, Europa e América Latina (Figura 3.3.5.1).

Figura.3.3.5.1: Percentagem de Estrangeiros que procuram o Brasil.
Fonte: Revista Veja São Paulo (2010).

Os tratamentos mais procurados pelos estrangeiros são: Cirurgia estética e plástica,
oftalmologia, tratamento de fertilidade, Cirurgia geral, Neurocirurgia, Cirurgia de perda de
peso / obesidade, Cirurgia cardíaca, Dermatologia, tratamentos dentários e transplante
de cabelo.
Várias empresas de turismo médico no Brasil garantem este destino como um dos
melhores destinos de saúde no mundo, com hospitais e instalações médicas que
empregam apenas os melhores médicos, oferecendo os melhores serviços de saúde e
cobrando os preços mais acessíveis. A chave para receber o melhor tratamento médico
possível, é consultar especialistas acreditados e com boa reputação.
Para além dos hospitais acreditados pela JCI, existem outras empresas e associação de
certificação dos hospitais no Brasil: Canadian Council on Health Services (CCHSA),
Organização Nacional de Acreditação do Brasil (ONA), International Organization for
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Standardization (ISO) e the Commission on Laboratory Accreditation of the College of
American Pathologists (CAP).

3.3.6 OUTROS DESTINOS
O desenvolvimento contínuo do turismo médico como um nicho de mercado dentro da
indústria do turismo, tem levado ao surgimento e expansão de segmentos de mercado
dentro do turismo médico, destinos tão diferentes tornaram-se especializados, uns em
odontologia, cirurgia cardíaca, hérnias ou outros tratamentos médicos. É o caso dos
países do Leste europeu, como Polónia e a Hungria, onde a especialização é assistência
odontológica ou África do Sul com especialização em cirurgia plástica. (Connell, 2006).
Os seguintes países estão atualmente a promover e a crescer dentro do segmento do
turismo médico: Bolívia, Brasil, Cuba, Costa Rica, Hungria, Índia, Israel, Jordânia,
Lituânia, Malásia e Tailândia, Bélgica, Polónia, Singapura e Coreia do Sul. São cada vez
mais os países que apostam no Turismo Médico.
Segundo o estudo da Grail Research (2009, p.10) os “players” deste mercado são os
seguintes (Figura 3.3.6.1):

Figura.3.3.6.1: “Players” Mundiais.
Fonte: Grail Reasearch (2009, p.10)

ANÁLISE DE VIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE UM OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO EM TURISMO MÉDICO EM
PORTUGAL

56

Capítulo 3 – Mercado Do Turismo Médico No Mundo

Este estudo faz a distinção entre: os destinos chave, aqueles que são pioneiros neste
mercado como o Brasil, o México, Costa Rica, Índia, Tailândia, Singapura, Malásia, entre
outros; destinos emergentes, aqueles que têm vindo a aderir a este segmento e que têm
apresentado índices de crescimento elevado é o caso do Chile, EAU – Emirados Árabes
Unidos, o Vietname, Coreia do Sul, entre outros; e outros destinos, como Argentina,
Uruguai, Panamá, Cuba, Polónia, Hungria, Turquia, Israel, África do Sul, China e Nova
Zelândia.

3.3.7 FACILITADORES E OPERADORES TURÍSTICOS DE SUCESSO NO MUNDO
Segundo Cormany & Baloglu (2010), com o aumento desta indústria e, claramente, das
viagens surge uma maior preocupação e exigência na escolha do destino e dos serviços
de apoio associados quando se pretende realizar uma viagem de Turismo Médico. À
parte dos hospitais e clinicas que providenciam os tratamentos, existe uma panóplia de
serviços a acrescentar à viagem. Para dar resposta às necessidades deste tipo de cliente
foram surgindo ao longo dos anos facilitadores de Turismo Médico que apresentam uma
oferta diferenciada de serviços que poderão englobar um pacote final completo
consoante a escolha do cliente. Este tipo de facilitador pode estar localizado no país de
origem do Turista ou no país de acolhimento.
Lunt, Hardey, & Mannion (2010), referem num estudo, sobre a emergência dos websites
de informação de saúde no Turismo Médico, que o motor essencial no acesso à
informação deste tipo de turismo é a plataforma proporcionada na internet onde são
efetuadas campanhas de marketing e de publicidade das empresas relacionadas com o
sector e onde é possível ter acesso a todos os serviços disponíveis assim como preços e
informações relacionadas com médicos, hospitais e clinicas, seguros, entre outros.
Neste mesmo estudo, os autores identificam seis tipologias de identificação dos sites
facilitadores (adaptado de Lunt, Hardey, & Mannion, 2010, para.15):


Portal Aberto, constituído por oferta referente a vários destinos incluindo uma
série de países e tratamentos possíveis permitindo aos clientes pesquisar
tratamentos, prestadores de saúde, e ainda comparar preços de várias entidades
prestadores

de

serviços

de

saúde.

É

o

exemplo

do

site

www.treatmentabroad.co.uk e www.placidway.com;


Portal Regional, oferece um conjunto de serviços disponíveis em determinada
região, por exemplo, na ásia www.healthtourisminasia.com;
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Portal nacional, para clientes que procuram informação de determinado país,
muitas vezes como clusters nacionais com apoios governamentais e entidades
nacionais com vista o desenvolvimento económico do país no âmbito do Turismo
Médico,

como

é

exemplo,

www.treatmentinhungary.net,

na

Hungria

e

www.medicaltourismofcostarica.com na Costa Rica;


Portal de Tratamentos, especializados em tratamentos específicos e com
informações sobre os locais de maior procura e de maior sucesso no tratamento
de determinadas patologias, por exemplo, www.ivfinfo.net para tratamentos de
fertilidade;



Portal de Grupo, oferta de tratamentos por um grupo de entidades locais, numa
cidade ou região de um país, por exemplo www.beautyinprague.com em Praga,
capital da República Checa.

Grande parte destes facilitadores de Turismo Médico são Operadores Turísticos
especializados em Turismo Médico em diferentes modalidades:


Os que atuam no país de origem onde são providenciados os tratamentos, como
é o caso do International Medical Getaways (Figura 3.3.7.1) na Tailândia,
garantindo conforto na comunicação que poderá ser em inglês fluente ou na
língua nativa, indo ao encontro das necessidades físicas e emocionais dos
pacientes providenciando um nível de qualidade superior desde o momento da
chegada do paciente. Este operador é especializado em Medicina Dentária. Já o
Medical Prestige (Figura 3.3.7.2) em Praga, Republica Checa, é conhecido pela
cirurgia estética e descreve-se como o operador turístico com oferta de qualidade
de topo na vertente de estética incluindo cirurgia plástica, dermatologia e dentária.

Figura.3.3.7.1: International Medical Getaways.

Figura.3.3.7.2: Medical Prestige.

Fonte: intlmedical-getaways.com (2014)

Fonte: medprestige.eu (2014)
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Os que atuam no país de origem para vários destinos, por exemplo, o
www.medretreat.com (Figura 3.3.7.3) um operador dos EUA especializado em
Dentária que consegue promover tratamentos com preços 80% mais baixos do
que os realizados nos EUA em vários destinos como: Argentina, Brasil, Costa
Rica, El Salvador, India, Malásia, Africa do Sul, Tailândia e Turquia.

Figura.3.3.7.3: MedRetreat.

Figura.3.3.7.4: Angels Global Healthcare.

Fonte: medretreat.com (2014)

Fonte: angelsglobalhealthcare.com (2014)

Assim como o Angels Global HealthCare (Figura 3.3.7.4) no Canadá, propõe a
garantia da qualidade através da certificação pela ISO 9001:2008, sendo uma
referência em realizar voos de ambulatório para vários países já há´22 anos e
desde de 2010 que opera como facilitador de Turismo Médico para países como
Israel, México, India, Tailândia, Costa Rica, Canada e EUA. No Reino Unido, o
Dental Tourism Poland (Figura 3.3.7.5) um dos operadores mais conhecidos em
tratamentos médicos dentários atua na Polónia com preços competitivos
combinando saúde a lazer e o Euromedical Tours (Figura 3.3.7.6) com
tratamentos de infertilidade e estética na India.

Figura.3.3.7.5: Dental Tourism Poland.

Figura.3.3.7.6: Euromedical Tours.

Fonte: dental-tourism-poland-page.co.uk (2014)

Fonte: euromedicaltours.com (2014)
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Para além dos operadores referidos acima, começam também a ganhar visibilidade
recentes operadores que apostam na qualidade dos serviços com uma oferta
diversificada e completa.
Segundo o Internacional Medical Travel Journal (IMTJ), o operador turístico especializado
em turismo médico com maior reconhecimento atualmente na indústria de Turismo
Médico no Mundo e merecedor de prémio, é o Pathway International no Quénia, seguido
do finalista Swiss Discovery, na Suiça, na categoria de “Medical travel agency of the
year”.
O IMTJ é um dos recursos business-to-business com maior reconhecimento mundial na
indústria do turismo médico, uma editora com publicações e jornal online que procura
recolher e divulgar informações da atualidade desta industria assim como promover o
desenvolvimento de estudos e rankings das empresas ligadas ao sector, a nível mundial.
O IMTJ atribuiu recentemente prémios numa cerimónia designada “THE IMTJ MEDICAL
TRAVEL AWARDS 2014”, sendo que o Vencedor foi avaliado tendo em conta fatores
como a inovação, excelência e sucesso em atender as necessidades dos turistas, assim
como a variedade e qualidade dos serviços prestados, satisfação do cliente e o
crescimento do número de pacientes internacionais atendidos (IMTJ Awards, 2014).
O Pathway International é um facilitador Turístico especializado em Turismo médico com
base em Nairobi, no Quênia. Aposta na parceira com os melhores médicos e os melhores
hospitais em todo o mundo, em países como a Índia, Israel, África do Sul, Europa e EUA
mantendo o foco na qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Tanto médicos
como pacientes dizem confiar nesta empresa uma vez que a filosofia e missão remete
para um profundo compromisso com o mais alto nível de qualidade médica e respeito do
paciente.
Simon Karo, Fundador e Chefe Executivo do Pathway Internacional refere que os
stakeholders estão empenhados em garantir uma posição de liderança do Quênia como
destino de Turismo Médico face à concorrência na região. O CEO refere ainda a um
numa entrevista a um jornal local que "Esperamos cerca de 2.000 pacientes por mês, e
cerca de 10.000 pessoas nas nossas estimativas para o semestre” (mediamaxnetwork,
2014).
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3.4

O MERCADO EM PORTUGAL

Portugal encontra-se estrategicamente bem posicionado, é o país mais a ocidente da
Europa o que permite uma distância relativamente próxima de vários países europeus
permitindo uma menor distância de voos e maior facilidade de acesso a preços
competitivos. O clima temperado e seco, traz para Portugal turistas de todo o mundo,
tornando-o num pólo turístico com grande crescimento nos últimos anos. A sua
localização geográfica torna-o um país atrativo, culturalmente enriquecido pela sua
história, pelos vários povos que passaram pelo território e foram deixando marcas que
ainda hoje caracterizam o país. Esta característica faz de Portugal um país com
afinidades culturais o que permite uma “proximidade” com várias culturas.
Ao longo dos anos, foram-se desenvolvendo várias formas de turismo em Portugal na
tentativa de aproveitar todos os seus valiosos recursos, como sugere o PENT. A revisão
feita ao PENT no dia 15 de Fevereiro de 2007, apresentada através do documento
Revisão do plano de desenvolvimento do turismo no horizonte de 2015, PENT (2013, p.
68), refere como projecto com potencial desenvolvimento o Turismo Médico,
Portugal tem uma oferta qualificada e diversificada, que se enquadra nos padrões da
procura internacional, com fatores que lhe conferem um elevado potencial de
competitividade nos mercados de turismo de saúde e designadamente de turismo médico.
O país dispõe de uma oferta hospitalar pública e privada e de serviços médicos de
qualidade, que permitem torná-lo num destino de excelência para o tratamento de
determinadas patologias. Por outro lado, dispõe de condições naturais singulares ao nível
da variedade das águas termais, água do mar e serviços de bem-estar que permitem
enriquecer a oferta associada ao turismo de saúde. Em parceria com o Ministério da
Saúde, entende-se que o turismo médico pode assumir-se como um fator diferenciador da
oferta do Destino Portugal, complementado com os serviços de termalismo e bem-estar e
enriquecido com os restantes serviços turísticos.

O segmento do Turismo Médico é ainda um conceito recente em Portugal, mas que
começa a despertar atenção por parte de entidades ligadas ao sector, grupos
hospitalares privados, redes hoteleiras e potenciais grupos investidores dado o potencial
que este segmento tem vindo a demonstrar no mundo inteiro.
Em Portugal começa a ser possível aliar o turismo, essencialmente balnear, aos cuidados
de saúde. O clima, o golfe, as praias, a gastronomia, a localização geográfica, a
segurança, a qualidade das infraestruturas, são fatores, que segundo Barbacena (2010),
são fulcrais para atrair os turistas que procuram serviços de saúde. Apesar de Portugal
ser um país com serviços de saúde mais caros que os “players” mundiais como a Índia
ou a Tailândia, continuam a ser preços mais em conta que nos EUA, Reino Unido, e
outros países da Europa.
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Na seguinte Tabela 3.4.1, é possível encontrar uma comparação de preços entre
Portugal e outros “players” no mercado.

Tabela 3.4.1: Comparação de preços entre Portugal e outros “players”.

Áustria

Holanda

Suécia

Reino
Unido

França

Espanha

2.000€

1.150€

1.900€

2.940€

2.500€

17.000€

8.250€

11.500€

12.500€

Angioplastia
Coronária

-

-

-

Colecistectomia

-

-

Hérnia inguinal
e femoral

-

Artroplastia do
joelho
Prostatectomia

Procedimento

Alemanha

Portugal

2.000€

980€

2.500€

11.000€

5.700€

10.500€

4.950€

13.541€

8.589€

5.744€

5.028€

11.000€

-

6.200€

6.111€

-

3.000€

2.000€

-

-

3.750€

3.071€

3.071€

3.000€

2.500€

12.527€

-

-

11.278€

11.494€

8.981€

-

-

-

6.279€

-

2.684€

Cirurgia às
Cataratas
Artroplastia da
Anca

11.453€
3.507€

9.771€
4.939€

Fonte: Treatmentabroad (2014)

Ao analisar esta tabela, conclui-se que em vários procedimentos, o preço em Portugal se
traduz em poupança e permite analisar o grau de competitividade de Portugal face aos
preços praticados em alguns países da Europa.
Contudo, Portugal ainda não é considerado um destino competitivo, pois apresenta
tratamentos a preços bastante elevados relativamente a alguns países concorrentes.
Os especialistas dizem que Portugal deve apostar neste mercado e aproveitar a
oportunidade dada pela União Europeia, quando, em 8 de Julho de 2010, aprovou uma
proposta da Comissão Europeia sobre a mobilidade de pacientes no espaço europeu.
Para Portugal, esta pode ser uma oportunidade para começar a apostar no segmento do
Turismo Médico.
A recente alteração da Comissão Europeia permite aos cidadãos dos vários países
europeus escolher ser operados num país da União Europeia diferente daquele em que
estão inscritos em lista de espera, e serem reembolsados pelo valor dispendido, até ao
total definido pelo país de origem, impulsionou de forma decisiva a criação desta oferta,
igualmente disponível para os cidadãos nacionais.
Em Portugal, o tema é ainda recente, contudo já existem empresas, hospitais e clínicas a
trabalhar no campo e a receber doentes estrangeiros e até o Governo começa a dar
alguma importância ao Turismo de Saúde.
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Segundo Freitas (2010), com o investimento do Estado, grupos privados hospitalares e
hotéis, conseguiríamos ter retorno no prazo de dois anos. Contudo, Freitas (2010),
explica ainda que o problema principal que impede o avanço deste segmento são os
honorários dos médicos, a falta de acreditação dos serviços hospitalares e a falta de
garantias de segurança. Atualmente já são visíveis os esforços nesse sentido através da
construção de clusters de saúde nacionais e do maior número de entidades de saúde
acreditadas a nível internacional, como veremos adiante, e é visível já o esforço do
governo em desenvolver este sector de atividade tendo sido já mencionadas algumas
linhas de atuação importantes no PENT (2013, p.69):
Estruturar, com o Ministério da Saúde, a oferta de turismo médico, identificando centros de
excelência competitivos nos mercados internacionais;
Organizar a oferta termal, de spas e de talassoterapia com vista a potenciar esses
serviços em articulação com o turismo médico;
Melhorar a envolvente paisagística dos centros de bem-estar sobretudo em zonas com
unidades termais;
Melhorar as condições de turismo acessível ao nível das infraestruturas, equipamentos e
serviços;
Reforçar a adoção de programas de certificação internacional pelas unidades hospitalares,
termais, spas e centros de talassoterapia;
Qualificar os serviços turísticos complementares (alojamento, atividades e agências de
viagens) para melhor responder às necessidades dos clientes do turismo de saúde e seus
acompanhantes;
Desenvolver um portal de promoção e comercialização da oferta integrada de turismo de
saúde;
Desenvolver um plano de promoção do produto turismo de saúde para o Destino Portugal.

3.4.1 PERFIL DE CLIENTE
A maioria dos pacientes que realiza férias cirúrgicas em Portugal vem do Reino Unido,
Holanda e Alemanha onde os tratamentos médicos no privado são entre 30 a 50 por
cento mais caros que em Portugal, país que oferece a mesma qualidade de serviço a
preços mais acessíveis (Malheiro, 2010), estatísticas realizadas quando os hospitais
Algarvios como o grupo Hospital Particular do Algarve e o grupo Hospitais Privados de
Portugal começaram a atacar este mercado com uma oferta estruturada. Para além deste
histórico já conhecido, existem estudos recentes que apontam que os principais
mercados com potencial de serem emissores de turistas médicos para Portugal são a
Alemanha, Holanda e Reino Unido, com maior predominância, seguidos de Angola,
Espanha, França e Moçambique, segundo a Conferência “Estratégia Nacional para o
Turismo de Saúde” (comunicação pessoal, 03 de Abril de 2014).
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Para além disso, o estudo European Commission - Cross -border healthcare in the EU
(2007), refere que estes países têm grande apetência para viajar com fins médicos,
apresentando o Reino Unido com 54% de apetência, a Holanda com 77% e a Alemanha
com 40%, valores que confirmam a importância destes mercados.
Existe ainda uma parcela de pacientes na faixa etária entre os 30 e os 40 anos de idade
que também faz férias cirúrgicas e que procuram, principalmente, cirurgias estéticas,
como a redução ou aumento da mama, lipoaspirações, face lifts ou peelings, o designado
Turismo Médico Proactivo.

3.4.2 OFERTA
Começam a existir, em Portugal, cada vez mais empresas a interessarem-se pelo
segmento de Turismo Médico. E várias têm sido as razões que levam a este interesse,
muito a ver com aspectos ligados ao Turismo mas também à elevação do serviço de
saúde nacional possibilitando a criação de melhores infraestruturas de saúde e preços
mais competitivos para começar a penetrar este mercado e competir, inicialmente, com
“players” europeus.
Têm surgido cada vez mais iniciativas, para além da oferta já existente. A VisitMinho,
empresa responsável pelo Turismo Rural do Minho, lançaram uma iniciativa para
promover um novo produto na região ligado a este segmento. Segundo uma notícia da
Publituris (2011), o presidente da VisitMinho, Fernando Brás Mateus refere que esta a ser
desenvolvido um produto em parceria com a Universidade do Minho e com outras
instituições com a ideia de proporcionar tratamentos médicos nas clínicas do Minho a
pacientes do estrangeiro e faze-los recuperar nas casas de Turismo Rural. O presidente
refere 18 casas equipadas para este projeto refletindo-se num total de 180 quartos. A
justificação do Presidente da VisitMinho que o levou a abraçar este projeto foi aspetos
como o envelhecimento da população e a crescente preocupação com a estética.
As Ilhas também já são abrangidas por este fenómeno e os Açores recebem pacientes
dos EUA e do Canadá, numa das clínicas mais conceituadas de saúde oral. O dentista
Miguel Lima da Clínica de São Gonçalo dos Açores, referiu numa entrevista ao Jornal
Açoriano Oriental (2010), que estes pacientes procuram os Açores porque fazer
tratamentos de saúde oral porque é substancialmente mais barato. Refere, ainda, que
uma seguradora Americana já contactou a Clínica com o intuito de enviar clientes tal
como fazem para a Índia há vários anos.
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Voltando ao continente, similarmente à clínica dos Açores, o grupo Longevity começa a
abrir portas a este mercado. Numa entrevista feita pelo Jornal Oje (2009), ao Presidente
executivo do Longevity Group, onde Nazir Sacoor refere que existia um projeto em
construção na região de Monchique - já construído em 2010 – chamado Longevity
Welness Resort (Figura: 3.4.2.1.), virado para este segmento do Turismo Médico, que iria
dispor de serviços de medicina anti envelhecimento, programas de desintoxicação e
emagrecimento. Nazir refere ainda que são os Ingleses os potenciais clientes que este
conceito pretende abranger. Hoje é possível ver esta obra “ de pé”, em Monchique, no
Algarve, com uma enorme oferta de serviços médicos.
Sub departamentos como: Medical Spa (que inclui tratamentos virados para a medicina
preventiva e gestão do envelhecimento, em parceria com a La Clinique de Paris/ Dr.
Claude Chauchard especialistas a nível mundial), Bem-estar e Relaxamento (Oferta de
pacotes de relaxamento), Beleza e Rejuvenescimento (Oferta de pacotes de
rejuvenescimento), e Saúde e Longevidade (Programas de avaliação de saúde, gestão
do stress e emagrecimento), fazem parte da oferta do departamento SPA & WELNESS
do grupo hoteleiro.

Figura.3.4.2.1: Longevity Welness Resort.
Fonte: Longevity Welness Resort (2011).

Para além destes pequenos projetos, existe em Portugal uma oferta mais sólida de
empresas ligadas ao segmento.

3.4.2.1

HPP – Hospitais Privados de Portugal

O grupo dos Hospitais Privados de Portugal é um dos prestadores de cuidados de saúde
a incrementar o segmento do Turismo Médico em Portugal apostando na inovação e
dinamização.
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Assim, através das unidades hospitalares da HPP Algarve - Hospital de Santa Maria de
Faro e de São Gonçalo de Lagos, permitem acompanhar aquela que é uma tendência
mundial em crescimento de procura de cuidados de saúde de qualidade fora do país de
residência.
A forte presença de turistas na região algarvia motivou o desenvolvimento desta área de
negócio no Grupo, enriquecida ainda pela experiência dos profissionais de saúde e da
HPP Saúde em acompanhar utentes, doentes e clientes internacionais.
De acordo com o administrador dos hospitais da HPP Saúde no Algarve, Paulo Neves,
numa notícia dada pelo HPP Saúde (2010, para. 5), “Temos vindo a registar
mensalmente na nossa plataforma digital cerca de 28.000 visitas e mais de 150 pedidos
de orçamento. Esta área de negócio representa atualmente para a HPP Saúde no
Algarve, presente na região sul do país com as unidades HPP Hospital Santa Maria de
Faro e HPP Hospital São Gonçalo de Lagos, um crescimento significativo da receita na
ordem dos 20 por cento”.
A plataforma Web de Turismo Médico foi lançada em 2009 pela HPP Algarve SA, e
permite o acesso a cuidados de saúde e em simultâneas reservas turísticas. O
desenvolvimento da primeira plataforma online de Turismo Médico em Portugal foi
realizado pela empresa Impruv – Web Agency, empresa do Grupo Visualforma. Esta
plataforma venceu o prémio e-saúde atribuído pelo fórum ''Hospital do Futuro'' presidido
pelo médico João Nunes Abreu.
Os prémios "Hospital do Futuro", segundo Conceição Branco, do Jornal Online –
Observatório do Algarve, têm como objetivo “destacar e galardoar aquelas pessoas e
organizações que mais contribuíram para o desenvolvimento das organizações da Saúde
em Portugal” (HPP Saúde, 2010, para. 10).
O “Hospital do Futuro" é um fórum independente, que visa motivar e dar suporte à criação
de conhecimento, a sectores de atividade, a tecnologia e a inovação e reúne clínicos,
investigadores universitários entre outras entidades ligadas ao sector.
O prémio foi entregue no dia 5 de Julho de 2010, numa cerimónia que decorreu em
Lisboa, na Universidade Católica.
Registando-se na página, Algarve Medical Tourism (Figura 3.4.2.1), é possível efetuar
online as reservas dos serviços médicos, obter informações sobre o procedimento
cirúrgico, descrição, indicações, riscos, efeitos secundários, cuidados pós operatórios,
tempo de internamento e outras informações relevantes das várias especialidades, bem
como simular orçamentos de procedimentos médicos com alojamento associado. É,
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ainda, possível conversar via Skype com o médico por si escolhido e efetuar on-line as
reservas dos serviços médicos e do alojamento pós-operatório.

Figura.3.4.2.1: HPP – Algarve Medical Tourism.
Fonte: algarvemedicaltourism.com (2013).

O portal inclui ainda um motor de reservas e uma ligação à plataforma Google Health, o
cliente pode efetuar o registo no site, criando uma página pessoal e privada onde faz os
registos do seu estado de saúde bem como o upload de exames e relatórios médicos que
contribuam para o processo pré-operatório.
O prémio realça o carácter inovador do portal, o primeiro a ser criado em Portugal por
uma unidade privada de saúde, que apresenta o conceito de “férias cirúrgicas”.
Grupo HPP Saúde está presente em encontros internacionais de referência que abordam
a cooperação do potencial deste mercado em crescimento: primeiro na “European
Medical Travel Conference”, em Veneza e na feira “Destination Health”, em Londres.
Os equipamentos de saúde HPP que acolheram este conceito, localizam-se na costa
algarvia o que corresponde a uma das zonas de maior afluência turística do país e
envolvem equipas médicas experientes no atendimento de várias culturas.
Existem quatro hospitais privados no Algarve e dois deles fazem parte do grupo HPP, são
eles o Hospital de Santa Maria de Faro e o Hospital São Gonçalo de Lagos (Figuras
3.4.2.2 e 3.4.2.3), onde se realizam mais de 3.000 cirurgias por ano, há também uma
grande percentagem de clientes internacionais que escolhem aquelas unidades para a
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realização de intervenções cirúrgicas e diversos cuidados de ambulatório. Abrangem 32
procedimentos, nas diversas especialidades designadamente ortopedia, cirurgia geral e
plástica, ginecologia, otorrinolaringologia, oftalmologia e urologia.

Figura.3.4.2.2: HPP – Hospital Santa Maria de Faro. Figura.3.4.2.3: HPP – Hospital São Gonçalo de
Fonte: HPP Saúde (2011).

Lagos.
Fonte: HPP Saúde (2011).

Segundo o Dossier “Pela sua saúde” do Jornal Online – Observatório do Algarve (2010),
“estes hospitais proporcionam serviços ao domicílio, mas neste caso levam o serviço
médico, de ambulância, ou de enfermagem ao próprio quarto do hotel, com
personalização no atendimento”, pois estes hospitais têm protocolos com unidades
hoteleiras que permitem a realização destes serviços.
Para além dos estrangeiros que procuram estes serviços, o Dossier “Pela sua saúde” do
Jornal Online – Observatório do Algarve (2010, para.6) refere ainda que “há ainda um
conjunto de mães estrangeiras, principalmente inglesas, que optam por vir ter os filhos ao
Algarve, juntando o apoio médico ao familiar, visto que têm os progenitores a morar parte
do ano no Algarve.” Existem também doentes oncológicos em fase terminal da vida que
decidem passar os últimos dias com o conforto máximo no Algarve.
A melhor forma de captar pacientes surge pelo famoso “boca a boca”, ou seja pessoas
que já foram tratados cá no Algarve e que reencaminham familiares ou amigos dos
países estrangeiros.
Para além da comunicação “boca a boca”, outra forma de divulgação dos pacotes de
Turismo Médico disponíveis é através dos médicos do hospital, profissionais
internacionais que trabalham na Europa e que recomendam aos pacientes serem
tratados no Algarve.
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3.4.2.2

Clínica Maló

A Clínica Maló (Figura 3.4.2.2) é o maior centro de implantologia e reabilitação oral do
mundo, fundada em 1995 por Paulo Maló, em apenas 13 anos a Clínica Maló adotou um
conceito clínico empresarial de sucesso que levou ao reconhecimento internacional,
criando centros próprios nos cinco continentes: Portugal (Almada, Alvor, Armação de
Pêra, Coimbra, Funchal, Lisboa, Luso, Porto, Porto Santo); Brasil (Campinas, Salvador
da Bahia; São Paulo); Marrocos (Casablanca); África (Luanda); China (Macau, Hong
Kong); Japão (Tóquio); Espanha (Corunha, Gran Canaria, Málaga, Lérida); Itália (Milão);
Israel (Nahariya); EUA (New Jersey); Reino Unido (Londres); Polónia (Varsóvia);
Austrália (Melbourne).
São líderes na colocação de implantes e próteses dentárias, nomeadamente, a técnica
cirúrgica All-on-4 e a prótese fixa MALO CLINIC Bridge, ambas mundialmente
reconhecidas como extraordinários avanços em reabilitação oral fixa para reconstrução
total dentária. Estes tratamentos fizeram com que colegas de clínicas e hospitais
estrangeiros começassem a recomendar pacientes para esta clínica.
A Clínica Maló é composta por 11 andares de especialidades dentárias, é considerada a
maior clínica de implantologia e reabilitação oral fixa do mundo. Segundo Carona (2011,
para. 1), nesta clínica “trabalham 400 pessoas, aqui chegam 300 novos pacientes por
semana, aqui são feitas sete mil consultas por mês.” Refere ainda que “de entre os casos
mais complexos, 60 por cento vêm de fora de Portugal.” (Carona, 2011, para. 1) A clínica
recebe pacientes provenientes de África e Europa que se instalam em hotéis com
parceria com a Clínica Maló como o Hotel Marriott e Hotel Corinthia. Mais de 60% da
ocupação do Hotel Marriott, em Lisboa, é por vezes garantida pelos doentes e familiares
dos pacientes. Os familiares dos cerca de 3.000 estrangeiros que recorrem aos serviços
da Clínica Maló, têm ainda acesso ao golfe, provas de vinho ou passeios guiados a
Sintra, que são propostos pela clínica.
O Dr. Paulo Maló refere em entrevista à UP Magazine, que alguns chefes de Estado de
todo o mundo procuram a Clínica Maló para tratamentos dentários e que nem o Governo
português sabe que esses chefes estão em Portugal. O Dr. Paulo Maló procura dar
conforto aos pacientes com infraestruturas aliadas ao conforto e ao design, com lounges
para descanso depois da cirurgia, salas de recobro individuais, cabeleireiro, spas e lojas
espalhadas pelo edifício.
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A Clínica Maló possui ainda quatro suites com o padrão hoteleiro onde, por vezes,
dormem alguns dos 3800 dentistas que frequentam a Maló Clinic Education adquirindo
formação.
Para além da medicina dentária, a Clínica Maló apresenta ainda aos seus pacientes a
possibilidade de fazer um Check-up geral de saúde que engloba desde cardiologia à
psiquiatria, e, ainda, propõe ofertas de Medical Spa.

Figura.3.4.2.2: MaloClinic.
Fonte: MaloClinic (2013).

A Clínica Maló não é apenas uma clínica, mas sim um grupo constituído por diversas
empresas que atuam em áreas que vão desde o Core Business do Grupo, – reabilitação
oral e implantologia evoluindo rapidamente para o Health Management – passando pela
restauração e catering, serviços de Marketing e Comunicação, Consultoria Financeira,
Ftiness e ocupação de tempos livres para crianças.

3.4.2.3

José de Mello Saúde

Atualmente, o Grupo é responsável pela gestão de 5 hospitais (2 deles em parceria
público-privada), 5 clínicas e 14 unidades de imagiologia. A Saúde Cuf conta com 11
unidades de saúde espalhadas por várias zonas do país, apostando na excelência dos
serviços com várias certificações de qualidade
O grupo José de Mello Saúde é também já uma referência do sector da saúde com um
dos casos de sucesso no Turismo Médico em Portugal. Segundo, Paula Silva (2013),
Directora de Marketing do grupo José de Mello Saúde, a SaúdeCuf desenvolveu um
Gabinete de apoio ao Cliente Internacional para prestar apoio a não residentes em
Portugal, “ (…) assumindo os gestores deste gabinete o agendamento de exames,
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consultas ou qualquer outro ato médico de acordo com as datas das viagens do cliente.
Este apoio passa por articular com as agências de viagem toda a logística
necessária”(p.38).
A SaúdeCuf desenvolveu uma plataforma online para apoio ao gabinete internacional
onde é possível ter acesso através de um website de apoio, como é possível ver na
Figura 3.4.2.3:

Figura.3.4.2.3: Internacional Cuf.
Fonte: internacionalcuf.com (2014).

No mesmo artigo referido acima Paula Silva (2013), Directora de Marketing refere que os
países que mais procuram os serviços das clinicas CUF são Angola, Espanha, Brasil,
França e Alemanha. É notório o crescimento da procura de estrangeiros pelos hospitais
CUF, impulsionado também pelo aumento de parcerias geradas pelo grupo José de Mello
Saúde com entidades que promovem as viagens de saúde em Portugal, como é exemplo,
o recente operador turístico MedicalPort.

3.4.2.4

Fly2Doc

A Fly2Doc nasce em 2007 como o primeiro operador de Turismo Médico na Península
Ibérica, que tem por objetivo trazer pacientes para Portugal e Espanha para realizar
tratamentos a preços mais acessíveis. Os locais abrangidos pelos protocolos com a
Fly2Doc são: Madrid, Barcelona, Valência, Marbella, Lisboa, Algarve e Coimbra.
Através da Fly2Doc é possível comprar o pacote completo de viagem de Turismo Médico
(Figura 4.5) incluindo viagem, alojamento e tratamento.
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Figura.3.4.2.4.1: Produto Fly2Doc.
Fonte: Fly2Doc (2013).

A Figura 3.4.2.4.1 explicita o processo de viagem de Turismo Médico. Á chegada no
aeroporto encontra-se um Personal Manager que acompanha o cliente assim que este
chega ao destino e ajuda-o nas formalidades do aeroporto e hotel, explicando-lhe todo o
processo da viagem.
A Fly2Doc oferece serviços de medicina dentária, cirurgia estética, ortopedia e
cardiologia em parceria com hospitais privados portugueses (Clínica Maló, Clínica Santa
Madalena, Centro Cirúrgico de Coimbra) e espanhóis (Xanit International Hospital, USP
Barcelona, Centro Médico Teknon).
Existem centenas de pedidos de orçamento por mês, principalmente segmento de
clientes do Reino Unido.
O core business deste operador é a intermediação de serviços de saúde simplificando a
relação paciente-médico através da oferta de um pacote completo acompanhado sempre
por um profissional.
A Fly2Doc reúne, assim, a primeira rede hospitalar ibérica para responder à oferta de
Turismo Médico.

3.4.2.5

Medical Port

A Medical Port (2014), apresenta-se como o primeiro prestador de um serviço
verdadeiramente global de turismo médico. É uma empresa recente, com início de
atividade em 2013, que oferece planos de tratamentos médicos em pacotes com
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atividades turísticas. O objetivo desta empresa é manter a excelência dos serviços
médicos existentes em Portugal, bem como as excelentes infraestruturas hospitalares e
turísticas, promover e garantir o bem-estar e recuperação dos clientes, jogando com a
relação custo-benefício e a qualidade nos serviços prestados. Prestam serviços
personalizados com experiências de turismo médico aliando serviços médicos, turísticos
e de acompanhamento para estrangeiros que procuram alternativas para fazer
tratamentos médicos fora dos países de origem através de atendimento e cuidados
24horas, 7 dias por semana.
Belén de Vicente, CEO e fundadora da empresa, refere numa notícia promovida pela
Portugal Ventures (2014, para.3) “os fatores críticos para atingir o sucesso deste negócio
são o “passa a palavra” dos clientes que utilizam a Medical Port como o ponto de
contacto único para as suas experiências de turismo médico e o estabelecimento de
contratos de volume com empresas e seguradoras.”. Numa outra notícia à Compete
(2014, para. 4) refere ainda “A empresa foi criada em Abril de 2013 e até à data foram
investidos 200.000 € para criar as condições de arranque necessárias para poder
oferecer produtos inovadores de qualidade, que deem resposta a todos os requisitos
legais deste negócio e que transmitam ao cliente confiança e segurança nas soluções
apresentadas.”.
A Medical Port aposta na criação de relações de confiança com os seus clientes
apresentando como alicerces do seu negócio a transparência da informação, qualidade
dos parceiros na área da saúde e no turismo e serviços personalizados de
acompanhamento.
Atualmente conta com a presença em três países tendo já negociações com outros dois
países apresentando um esforço no sentido de promover Portugal como destino
competitivo de Turismo Médico.
O Presidente da Portugal Ventures, Prof. José Epifânio da Franca refere ainda que “o
Turismo Médico representa uma oportunidade de posicionamento de Portugal num
contexto de globalização da indústria de saúde, naturalmente explorando a qualidade das
infraestruturas e serviços médicos prestados e associando-lhes a qualidade da
infraestrutura turística nacional e a marca de conforto, hospitalidade e “bem receber” que
o nosso País projeta no mundo. A Belén Vicente conseguiu projetar uma visão ambiciosa
e realista do potencial económico do Turismo Médico em Portugal e acreditamos que o
investimento que a Portugal Ventures agora concretiza-lhe permitirá consolidar a sua
start-up e acelerar o seu desenvolvimento”, (Portugal Ventures, 2014, para.5).
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Figura.3.4.2.5.1: Medical Port.
Fonte: Medicalport.org (2014).

3.4.2.6

Porto Medical Tourism & Travel Health Experience

A Travel Health Experience (Figura 3.4.2.6.2) deu inicio à sua atividade em 2013 como
facilitador de Turismo Médico com a criação da marca Porto Medical Tourism –
“Oportonity to Feel Well” (Figura 3.4.2.6.3), prestando serviços de assistência médica
personalizados para turistas com necessidades médicas especificas a nível de
tratamentos prolongados ou continuados assim como para qualquer turista estrangeiro
que se desloque ao Porto para realizar procedimentos médicos, como cirurgias, checkups entre outros. A Travel Health Experience (2014), refere que a aposta é feita através
da qualidade dos serviços, segurança e comodidade dos turistas envolvendo várias
entidades para que em sinergia seja possível oferecer ao cliente um pacote completo e
seguro, contanto com o apoio da Camara Municipal do Porto, Associação de Turismo do
Porto, A.R. e o Hospital Lusíadas Porto. A Travel Health Experience pretende gerir e
operacionalizar a logística de todo o processo relacionado com o cliente, através da
articulação entre as várias entidades afectas aos sectores da saúde e do turismo,
prestando os cuidados de saúde antes e após internamento, fora da unidade hospitalar
no local da estadia do cliente.
Através do Website Porto Medical Tourism – “Oportonity to Feel Well” (2014) é possível
ter acesso à descrição das várias fase que compõem o processo sendo elas (Figura
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3.4.2.6.1): “1.a fase – Pedido de Orçamento; 2.a fase – Preparação da viagem/
Contratualização; 3.a fase – Estadia em Portugal”.

Figura.3.4.2.6.1: Processo de composição do programa.
Fonte: travelhealthexperience.com (2014).

Segundo Loureiro (2014), numa notícia pela Revista Ambitur, a Travel Health Experiencie
foi criada por dois amigos que começaram a estudar a criação da empresa em 2011. Um
dos sócios da empresa explica em entrevista que a empresa dedica a sua atividade a
"criar um plano de assistência de saúde personalizado a turistas nacionais e estrangeiros,
com necessidades específicas de cuidados contínuos e prolongados, durante a sua
estadia em Portugal" (Loureiro, 2014, para.1). Na mesma entrevista refere ainda que "o
turista, quando planeia a sua viagem a Portugal, solicite, através do seu operador de
turismo, agência de viagens, unidade hoteleira, seguro de saúde ou diretamente junto da
T.H.E.,um plano de assistência, adequado às suas necessidades específicas, às de um
acompanhante ou familiar"(Loureiro, 2014, para.1).. Dados os inputs pelos clientes a
empresa avalia as necessidades dos mesmos, articula com as entidades de saúde e de
turismo e cria um programa que vá ao encontro das exigências dos clientes. Através do
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desenvolvimento da plataforma online Porto Medical Tourism – “Oportonity to Feel Well” o
cliente passou a ter acesso aos procedimentos médicos disponíveis, aos preços, quais as
unidades hospitalares adequadas e o alojamento pretendido, sendo possível pedir
orçamento online. A empresa comprometesse a prestar todo o apoio necessário desde a
chegada co clientes ao aeroporto até à sua partida de regresso a casa acompanhando
cada cliente ao longo do programa.

Figura.3.4.2.6.2: Home Page.

Figura.3.4.2.6.3: Home Page.

Fonte: travelhealthexperience.com (2014).

Fonte:http://medicaltourism.visitporto.travel(2014).

3.5

SÍNTESE

Em estudos feitos pela Deloitte, McKinsey & Company e Grail Reserach, são feitas
previsões para o crescimento do mercado de Turismo Médico e estas são bem
motivadoras para novos “players” apostarem neste mercado.
Existem várias razões que levam os turistas a participar neste mercado, como foi
mencionado antes: os elevados custos dos cuidados de saúde (EUA, Reino Unido e
Japão), e dos seguros nos países desenvolvidos; as crescentes listas de espera; o
aumento de companhias low-cost e a diminuição dos custos das viagens; o acesso a
informação na Internet; o aumento da procura pela cirurgia plástica; o envelhecimento
das populações da geração do baby boom; a capacidade de pagar o tratamento devido à
diferença dos preços de país para país, o tempo livre para viajar e combinar os cuidados
médicos com férias; o aumento da qualidade dos cuidados médicos em países em
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desenvolvimento; e as diferentes respostas legais e éticas a questões complexas de
saúde; são tudo razões que motivam este aparecimento.
O perfil de cliente que procura este mercado é normalmente aquele que necessita de
realizar um tratamento médico e prefere aliar turismo e saúde, são provenientes de
países desenvolvidos ou em desenvolvimento, cujas classes são média-alta e alta,
respectivamente e cuja procura difere apenas em qualidade e preço.
Para dar resposta a este mercado vão surgindo ao longo dos anos “players” mundiais
que concorrem entre si, sendo os líderes países como: Índia, Tailândia, Costa Rica,
México, África do Sul e alguns países europeus.
Estes são mercados na sua grande maioria acreditados por associações e empresas
certificadoras internacionais.
Mercados que jogam com recurso humanos altamente qualificados para lidar com
procura existente.
Em suma, é feita uma análise de vários mercados, dando enfase a Portugal, com ofertas
distintas devido à escala em que cada um sendo que Portugal é um país que está a
tentar penetrar este mercado não sendo ainda reconhecido mundialmente como um
“player” competitivo.
Portugal apresenta-se com uma oferta reduzida mas com grande potencial, como a
Clínica Maló mundialmente conhecida por ser a única no mundo com uma técnica de
reconstrução total dentária trazendo para Portugal muitos clientes como os dos PALOP’s,
e, também, o grupo HPP Saúde com a criação da primeira plataforma portuguesa de
Turismo Médico online, facilitadora dos cuidados de saúde que trás para Portugal
essencialmente receitas provenientes do Reino Unido e também com uma participação
acentuada do José de Mello Saúde. Para além da oferta de unidades de saúde a
trabalhar neste mercado, foram surgindo operadores turísticos especializados para dar
resposta à procura crescente deste mercado, sendo que, embora com participação
recente, já são conhecidos no sector como a Fly2doc, a MedicalPort e o Porto Medical
Tourism.
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CAPÍTULO 4
TRABALHO DE CAMPO E RESULTADOS

4.1

INTRODUÇÃO

O trabalho de campo e resultados é um capítulo que se destina à análise dos dados das
entrevistas e dos inquéritos.
Existem dois tipos de informação primária: qualitativa e quantitativa.
A informação primária qualitativa corresponde às entrevistas realizadas presencialmente
e via correio eletrónico, questionando pormenores sociodemográficos e seis questões de
investigação. As entrevistas foram realizadas num modo semiformal onde os
entrevistados respondiam às questões dando opiniões a cerca de outros assuntos.
A informação primária quantitativa remete para os inquéritos que foram realizados a 100
indivíduos de várias nacionalidades.
Após a elaboração dos inquéritos através da plataforma online Survey Monkey, realizouse o trabalho de campo em SPSS através da contagem das respostas para tratamento
estatístico. Foram realizados gráficos para a melhor compreensão dos dados.

ENTREVISTAS

INQUÉRITOS

• 4 Entrevistados de
entidades portuguesas
consideradas potenciais
parceiras

• 100 Inquiridos de várias
nacionalidades
considerados
potenciais clientes

Figura.4.1.1:Entrevistas /Inquéritos.
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4.2 METODOLOGIA
O método utilizado para o trabalho de campo foi a recolha de informação qualitativa e
quantitativa, ou seja, entrevistas e inquéritos.
A metodologia considera opiniões através de uma sondagem de questões investigando o
objeto em estudo. O universo populacional desta investigação, são turistas de
nacionalidade considerada potencial mercado alvo que poderão ter tido alguma
experiencia ou não de turismo médico e poderão ter ou não algum interesse em realizar
Turismo Médico em Portugal.
A população é infinita a ilimitada tendo sido escolhida uma amostra que seja pertinente
para comparação no estudo, ou seja, um subconjunto de elementos da população cuja
amostra seja significativa, mas não representativa desta.
Num estudo científico deve ser utilizada a seguinte equação para a escolha da amostra:

Segundo Sarmento (2008, p.25) “o tamanho da amostra aleatória simples ( ), para uma
população finita ( ), quando se pretende estimar uma proporção da população ( ), com
um nível de confiança ( ) e um nível de precisão ( ) ” é o resultado da fórmula.
Contudo, neste estudo não é viável esta equação sendo a população infinita.
A amostra escolhida foi X indivíduos; uma “janela da realidade”, cujo intervalo de
confiança é baixo mas que no entanto dá para ter uma perceção daquilo que se pretende
analisar e comparar.
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4.3 ENTREVISTAS
Foram realizadas quatro entrevistas individuais para recolher informação qualitativa.
Estas entrevistas foram de carácter semiformal, duas delas feitas diretamente com o
entrevistado e as outras duas realizadas indiretamente via correio eletrónico devido a
condicionantes geográficas.
As quatro entrevistas foram realizadas a entidades portuguesas ligadas ao segmento do
Turismo e da Saúde em Portugal.
O seguinte Quadro 4.3.1 menciona quem foram os quatro entrevistados, quem
representam e qual foi o formato da entrevista.

Quadro 4.3.1: Entrevistados.

ENTREVISTADOS

Dr. Luís Uva

PORTUGAL

Dr. Alfredo Reis

Dr. Gonçalo Rebelo
Almeida

Dr. João Martins

CLINICA ICARE
Dermatologista

AMORIM TURISMO
Administrador

HÓTEIS VILA GALÉ

Presencial

Presencial

Administrador

Via Correio
eletrónico

HPP - LUSÍADAS SAÚDE

Via Correio

CEO

eletrónico
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Os quatro entrevistados, são indivíduos que fazem parte de empresas que estão
diretamente ligadas são segmento do Turismo Médico, permitindo assim chegar ao tipo
de informação fulcral para esta investigação.
Foram entrevistados Hospitais, Clínicas e Unidades hoteleiras considerados potenciais
parceiros, para que se possa obter uma análise diferenciada, de diferentes pontos de
vista dentro do segmento.
Todas as entrevistas correram dentro da normalidade, cada entrevistado respondeu a
todas as dez questões, como é possível confirmar em Apêndice.
O formato da entrevista era composto por dez questões, quatro delas de informações
sociodemográficas e as restantes seis, de conteúdo de investigação, iguais para todos os
entrevistados para facilitar a análise e para se puder realizar uma comparação dos dados
na tentativa de perceber se as respostas são idênticas ou se pelo contrário existem várias
opiniões divergentes.
De seguida, é feita a análise das respostas às seis questões de conteúdo exploratório. As
quatro questões de carácter sociodemográfico foram reveladas no Quadro 4.3.1. e estão
expressas em Apêndice.
As questões serão analisadas uma a uma e apresentadas em quadros que referem qual
a questão e quais as respostas chave de cada entrevistado.
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Quadro 4.3.2: Análise da 1ª questão da Entrevista.

1.

Qual a sua opinião acerca do potencial do Turismo de Saúde e Bem-estar, na vertente de Turismo
Médico em Portugal? Está familiarizado com o tema?
Sim, estou familiarizado e tenho participado em vários grupos de trabalho
e iniciativas ligadas a esta temática.

HÓTEIS VILA GALÉ

HPP – LUSÍADAS SAÚDE

Existe um potencial de negócio nesta área que apenas agora começou a
ser trabalhado, por falta de operadores especializados que consigam
compor os pacotes adequados. É importante realçar que será sempre um
nicho de mercado face ao panorama turístico mas que poderá gerar
algum negócio para 2 ou 3 operadores do setor e em especial ajudar a
combater a sazonalidade
Necessário adotar e implementar várias ações facilitadores e promotoras
desta atividade no nosso país.
Estou familiarizado com o tema especialmente na vertente de Turismo
Médico
Acredito que o turismo de saúde de bem-estar como um todo tem um
grande potencial.

AMORIM TURISMO

Temos excelentes players nos vários sectores que precisam de colaborar
e de se articular. Há excelentes infra estruturas nomeadamente privadas
que precisam de algum suporte em termos de credibilidade do destino. A
saúde tem que se reconhecida como algo de bom e Portugal.
Colocar Portugal e o sistema de saúde português no mapa para suportar
depois a atuação de cada uma das unidades individualmente

CLINICA ICARE

Potencial na cosmética

Nesta primeira questão, presente no Quadro 4.3.2., pretende-se conhecer a opinião de
potenciais parceiros e a sua familiarização com o tema assim como de que forma a
empresa se interessou pelo mesmo.
Efetuando uma avaliação global das respostas, todas as entidades conhecem o tema e
trabalham de forma direta ou indireta para o sector. Consideram que existe potencial para
Portugal avançar com o seu posicionamento no mercado embora seja necessário criar
condições para tal acontecer assim como a criação de operadores especializados que
consigam dar resposta às necessidades deste nicho de mercado, a promoção do destino
Portugal como potencial emissor de Turismo de Saúde e Bem-estar e consequentemente
de Turismo Médico ajudando a minimizar a sazonalidade existente em várias regiões do
país e aproveitando o recursos de saúde e turismo existentes. Portugal deve apostar na
criação de uma imagem de credibilidade e de reconhecimento a nível da saúde. O Dr.
Luís Uva refere ainda que o foco principal deverá ser a cosmética e a estética.
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Quadro 4.3.3: Análise da 2ª questão da Entrevista.

2.

A sua empresa teria interesse em ser parceira no fornecimento de serviços de saúde
aliados ao turismo em conjunto com um operador turístico especializado? Considera que
poderia ser uma parceria com potencial benéfico para o seu negócio?

HÓTEIS VILA GALÉ

Sim, já temos feito algumas parcerias com 2 operadores na área e com
os principais players privados na área da saúde. a parceria consiste em
fornecer preços especiais para serviços hoteleiros para incluir nos
pacotes e ajudar na sua divulgação.

HPP – LUSÍADAS SAÚDE

Certamente que sim com operadores especializados no TM, tendo
sempre em consideração o valor acrescentado e respectivo grau de
diferenciação.

AMORIM TURISMO

Tem interesse, no caso dos nossos hotéis Blue & Green, todos eles são
5 estrelas, todos eles têm SPA.. O sucesso do Turismo Médico passa
pela articulação das várias entidades e infraestruturas.

CLINICA ICARE

Claro.

Na segunda questão, presente no Quadro 4.3.3., pretende-se avaliar a predisposição das
entidades para a realização de parcerias benéficas para o seu negócio juntamente com
um operador especializado. De uma forma geral os entrevistados admitem existir
interesse para este tipo de empresas desenvolver novos mercados e parcerias benéficas
para o negócio, podendo acrescentar valor acrescentado e dinamizar a diferenciação
fazendo face a concorrência existente no sector. Os hotéis Vila Galé trabalham já em
parceria com dois operadores existentes na área e por isso demonstram-se claramente
interessados em aumentar o volume de negócios por via de novas parcerias. A aposta
em serviços de qualidade como unidades hoteleiras de 5 estrelas será uma mais valia
para qualquer pacote que englobe serviços médicos assim como a criação de sinergias
que ajudem a promover essas unidades.
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Quadro 4.3.4: Análise da 3ª questão da Entrevista.

3.

No seu entender, quais poderão ser os principais “handicaps” deste do Turismo Médico
em Portugal?

HÓTEIS VILA GALÉ

Encontrar os canais de distribuição certos para o produto (pacotes)
Comunicação nos potenciais países emissores.
Imagem nesta área, credibilidade do país na área da saúde.
Divulgar os produtos e serviços

HPP – LUSÍADAS SAÚDE

Ausência de promoção externa e institucionalizada da oferta hospitalar
portuguesa
Limitado numero de unidades nacionais acreditadas por agências
internacionais especializadas no sector da Saúde
A imagem do país, porque o sistema de saúde como um todo tem de ser
credível e tem que ter esse reconhecimento internacional para serem
reconhecidas competências.

AMORIM TURISMO

Portugal tem que estar no mapa, a credibilidade do pais como destino é
importante.
A qualidade dos serviços também tem que melhorar.
Sserviço chave-na-mão, estes serviços têm que ser articulados.

CLINICA ICARE

Telemedecina é uma das formas de fazer consulta à distância que fazia
sentido nesse tipo de cliente existir este tipo de consulta prévia .

Na terceira questão, presente no Quadro 4.3.4., pretende-se avaliar quais os handicaps
ou as dificuldades que apresenta este tipo de Turismo em Portugal.
De forma geral, os entrevistados apontam como maiores dificuldades a comunicação em
canais de distribuição especializados de uma imagem de credibilidade de saúde nacional
assim como na divulgação dos produtos e serviços de forma articulada e completa capaz
de dar resposta às eventuais necessidades deste tipo de cliente. Portugal, deverá passar
uma imagem de reconhecimento a nível de saúde assim como as competências das
infraestruturas e recursos humanos envolvidos no processo. Para tal, será necessário
existir um maior número de infraestruturas médicas acreditas a nível internacional e
colocar Portugal no mapa do Turismo Médico.
Outra dificuldade apresentada é a avaliação do paciente, do histórico clinico e das suas
condições para realizar os procedimentos. Saber exatamente quais as necessidades do
paciente e qual a resposta mais acertada a dar a essas mesmas necessidades de saúde.
Deverá ser efetuada uma consulta prévia que permita avaliar o estado e a patologia do
paciente de forma a adequar o programa aos procedimentos médicos a realizar, e a
telemedicina, segundo o Dr. Luís Uva, seria uma solução para esse problema.
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Quadro 4.3.5: Análise da 4ª questão da Entrevista.

4.

Considera que Portugal é dotado de boas infraestruturas/ bons recursos humanos – na
vertente médica e de saúde, capazes de dar resposta a este tipo de negócio e a fazer face à
concorrência existente a nível europeu?

HÓTEIS VILA GALÉ

Em termos de produto médico, hoteleiro e restantes infraestruturas penso
que temos um excelente produto

HPP – LUSÍADAS SAÚDE

Sim, quer a nível hospitalar quer a nível hoteleiro quer ainda ao nível de
infraestruturas e meios de comunicação. O posicionamento deve estar
focado na qualidade diferenciada dos serviços prestados e não
necessariamente no preço.

AMORIM TURISMO

Eu acho que o português é dos melhores a nível de qualidade,
acolhimento e a nível profissional.
Hospitais privados começam a apresentar infra estruturas excelentes

CLINICA ICARE

A nível médico julgo que temos todas as condições e nível de turismo
todos os prémios que temos recebido vêm verificar isso. A uma série de
médicos com técnicas pioneiras em Portugal.

Na quarta questão, presente no Quadro 4.3.5., pretende-se avaliar até que ponto
Portugal é dotado de boas infraestruturas e recursos humanos capazes de dar resposta a
esta modalidade e fazer face à concorrência existente.
Os entrevistados consideram que existe potencial tanto a nível de infraestruturas de
saúde como de Turismo e que se deverá realizar um posicionamento diferenciado a nível
de qualidade dos serviços prestados, não dando tanta enfase ao preço embora
consigamos ser competitivos em algumas áreas pelo preço. A nível turístico
apresentamos unidades hoteleiras de excelente qualidade, com prémios a nível
internacional, a preços bastante competitivos com condições ideias para acolher clientes
em recuperação. De forma geral os entrevistados consideram que é possível criar um
posicionamento competitivo.
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Quadro 4.3.6: Análise da 5ª questão da Entrevista.

5.

Concorda que o Turismo Médico em Portugal será uma actividade com potencial
crescimento nos próximos anos? Considera que, de alguma forma, Portugal se pode tornar
um país competitivo como destino de Turismo de Saúde e Bem-Estar na vertente de
Turismo Médico?

HÓTEIS VILA GALÉ

Acredito que esse potencial existe, mas reforço que será sempre um
nicho de mercado com potencial de negócio apenas para algumas
empresas.

HPP – LUSÍADAS SAÚDE

Sim, considero, reconhecendo no entanto que o crescimento será
gradual e a competitividade será baseada em produtos / procedimentos
cirúrgicos de nicho.
Se Portugal é um dos principais destinos europeus de turismo e para o
ser é preciso ser competitivo, eu acredito que o mesmo se pode passar
com o Turismo Médico

AMORIM TURISMO

Cuidados transfronteiriços, qualquer europeu pode utilizar os nossos
serviços de saúde, por isso acredito que todo o negócio do Turismo de
Saúde bem-estar é um negócio com potencial
Crescente preocupação com a prevenção de doenças, com a sua saúde
e seu bem-estar
Pode. Temos condições médicas e de turismo como clima e de
atividades turísticas que podem ser apelativas para estes pacientes.
Apostar pela competitividade do preço

CLINICA ICARE

Aposta em procedimentos que não sejam muito complexos e que serão
mais baratos que no seu país de origem

Na quinta questão, presente no Quadro 4.3.6., pretende-se avaliar o potencial de
crescimento do Turismo Médico em Portugal e a sua capacidade de se tornar
competitivo. De forma geral os entrevistados acreditam que existe potencial mas alertam
para o facto de este ser um nicho de mercado com exigências especiais e que terá um
crescimento

gradual

baseado

em

procedimento

cirúrgicos

de

nicho.

Com

o

aproveitamento das facilidades criadas a nível de saúde na europa e com a crescente
preocupação pela saúde e pelo bem-estar parecem estar criadas as condições para
Portugal apostar neste mercado. A posta deverá centrar-se na relação qualidade/preço e
em procedimento cirúrgicos pouco complexos minimizando os riscos associados e
assegurando a segurança nos tratamentos ao cliente.
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Quadro 4.3.7: Análise da 6ª questão da Entrevista.

6.

Por último, na sua opinião, o que deveria mudar para fortalecer este sector de actividade
em Portugal? Ou quais seriam para si os pontos-chave para que Portugal se consiga
lançar no mercado de Turismo Médico?

HÓTEIS VILA GALÉ

Portugal, enquanto país, tem que começar a construir uma imagem e
reputação internacional nesta área e isso vai exigir um esforço de
comunicação que passará pela participação e organização de eventos
nesta área, da divulgação junto da comunidade médica internacional e de
seguradoras e brokers estrangeiros

HPP – LUSÍADAS SAÚDE

Portugal já está, ainda que num registo minimalista, no mercado do TM.
Os pontos chave estão contidos acima, na resposta 3, ultrapassando os
handicaps aí mencionados.
Credibilidade do País, visibilidade através da criação de uma imagem
nacional e tentar contemplar todas as vertentes de saúde e bem-estar
com uma oferta mais visível

AMORIM TURISMO

Estratégia para o Turismo de Saúde e Bem-estar para que as pessoas
saibam que Portugal é uma alternativa para quem procura uma oferta
dentro de saúde e bem-estar com uma panóplia de serviços e
infraestruturas já organizadas para dar resposta às necessidades.
A publicidade e a imagem transmitida

CLINICA ICARE

Relação com o cliente e a abordagem inicial que têm que ser efectuada
com o cliente, existir uma consulta para adaptar o programa aquilo que o
cliente quer por isso o médico tem que estar envolvido

Na sexta questão, presente no Quadro 4.3.7., pretende-se avaliar quais as mudanças
necessárias para fortalecer este sector e quais os pontos-chave para lançar Portugal no
mercado.
O Dr. Gonçalo refere que deverá ser criada uma imagem de reputação internacional,
deverá ser feita uma comunicação que passa pela participação de Portugal em eventos
ligados ao sector a nível internacional. De forma geral os entrevistados concordam com
estas afirmações referindo que a mudança passa pela credibilidade de Portugal como
destino de Turismo Médico como tem vindo a ser referido ao longo das respostas dadas,
assim como a comunicação feita ao exterior deverá ser lançada a nível nacional com uma
estrutura que englobe toda a oferta de Turismo de Saúde e Bem-estar assim como os
serviços disponíveis organizados de forma a dar respostas completas a potenciais
clientes. Um outro ponto-chave referido é a comunicação com o cliente que deverá ser
feita com a sensibilidade de perceber quais são as suas necessidades médicas e
histórico clinico de forma a adaptar o pacote às suas exigências criando um conceito
“taylor-made” adaptando a oferta às necessidades de cada cliente.
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4.4 INQUÉRITOS
Para enriquecer esta investigação, foram realizados inquéritos a 100 indivíduos em dois
momentos distintos: 54 dos inquiridos foram abordados no Aeroporto de Lisboa e 41
responderam por inquérito online através da plataforma Survey Monkey:


Versão Portuguesa: https://pt.surveymonkey.com/s/9KYG2GS



Versão Inglesa: https://pt.surveymonkey.com/s/9QDGCMT

O inquérito foi divulgado através das redes sociais como o Facebook, em grupos ligados
ao sector cujos participantes são considerados potenciais clientes. Contudo, face a este
nicho de mercado bastante específico foram encontradas algumas dificuldades em
inquirir o perfil de cliente indicado para fazer parte desta amostra. Desta forma, 28 dos
inquéritos realizados foram considerados inválidos/não relevantes por se apresentarem
incompletos ou por terem sido preenchidos por indivíduos de nacionalidade portuguesa,
não considerados potenciais clientes neste estudo. Desta forma serão avaliados
estatisticamente 72 dos inquéritos respondidos.
Foram tidos em conta os aspetos éticos, nomeadamente o consentimento informado, a
confidencialidade e anonimato dos inquiridos, bem como a interpretação ética dos
resultados. Todos os inquiridos foram informados tanto na conversa, como na introdução
do inquérito escrito de todos os detalhes da investigação, como quem são os autores do
estudo, o objetivo do mesmo e sua contextualização, garantindo a confidencialidade e
anonimato, e a salvaguarda dos dados disponibilizados.
O modelo de inquérito é constituído por três questões sociodemográficas como a
nacionalidade, o género e o rendimento médio mensal, e sete questões de resposta
fechada com opções curtas como sim e não, respostas com várias opções de escolha,
onde se pretende a recolha de testemunhos/opiniões sobre o tema. Trata-se de uma
sondagem de opinião pública sobre o tema desta investigação onde é possível extrair
algumas conclusões, sendo elas ainda assim pouco expressivas e representativas de
apenas um excerto da realidade e deverão por isso ser complementadas nesta
investigação por toda a revisão da literatura e pelas entrevistas elaboradas.
Estes inquéritos foram elaborados na tentativa de conhecer qual a opinião de possíveis
potenciais clientes e de perceber qual o conhecimento e interesse da população em geral
sobre o tema.
De seguida, será feito o tratamento de dados através de uma análise estatística
detalhada de cada questão. Contudo, antes de iniciar a análise de dados é importante
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salientar alguns conceitos sobre variáveis estatísticas para que se compreenda melhor os
valores em estudo e a razão pela qual se procedeu de determinada forma.
O que se pretende calcular a nível estatístico no tratamento de dados deste inquérito é:


Frequências Absolutas



Mediana



Frequências Relativas (%)



Média



Moda



Desvio-Padrão

Contudo, estas medidas não poderão ser calculadas para qualquer tipo de variável.
Neste inquérito existem diferentes tipos de variáveis e é importante compreender de que
forma se aplica a estatística a cada uma das diferentes variáveis. Este inquérito é
composto por:
Variáveis qualitativas nominais, ou seja, cujos valores não segue uma ordem, por
exemplo a nacionalidade. Neste tipo de variáveis o único estudo estatístico que se pode
aplicar é o das frequências absolutas e relativas (%) e a moda. Contudo, nem sempre é
aplicável.
Variáveis qualitativas ordinais, ou seja, valores que não são métricos mas que são
condicionados por uma ordem, não é caso de nenhuma das variáveis.
Variáveis quantitativas, ou seja, valores que são medidos segundo uma escala métrica,
como exemplo, o grupo etário e o rendimento médio mensal. Com este tipo de variáveis
já é possível o estudo estatístico das anteriores e calcular a média e desvio-padrão.
Compreendendo agora como se vai processar o tratamento dos dados dos inquéritos, dáse então início à análise das questões sociodemográficas.

A Tabela 4.4.1 incide sobre a primeira questão do inquérito, designadamente, a
nacionalidade. Através da mesma é possível analisar que 18,1% (equivalente a 13
inquiridos) dos inquiridos são de nacionalidade alemã representando a moda desta
distribuição, uma vez que a moda é o valor que se repete mais vezes. Logo em seguida o
Reino Unido e Espanha apresentando a mesma percentagem de 11,1% (equivalente a 8
inquiridos cada). Na rubrica “Outros” com 12,5% (equivalente a 9 inquiridos) apresentamse países como India, Chile, Letónia, Canadá, Bulgária, entre outros.
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Tabela 4.4.1: Análise estatística da resposta à questão 1.

Q1. Nacionalidade
Países

Frequência

Frequência

Frequência Relativa

Absoluta

Relativa

Acumulada (%)

Itália

4

5,6

5,6

Reino Unido

8

11,1

16,7

Espanha

8

11,1

27,8

EUA

5

6,9

34,7

França

4

5,6

40,3

13

18,1

58,3

Suíça

4

5,6

63,9

Brasil

7

9,7

73,6

Bélgica

2

2,8

76,4

Holanda

3

4,2

80,6

PALOP

5

6,9

87,5

Outra

9

12,5

100,0

Total

72

100,0

Alemanha

No Gráfico 4.4.1 podemos ver ainda que a Bélgica e a Holanda foram as nacionalidades
com menor expressão com uma percentagem de 2,8% e 4,2% respetivamente.

Gráfico 4.4.1: Resposta à Q1
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A Tabela 4.4.2 refere-se à segunda questão do inquérito, nomeadamente, o Grupo Etário.
Através da mesma é possível analisar que 26,4% (equivalente a 19 inquiridos) dos
inquiridos têm idades compreendidas entre os 34 e os 41 anos representando a moda
desta distribuição, uma vez que a moda é o valor que se repete mais vezes. Logo em
seguida, apresentando a mesma percentagem de 20,8% (equivalente a 15 inquiridos
cada), o grupo de idades dos 26 aos 33 anos e mais de 50 anos.
Tabela 4.4.2: Análise estatística da resposta à questão 2.

Q2. Grupo Etário
Validos

72

N
Não Respondeu

0

Média

3,07

Mediana

3,00

Moda

3

Mínimo

1

Máximo

5

Frequência

Frequência Absoluta

Frequência

Frequência

Absoluta

Acumulada

Relativa

Relativa
Acumulada

8

1.[18-25]

11

11

15,3

15,3

21,5

2.[26-33]

15

26

20,8

36,1

29,5

3.[34-41]

19

45

26,4

62,5

37,5

4.[42-49]

12

57

16,7

79,2

45,5

9

15

72

20,8

100,0

53,5

5. [+ 50]
Total

72

100,0

Admitindo que na Tabela 4.4.2,

corresponde ao número de observações e

frequência relativa destas e obtendo em

à

o número de observações acumuladas, é

possível encontrar o valor da mediana.
Para calcular a mediana,
idade que contém o valor de

8

, é necessário calcular

e identificar a classe de

:

*

Admitindo que:
= (número min. da classe + número max. da classe) /2. Resulta na média aproximada de
cada uma das classes.
9
Admitindo que o indivíduo mais velho tem 57 anos, para se poder efectuar a análise estatística.
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Sendo

igual a 36, e tendo em conta que 36 insere-se na classe [34-41], que

representa na frequência acumulada 45, conclui-se que metade dos inquiridos têm entre
34 e 41 anos, confirmando assim os valores calculados automaticamente no SPSS.
Através dos dados desta Tabela 4.2, consegue-se calcular a média aproximada da idade
dos inquiridos através da seguinte fórmula:

Podemos concluir que a média aproximada equivale a 38,05 anos, ou seja, em média os
inquiridos têm aproximadamente 38 anos.
Para calcular o desvio-padrão desta variável, é necessário calcular em primeiro lugar a
variância:

A variância irá ajudar-nos a calcular o desvio padrão da seguinte forma:

Para se compreender o valor do desvio-padrão deve-se, por fim, calcular o coeficiente de
variação:

Este valor significa que o desvio das idades dos inquiridos, representa 28,33% da média,
ou seja, a dispersão dos dados não é elevada, pois quando este indicador é inferior a
50% indica que a dispersão não é elevada.
No Gráfico 4.4.2 podemos ver ainda que o grupo de idades compreendida entre os 18 e
os 25 anos aparece com menor expressão com uma percentagem de 15,3%,
representando 11 dos inquiridos.
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Gráfico 4.4.2: Resposta à Q2

A Tabela 4.4.3 refere-se à terceira questão do inquérito, nomeadamente, o Rendimento
Médio Mensal. Através da mesma é possível analisar que 56,9% (equivalente a 41
inquiridos) dos inquiridos têm um rendimento médio mensal entre os 1.000€ e os 5.000€
representando a moda desta distribuição, uma vez que a moda é o valor que se repete
mais vezes. Logo em seguida, com uma percentagem mais modesta de 16,7%
(equivalente a 12 inquiridos), com um rendimento médio mensal entre os 5.000€ e os
10.000€.
Tabela 4.4.3: Análise estatística da resposta à questão 3.

Q3. Rendimento Mensal Médio
Validos

72

N
Não Respondeu

0

Média

2,47

Mediana

2,00

Moda

2

Mínimo

1

Máximo

6
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Frequência

Frequência

Frequência

Frequência

Absoluta

Absoluta

Relativa

Relativa

Acumulada

Acumulada
10

11

1 [< 1.000€]

9

9

12,5

12,5

1000

2 [1.000€ - 5.000€]

41

50

56,9

69,4

3000

3 [5.000€ - 10.000€]

12

62

16,7

86,1

7500

4 [10.000€ - 15.000€]

4

66

5,6

91,7

12500

5 [15.000€ - 20.000€]

1

67

1,4

93,1

17500

5

72

6,9

100,0

22500

12

6 [+ 20.000€]
Total

72

Para calcular o valor da mediana,
pressupostos referidos na tabela anterior, o

100,0

, e tendo em sempre em conta os
igual a 36 remete para a classe de

rendimento dos 1.000€ aos 5,000€, que representa na frequência acumulada 50, concluise que metade dos inquiridos tem um rendimento médio mensal que vai desde os 1.000€
aos 5.000€.
Através dos dados desta Tabela 4.4.3, consegue-se calcular a média aproximada do
rendimento dos inquiridos através da seguinte fórmula:

Podemos concluir que a média aproximada equivale a 4.333€, ou seja, em média os
inquiridos têm aproximadamente 4.333€ de rendimento médio mensal.

No Gráfico 4.4.3 podemos confirmar quais os níveis de rendimento médio mensal com
maior e menor expressão nesta distribuição.

10

*

Admitindo que:
= (número min. da classe + número max. da classe) /2. Resulta na média aproximada de
cada uma das classes.
11
Admitindo que o indivíduo com menor rendimento ronda os 1.000€, para se poder efectuar a análise
estatística.
12
Admitindo que o indivíduo com maior rendimento ronda os 25.000€, para se poder efectuar a análise
estatística.
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Gráfico 4.4.3: Resposta à Q3

A Tabela 4.4.4, remete para a quarta questão do inquérito, terminando assim as questões
sociodemográficas e iniciando as questões de investigação.

Tabela 4.4.4: Análise estatística da resposta à questão 4.

Q4. Já realizou alguma viagem que combinasse Turismo e Saúde?
Frequência

Frequência

Frequência Relativa

Absoluta

Relativa

Acumulada (%)

Sim

6

8,3

8,3

Não

66

91,7

100,0

Total

72

100,0

Pretendia-se nesta questão (Gráfico 4.4.4), analisar o número de inquiridos que tivessem
experienciado alguma viagem que combinasse Turismo e Saúde, onde 91,7%
(equivalente a 66 inquiridos) dos inquiridos respondeu nunca ter realizado nenhuma
viagem que combinasse ambas as motivações.
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Gráfico 4.4.4: Resposta à Q4

A quinta questão do inquérito, é uma questão de resposta aberta em que se pretendia
que os 8,33% dos inquiridos que responderam “Sim” na questão Q4., indicassem quais
os países onde efetivamente realizaram essas viagens onde conjugaram Turismo e
Saúde como é visível na seguinte tabela (Tabela 4.4.5):

Tabela 4.4.5: Análise estatística da resposta à questão 5.

Q5. Se respondeu "Sim" à questão anterior, por favor diga qual foi o destino por si
escolhido para a realizar a viagem?

N/R

Frequência

Frequência

Frequência Relativa

Absoluta

Relativa

Acumulada (%)

66

91,7

91,7

Cuba

1

1,4

93,1

Espanha

1

1,4

94,4

Itália

1

1,4

95,8

Portugal

3

4,2

100,0

72

100,0

Total

Com a análise desta questão, pudemos concluir que dos 72 inquiridos, 4,2% realizaram
viagens a Portugal onde aliaram Turismo e Saúde, sendo eles, um nacionalidade
Americana e os outros dois de países PALOP.
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A Tabela 4.4.6 refere-se à sexta questão do inquérito, analisando o interesse dos
inquiridos que nunca realizaram viagens que aliassem Turismo e Saúde, se ainda assim,
estariam interessados em fazê-lo.
Tabela 4.4.6: Análise estatística da resposta à questão 6.

Q6. Se respondeu "Não" à questão anterior, estaria interessado neste tipo de
Turismo?
Frequência

Frequência

%

Frequência

Absoluta

Relativa

Respostas

Relativa

Válidas

Acumulada (%)

Sim

30

41,7

45,5

45,5

Não

36

50,0

54,5

100,0

Total

66

91,7

100

N/R

6

8,3

72

100,0

Total

Dos 72 inquiridos, 54,5% (equivalente a 36 inquiridos), responderam que não estariam
interessados neste tipo de Turismo (Gráfico 4.4.5).

Gráfico 4.4.5: Resposta à Q6

Dos 91,7% que nunca realizaram viagens neste formato, 41,7% estariam interessados
em realiza-las.
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Nesta fase do inquérito, para os 36 inquiridos que responderam “Não” na questão
anterior, dá-se por concluído sendo que a investigação contínua apenas para os
restantes 36 inquiridos.
A Tabela 4.4.7, remete para a sétima questão do inquérito, analisando qual seria o tipo
de acompanhamento que o inquirido gostaria de ter durante a sua viagem se a família,
amigos, ou se preferia fazer este tipo de viagem sozinho.

Tabela 4.4.7: Análise estatística da resposta à questão 7.

Q7. Se realiza-se uma viagem de Turismo Médico, quem gostaria que o
acompanhasse?
Frequência

Frequência

% Respostas

Frequência

Absoluta

Relativa

Válidas

Relativa
Acumulada (%)

Total

1.Familia

13

18,1

36,1

36,1

2.Amigos

6

8,3

16,7

52,8

3.Marido/Esposa

17

23,6

47,2

100,0

Total

36

50,0

100,0

N/R

36

50,0

72

100,0

Gráfico 4.4.6: Resposta à Q7

Ao analisar os dados, é possível averiguar que 47,2% (equivalente a 17 inquiridos) dos
inquiridos que estariam interessados neste tipo de Turismo, gostariam de realizar a
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viagem na companhia do Marido/Esposa (Gráfico 4.4.6) representando a moda desta
distribuição (Tabela 4.4.8).

Tabela 4.4.8: Análise estatística da resposta à questão 7.

Validos

36

Não Respondeu

36

N
Média

2,11

Mediana

2,00

Moda

3

Desvio Padrão

,919

A Tabela 4.4.9 e 4.4.10, remete para a questão oito do inquérito, que pretende analisar
qual o valor que os inquiridos estariam dispostos a pagar por diferentes pacotes:

Tabela 4.4.9: Análise estatística da resposta à questão 8.

Valor Aprox. (€)

Q8.1. Quanto estaria

Q8.2. Quanto estaria

Q8.3. Quanto

Q8.4. Quanto

disposto a pagar (€)

disposto a pagar (€)

estaria disposto a

estaria disposto a

por cada um dos

por cada um dos

pagar (€) por cada

pagar (€) por cada

seguintes pacotes

seguintes pacotes

um dos seguintes

um dos seguintes

(média 7 dias):

(média 7 dias):

pacotes (média 7

pacotes (média 7

Viagem + Alojamento

Viagem +

dias): Viagem +

dias): Viagem +

de 5 Estrelas +

Alojamento de 5

Alojamento de 5

Alojamento de 5

Branqueamento

Estrelas +

Estrelas +

Estrelas +

Dentário + Atividades

Tratamento às

Tratamento Termal

Rinoplastia +

de Lazer de

Cataratas +

+ Atividades de

Atividades de

Luxo+Seguro

Atividades de Lazer

Lazer de

Lazer de

de Luxo+Seguro

Luxo+Seguro

Luxo+Seguro

[5.040€]

[2.720€]

[2.400€]

[1.800€]

Validos

12

8

25

12

N/R

60

64

47

60

Média

1.891,67€

3.003,75€

2.595,20€

4.579,17€

Mediana

1.800,00€

1.900,00€

2.720,00€

2.400,00€

1.800€

5.040€

2.720€

2.400€

1079,106

2341,721

1085,404

5687,924

N

Moda
Desvio Padrão

Os valores oscilam e a maioria dos inquiridos apresentaram dificuldades em apresentar
um valor por não terem referências e não conhecerem os valores do mercado.
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Tabela 4.4.10: Análise estatística da resposta à questão 8.
Q8.1. Quanto estaria disposto a pagar (€) por cada um dos seguintes pacotes (média 7 dias): Viagem
+ Alojamento de 5 Estrelas + Branqueamento Dentário + Atividades de Lazer de Luxo+Seguro

Frequência

Frequência

% Respostas

Frequência

Absoluta

Relativa

Válidas

Relativa
Acumulada (%)

500

1

1,4

8,3

8,3

900

1

1,4

8,3

16,7

1500

1

1,4

8,3

25,0

1800

6

8,3

50,0

75,0

2000

2

2,8

16,7

91,7

5000

1

1,4

8,3

100,0

Total

12

16,7

100,0

N/R

60

83,3

72

100,0

Total

Q8.2. Quanto estaria disposto a pagar (€) por cada um dos seguintes pacotes (média 7 dias): Viagem
+ Alojamento de 5 Estrelas + Tratamento às Cataratas + Atividades de Lazer de Luxo+Seguro

Frequência

Frequência

% Respostas

Frequência

Absoluta

Relativa

Válidas

Relativa
Acumulada (%)

750

1

1,4

12,5

12,5

1000

1

1,4

12,5

25,0

1400

1

1,4

12,5

37,5

1800

1

1,4

12,5

50,0

2000

1

1,4

12,5

62,5

5040

2

2,8

25,0

87,5

7000

1

1,4

12,5

100,0

Total

8

11,1

100,0

N/R

64

88,9

72

100,0

Total

Q8.3. Quanto estaria disposto a pagar (€) por cada um dos seguintes pacotes (média 7 dias): Viagem
+ Alojamento de 5 Estrelas + Tratamento Termal + Atividades de Lazer de Luxo+Seguro

Frequência

Frequência

% Respostas

Frequência

Absoluta

Relativa

Válidas

Relativa
Acumulada (%)

750

1

1,4

4,0

4,0

800

1

1,4

4,0

8,0

1800

2

2,8

8,0

16,0

2000

2

2,8

8,0

24,0
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2500

1

1,4

4,0

28,0

2710

1

1,4

4,0

32,0

2720

16

22,2

64,0

96,0

7000

1

1,4

4,0

100,0

Total

25

34,7

100,0

N/R

47

65,3

72

100,0

Total

Q8.4. Quanto estaria disposto a pagar (€) por cada um dos seguintes pacotes (média 7 dias): Viagem
+ Alojamento de 5 Estrelas + Rinoplastia + Atividades de Lazer de Luxo+Seguro

Frequência

Frequência

% Respostas

Frequência

Absoluta

Relativa

Válidas

Relativa
Acumulada (%)

Total

750

1

1,4

8,3

8,3

1500

1

1,4

8,3

16,7

1700

1

1,4

8,3

25,0

2000

1

1,4

8,3

33,3

2400

5

6,9

41,7

75,0

5000

1

1,4

8,3

83,3

12000

1

1,4

8,3

91,7

20000

1

1,4

8,3

100,0

Total

12

16,7

100,0

N/R

60

83,3

72

100,0

A maioria dos inquiridos concorda com o preço estabelecido para um pacote completo de
7 dias com viagens, alojamento em unidade hoteleiras de 5 estrelas, tratamento médico +
atividades de lazer de luxo para o paciente e acompanhantes, com um agente
especializado a fazer acompanhamento 24 horas mais seguro. No caso do pacote com o
branqueamento dentário e rinoplastia as médias dos preços são mais elevadas que o
valor apresentado, logo os inquiridos estariam dispostos a pagar mais por esses
tratamentos. Nos restantes nota-se que a maioria dos inquiridos concordou com o preço
estabelecido e apresentaram até preços mais reduzidos. Mas de uma forma geral, foi
notório o desconhecimento acerca dos preços deste tipo de pacotes apresentando uma
percentagem de Não Respostas entre os 65,3% e os 88,9%.
Relativamente à próxima questão, pretendia-se analisar se existia interesse em comprar
algum destes pacotes ou outro tipo de tratamentos cá em Portugal (Tabela 4.4.11).
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Tabela 4.4.11: Análise estatística da resposta à questão 9.

Q9. Estaria interessado em adquirir um dos pacotes referidos anteriormente, ou em
realizar outro tipo de tratamentos, em Portugal?
Frequência

Frequência

% Respostas

Frequência

Absoluta

Relativa

Válidas

Relativa
Acumulada (%)

Sim

18

25,0

50,0

50,0

Não

18

25,0

50,0

100,0

Total

36

50,0

100,0

N/R

36

50,0

72

100,0

Total

Dos 36 inquiridos que estão interessados neste tipo de turismo, 18 demonstram interesse
em realizar tratamentos em Portugal e outros 18 não pretende vir a Portugal por motivos
de saúde. Para melhor analisarmos esta questão, seria importante perceber dos 18
inquiridos que estariam dispostos a realizar tratamentos médicos em Portugal, de que
nacionalidades são (Tabela 4.4.12):

Tabela 4.4.12: Análise estatística da resposta à questão 9.

Q9. Estaria interessado em adquirir um dos

Total

pacotes referidos anteriormente, ou em
realizar outro tipo de tratamentos, em
Portugal?
Sim

Q1. Nacionalidade

Total

Não

Itália

3

0

3

Reino Unido

0

1

1

Espanha

3

2

5

EUA

2

2

4

França

0

2

2

Alemanha

1

4

5

Suíça

1

1

2

Brasil

1

2

3

Bélgica

0

1

1

PALOP

4

1

5

Outra

3

2

5

18

18

36
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Itália, Espanha e PALOP são as nacionalidades com maior interesse no Turismo Médico
em Portugal segundo esta investigação.
Em seguida, a questão dez, remete para quais os países que teriam interesse em viajar
com a motivação principal saúde realizando tratamentos médicos (Tabela 4.4.13):
Tabela 4.4.13: Análise estatística da resposta à questão 10.

Q10. Por favor, coloque por ordem de preferência os países que escolheria para a
realização deste tipo de Turismo:
N

N

África do Sul

4 Índia

2

Alemanha

4 Irlanda

0

Argentina

1 Itália

2

Bélgica

1 Látvia

0

Bolívia

1 Lituânia

0

Brasil

5 Macedónia

0

Bulgária

0 Malásia

1

Chipre

0 Malta

0

Coreia do Sul

0 México

2

Costa Rica

1 Noruega

1

Croácia

1 Nova Zelândia

2

Dinamarca

1 Polónia

0

Egipto

0 Portugal

Emirados Árabes Unidos

0 Reino Unido

4

Eslováquia

0 República Checa

2

Eslovénia

0 Roménia

0

Espanha

5 Rússia

0

Estónia

0 Sérvia

1

EUA

2 Singapura

3

Filipinas

1 Suíça

2

França

4 Tailândia

2

Grécia

4 Tunísia

1

Hungria

1 Turquia

1

Ucrânia

0

Venezuela

1

18

Portugal lidera a lista com 18 escolhas pelos 36 inquiridos, seguindo-se do Brasil e
Espanha como os países mais escolhidos para viajar em turismo médico. Terminando
assim análise a este inquérito.
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CAPÍTULO 5
ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo segue-se a análise geral das entrevistas e dos inquéritos consoante o
trabalho de campo realizado no capítulo anterior.
A análise revelou-se positiva em ambas as formas, entrevistas e inquéritos. Esta análise
permite ver de uma forma geral que significam os resultados anteriores.

5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS
Efetuando uma avaliação global das respostas, este é um sector de atividade já
conhecido destas empresas e considerado per estas com enorme potencial de
crescimento no mundo e para Portugal. Contudo é necessário que Portugal crie
condições para se lançar neste mercado através da criação de parcerias com empresas
especializadas assim como operadores, clusters e associações de Turismo Médico
existentes em Portugal, realizando uma articulação benéfica entre todos os players
envolvidos proporcionando uma

oferta exclusiva e completa

de qualidade e

diferenciadora capaz de dar resposta a este nicho de mercado. Estas parcerias e
sinergias criadas entre as entidades interessadas trás bastantes benefícios para as
empresas criando valor acrescentando, aumentado o volume de negócios e
proporcionando uma dinamização da empresa em novos nichos de mercado com novos
posicionamentos. Para além disso, é necessário realizar esforços no sentido de promover
e dinamizar Portugal com um produto de Turismo de Saúde e Bem-Estar através da
criação de uma imagem de credibilidade tanto a nível médico como turístico, embora este
ultimo, conte já com um reconhecimento bastante forte e competitivo a nível internacional
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contando já com alguns prémios de qualidade de oferta e serviços diferenciadores e
competitivos. A participação em eventos ligados ao sector tem forte influencia para o
lançamento de Portugal no mercado.
Devem ser ultrapassadas algumas dificuldades diagnosticadas no sector em Portugal,
nomeadamente, a comunicação que é feita com o cliente na tentativa de antecipar as
suas necessidades médicas e adequar os pacotes às suas exigências. Os recursos
humanos deverão estar treinados para receber clientes com necessidades especiais de
acolhimento e de apoio durante todo o processo e deverá ser feita uma aposta a nível
tecnológico para realizar consultas à distância através da telemedicina.
Um dos entrevistados refere que o foco principal deverá ser a cosmética e a estética,
embora de forma geral os restante entrevistados admitam que existe potencial para criar
uma oferta de outro tipo de procedimentos que poderão ser bastante competitivos tanto a
nível de preço como de qualidade e reconhecimento de tecnologias inovadoras e
recursos humanos com especializações únicas no mundo.
Deverá aproveitar-se o facto de cada vez mais as pessoas se preocuparem com a
prevenção e menos com a cura evitando possíveis patologias, a preocupação constante
com a saúde e o bem-estar e com o envelhecimento tirando partido destas questões para
criar ofertas diferenciadoras e atrativas para estes nichos e diminuindo a sazonalidade
em diversas áreas do país.
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5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INQUÉRITOS
Na análise estatística dos dados referentes aos inquéritos, é possível averiguar que a
parte da amostra é representada por indivíduos de nacionalidade alemã, seguindo-se
com alguma expressão as nacionalidades inglesa e espanhola em parte com idades
compreendidas entre os 34 e os 41 anos, sendo a média das idades desta distribuição os
38 anos. O rendimento médio mensal da maioria dos inquiridos está entre os 1.000€ e os
5.000€ sendo que a média aproximada de retribuição mensal por inquirido é de 4.333€.
Estes dados permitem refletir que existe uma aproximação do potencial cliente dada as
características do mesmo, uma vez que o cliente tipo de Turismo Médico em Portugal é
representado por uma classe média/alta e com idade compreendida entre os 30 e os 40
anos de idade e são também na sua maioria alemães. Contudo grande quase a
totalidade dos inquiridos diz nunca ter realizado nenhuma viagem em que aliasse turismo
e saúde mas quase metade mostrou interesse em realizar este tipo de turismo. Pouco
foram os que manifestaram já ter realizado turismo médico em Portugal mas ainda assim
existem e representam o nicho deste mercado. Para os inquiridos que manifestaram
interesse neste tipo de turismo quase metade afirmou que gostaria de ter o
acompanhamento do Marido/Esposa neste tipo de viagem.
Esta análise permitiu ainda perceber quanto estariam dispostos a pagar por um pacote
completo de Turismo Médico de 7 dias com viagens, alojamento em unidade hoteleiras
de 5 estrelas, tratamento médico + atividades de lazer de luxo para o paciente e
acompanhantes, com um agente especializado a fazer acompanhamento 24 horas mais
seguro. No entanto, fica a perceção de que a grande maioria dos inquiridos não tem
qualquer conhecimento ou referência dos preços praticados neste mercado e como tal
apenas concordou ou não respondeu à questão. Contudo, alguns dos inquiridos deram a
sua opinião possibilitando perceber que alguns estariam dispostos a pagar mais até que
o preço indicado pelo pacote apresentado. De facto, metade dos inquiridos que disseram
estar interessados neste tipo de turismo, estariam dispostos a realizar uma viagem para
Portugal com intuito de realizar Turismo Médico comprando um destes pacotes ou outro
tipo de tratamentos, sendo eles, na sua maioria de nacionalidade Italiana, Espanhola e
dos países PALOP. Para além de Portugal, o mais escolhido, existem outros países
referidos pelos inquiridos para realizar Turismo Médico, como o Brasil e Espanha.
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CAPÍTULO 6
PROPOSTA DE MODELO DE NEGOCIO E PROJECÇÃO
DE VENDAS:
OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO

6.1

INTRODUÇÃO

Para realizar uma proposta de negócio é necessário ter por base um documento que
descreva todas as etapas do processo do negócio. A elaboração de um plano de
negócios é o melhor apoio de qualquer empreendedor e é um suporte para a criação de
empresas uma vez que dá corpo ao modelo de negócio. Este documento auxilia a
descrição da estrutura empresarial, dos serviços em causa e caracterização dos clientes
alvo. O plano de negócios traduz-se numa ferramenta de comunicação importante aos
interessados no negócio (Stakeholders), assim como investidores, clientes, recursos
humanos, fornecedores, entre outros.
Com a ajuda deste plano de negócios, após ter sido realizada uma pesquisa de mercado
ao longo de toda a revisão da literatura desta investigação, para analisar a viabilidade do
desenvolvimento de um operador turístico especializado em Turismo Médico é
necessário avaliar a capacidade financeira necessária à dimensão e características do
negócio uma vez que é condição determinante para avaliar a viabilidade deste.
Inicialmente, e segundo a orientação do Plano de Negócios: Guia para Empreendedores,
Prudente, Gil & Gomes (n.d, p.39), deverá existir uma descrição do negócio para
orientação dos interlocutores mencionando objetivos e estratégias de atuação no
mercado, assim como os valores, visão, missão e políticas da empresa. Em seguida,
deverá ser feita uma abordagem do mercado, determinando o segmento de mercado a
atingir, “quem são os potenciais clientes e como é que se poderão transformar em
clientes efetivos” (Prudente, Gil & Gomes, p.39).
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Para descrever a abordagem do mercado, utilizou-se a análise do Marketing Mix através
da identificação do produto, neste caso, serviço; fixação do preço, a comunicação e
distribuição dos serviços. A partir deste processo, será possível realizar uma estimativa
do volume de vendas com todos os cálculos necessários. Concluída esta fase, tem-se em
consideração as despesas de investimento para a elaboração do plano de investimentos;
é elaborada a conta de exploração previsional que “exprime o resultado líquido da
exploração normal das atividades principais da empresa num dado período, através do
registo dos proveitos e dos custos relativos à formação daquele resultado.” (Prudente, Gil
& Gomes, p.40); e o orçamento de tesouraria para que a empresa consiga prever a sua
liquidez e possíveis necessidades de crédito. Definidas as varáveis financeiras do projeto
procedem-se os rácios de atividade e avaliação do projeto que irão ditar a viabilidade
financeira do mesmo. Segundo Carvalho, J. (2010), uma empresa diz-se financeiramente
equilibrada quando o seu balanço evidencia, simultaneamente, três situações: liquidez,
solvabilidade e autonomia financeira. A Liquidez corresponde à capacidade que a
empresa tem de fazer face aos seus compromissos de curto prazo; a Solvabilidade
corresponde à capacidade que a empresa tem de fazer face a todos os seus
compromissos independentemente do prazo de exigibilidade e depende sobretudo da
capacidade da empresa para assegurar o aumento dos capitais próprios através de
resultados líquidos positivos e das reservas constituídas; e a Autonomia financeira
corresponde ao grau de cobertura do ativo da empresa exclusivamente por capitais
próprios, onde quanto maior é o valor do rácio, melhor a empresa responde aos seus
compromissos, mantendo uma certa autonomia financeira. Para além destes são
apresentados outros indicadores que permitem fazer uma análise do ponto de equilíbrio e
de rentabilidade da empresa através do payback que traduz em tempo, o momento em
que o projeto acumula ganhos que igualam os gastos incorridos; da taxa interna de
rentabilidade (TIR) que é um dos indicadores mais importantes para analisar a viabilidade
do negócio através da rentabilidade, o valor atualizado líquido (VAL) que reflete uma
avaliação de todos os cash flows positivos e negativos do negócio de forma a perceber
se o mesmo é ou não rentável, e, por último, o retorno sobre o investimento (ROI).
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6.2

SUMÁRIO EXECUTIVO

Figura.4.2:Sugestão de Logótipo Healthy Leisure Tours.
Fonte: O autor.

Healthy Leisure Tours, uma Sociedade por Quotas que representa um operador turístico
especializado em turismo médico. Propõem a realização de pacotes turísticos com
tratamentos médicos de especialização em procedimentos competitivos face ao praticado
nos mercados-alvo. Aponta para um Mercado em forte crescimento e com potencial de
crescimento nos próximos anos. A aposta inicial será o mercado inglês, alemão, francês,
espanhol e PALOPs, mercados promissores neste domínio de Turismo Médico por
estarem relacionados com sistemas de saúde caros ou procedimentos a preços elevados
e de qualidade semelhante aquela que é apresentada no nosso país a preços bem mais
convidativos e aliados a atividades turísticas como beneficio.
A Healthy Leisure Tours, apresenta neste plano de negócios os resultados esperados
para o início da sua actividade com um forecast dos próximos 4 anos de actividade.
Os resultados apresentados para o primeiro ano de actitivdade refletem uma fase inicial
de bom desempenho tendo em conta a situação da envolvente económica e financeira,
com um resultado líquido bastante positivo de 635.604€.
O Investimento inicial será de 26.250€ por cada um dos dois sócios e um pedido de
financiamento bancário de 50.000€ com uma taxa de juros anual de 8%. Estes valores
permitem a realização de um payback inferior a um ano.
O maior investimento inicial recaí nas despesas de constituição e arranque uma vez que
será necessário realizar estudos de mercado assertivos e criar uma imagem de marca
coesa assim como realizar um plano de comunicação que conta com um website
inovador e um aplicativo móvel de apoio, a soma destas despesas traduz um valor de
31.425€ e restante equipamento necessário ao funcionamento da actividade.
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Para o ano de arranque da atividade e empresa contará com 7 colaboradores altamente
qualificados, contabilizando 2 sócios que farão parte da direcção, administrativos e
conselho médio fulcral para a análise das necessidades destes clientes a nível de
tratamento e acompanhamento.
Será realizado um investimento em Marketing e Comunicação avaliado em 27.500€ para
gastos em feiras, Fam trips, publicidade, entre outros, uma área de grande importância
para o sucesso da empresa.
A garantia do retorno de investimento pode ser constatada através do Valor Atualizado
Liquido (VAL) de 1.814.491€ no prazo de 4 anos, bem como uma Taxa Interna de
Retorno (TIR) de 1302%, e um Índice de Retorno do Investimento (ROI) de
aproximadamente 16,75, o que se traduz numa perspectiva de bom desempenho e
sucesso empresarial.

6.3

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

6.3.1 NOME DA EMPRESA

HEALTHY LEISURE TOURS, Lda

6.3.2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA
A Healthy Leisure Tours, é constituída por 2 sócios através de uma sociedade por quotas,
ou seja, o capital foi dividido em quotas e os sócios são, solidariamente, responsáveis por
todas as entradas convencionadas no contrato social. O Capital Social da empresa é de
26.250€ e foi pedido um empréstimo de 50.000€ através da Caixa Geral de depósitos,
como poderá ser visto mais adiante.
Esta empresa conta com 7 profissionais qualificados com espirito de equipa para que
juntos consigam atingir os objetivos da empresa.
Este operador turístico especializado procura oferecer os melhores serviços médicos
apostando na qualidade e na construção de pacotes diferenciadores e personalizados à
medida das necessidades de cada cliente. A aposta na diferenciação recaí numa oferta
ampla de serviços e cuidados com altos padrões de qualidade fazendo com que o cliente
se sinta em casa e que não tenha que se preocupar com nenhum aspeto ao longo do
processo sendo que será prestado um serviço “Chave na Mão”. Esta empresa conta
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certamente com o apoio de parceiros com a mesma linha de pensamento estratégico,
elegidos pelo seu reconhecimento e voto de qualidade.
A Healthy Leisure Tours pretende ir ao encontro das necessidades do cliente realizando
todo o acompanhamento necessário desde a sua chegada ao aeroporto até ao final da
sua estadia e, posteriormente, realizando o follow-up da viagem e do procedimento
realizado.
Proporciona o acompanhamento do cliente desde o aeroporto ao hotel facilitando todo o
processo e garantindo a boa acomodação do cliente. É realizada uma reunião com o
cliente aquando da sua chegada para acertar os pormenores da sua estadia, tratamento
e atividades para o cliente e acompanhantes. O foco é o bem-estar dos clientes e a
garantia do melhor serviço contando assim com o apoio de toda a equipa.

6.4

A IDEIA E O SEU POSICIONAMENTO NO MERCADO

6.4.1 SLOGAN

“A UNIQUE EXPERIENCE OF HEALTH AND LEISURE ”

6.4.2 VISÃO
A Healthy Leisure Tours providencia serviços médicos e de lazer com aposta no conforto
e acompanhamento total do cliente, proporcionando uma oferta de serviços
diferenciadores e com um nível de qualidade reconhecido em que o foco será a
satisfação do cliente e a criação de uma experiência memorável e única.
Com o acentuado crescimento deste sector, designado, Turismo Médico, surgiu a
necessidade de apostar em novos nichos de mercado aumentando a quota de mercado
de Portugal nos mercados consolidados e adquirir quota em mercados emergentes. A
aposta num operador turístico especializado em turismo médico vem dar resposta às
novas necessidades dos turistas com motivações médicas, criar sinergias entre os
stakeholders, aumentar o volume de negócios na área da saúde e do turismo
promovendo Portugal como destino de saúde viável e credível.
A Healthy Leisure Tours pretende oferecer ao cliente internacional, serviços
personalizados de elevada qualidade, inovadores e a preços competitivos. A certificação
de Hospitais pela JCI - Joint Commision International e outras entidades reconhecidas de
acreditação a nível internacional, garantem ao cliente serviços de qualidade e segurança
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nos procedimentos a efetuar., pelo que garantimos criar parcerias com entidades
hospitalares e clinicas já acreditadas e com certificados de qualidade contando com os
melhores especialistas e os melhores centros hospitalares.
Queremos ser conhecidos pelo Operador Turístico que presta os melhores serviços a
nível de qualidade, conforto e segurança, assim como a empresa que cuida o cliente
preocupando-se com cada detalhe, cada pormenor que poderá tornar a sua estadia
inesquecível e a sua recuperação o mais agradável possível. Antecipar o pensamento
dos clientes e surpreende-los superando as suas expectativas será uma das linhas
orientadoras desta empresa.
Pretendemos oferecer aos nossos clientes experiências únicas criando relações
duradouras através dos nossos serviços.

6.4.3 MISSÃO
Especialização em serviços médicos credenciados, de elevada qualidade com criação de
valor através da oferta de uma gama de serviço turísticos de luxo e diferenciadores.
Experiências únicas de saúde e de lazer.

6.4.4 VALORES
Os valores desta empresa são:
1.

Procura constante da excelência: otimização dos serviços, aumento das parcerias e
do apoio ao cliente deverá ser contaste e estar presente na mente dos nossos
colaboradores para que todos os esforços estejam centrados nesses valores;

2.

Preocupação focada no cliente: garantir o melhor acompanhamento ao cliente
respeitando sempre o mesmo e agindo de forma leal e honesta;

3.

Bom ambiente de trabalho e espírito de equipa, motivar os recursos para que se
consiga o melhor rendimento e desempenho possível criando um espírito de equipa
saudável e que contribua para o bem-estar de todos;

4.

Ética: Gerir os recursos com honestidade, integridade e competência; respeito pelas
pessoas, respeito pelo ambiente em que vivemos; avaliação das consequências dos
actos praticados;

5.

Compromisso com resultados: foco pela concretização de objetivos tanto da
organização como dos nossos clientes obtendo altos níveis de satisfação;
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6.

Responsabilidade social e ambiental: Reconhecer o impacto das acções da empresa
na inclusão social e na redução das desigualdades com sustentabilidade; atuar
sempre de modo a preservar o meio ambiente e a biodiversidade.

6.4.5 POLÍTICA
CLIENTES
Oferecer aos clientes serviços personalizados, inovadores e de alta qualidade a preços
competitivos de forma a satisfazer e exceder continuamente e de forma progressiva as
suas expectativas, fidelizando novos clientes.

PARCEIROS
Apostar em relações fortes e duradouras com entidades que se identifiquem e valorizem
o projeto garantindo tanto a viabilidade do negócio como a qualidade dos serviços
prestados.

GESTÃO
Gerir com orientação para o cliente, posicionando a Healthy Leisure Tours como uma
empresa responsável, ética, profissional e com perspetiva de longo prazo, respeitando a
comunidade e o meio ambiente.

COLABORADORES
Assegurar um ambiente dinâmico e motivador, que contribua para o desenvolvimento dos
colaboradores a nível profissional e humano. Será valorizado perfil e a personalidade de
cada um, compondo a equipa Healthy Leisure Tours como uma equipa coesa, criativa e
flexível que se interessa pelo bem-estar dos clientes e pela satisfação das suas
necessidades fazendo-os sentir em casa e transmitindo-lhes a calma e o conforto de que
precisam para uma recuperação agradável e proporcionando uma experiência única e
enriquecedora.

ACCIONISTAS
Maximizar o valor dos acionistas, respeitando os superiores interesses dos clientes e
parceiros.
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6.4.6 OBJETIVOS
6.4.6.1

Perspetiva financeira

Garantir bons indicadores de performance económico-financeira:


Atingir uma rentabilidade operacional das vendas de 14%



Concluir o primeiro ano com uma liquidez geral superior a 0.79.



Garantir no final do primeiro ano que o Ativo Líquido seja financiado em 49% de
Capitais Próprios

Estes objetivos são da responsabilidade do Diretor Administrativo e Financeiro.

6.4.6.2

Perspetiva do cliente

Aumentar a nossa quota de mercado e volume de vendas ano após ano:


O número de pacotes vendidos deverá ser superior a 767 ao ano



Ter pelo menos 5 presenças anuais em feiras, Fam Trips e encontros



Desenvolvimento 2 novas parcerias/protocolos por ano que criem valor para a
empresa e garantam o melhor serviço ao cliente;

Estes objetivos são da responsabilidade do Departamento Vendas e Marketing.

6.4.6.3

Perspetiva dos processos internos

Garantir sempre uma atitude responsável perante os fornecedores e clientes:


Garantir uma taxa de concretização de reservas elevada, à volta dos 80%



Conseguir igualar ou manter a percentagem de vendas diretas com um Mark-up
para 21% no final do primeiro ano



Garantir uma pontuação de 80% de satisfação do cliente através de inquéritos
após a viagem

Estes objetivos são da responsabilidade da Direção.

6.4.6.4

Perspetiva da aprendizagem e crescimento

Manter os Recursos Humanos motivados aumentando assim o seu desempenho;


Realizar 1 reunião mensal com todos os recursos humanos;



Realizar 1 formação trimestral específica dentro do âmbito do negócio para dar
continuidade à aprendizagem e para garantir a atualidade e renovação dos
serviços prestados

Estes objetivos são da responsabilidade da Direção.

ANÁLISE DE VIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE UM OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO EM TURISMO MÉDICO EM
PORTUGAL

114

Capítulo 6 – Proposta de Modelo de Negócio: Operador Turístico Especializado

6.4.7 ESTRATÉGIA
A estratégia da Healthy Leisure Tours recai na obtenção de serviços de valor superior
aos da concorrência, utilizando a inovação como fator fundamental, ainda assim
conseguindo aliar preços de procedimento bastantes competitivos.
Deverá ter em conta os seguintes princípios:


Oferecer serviços médicos de qualidade e garantir experiências únicas de lazer
criando maior valor para o cliente fazendo face à concorrência;



Apostar em agressivas campanhas de marketing, participação em feiras e eventos
internacionais, aposta em publicidade, presença nos mais conceituados canais de
distribuição/comunicação online;



Realizar parcerias com empresas de topo, reconhecidas internacionalmente e
credenciadas por altas entidades, tanto a nível de saúde; como a nível turístico;



Realizar atribuição de prémios aos colaboradores que realizarem mais vendas
anuais e aqueles que, segundo inquérito de satisfação, realizaram o melhor
acompanhamento ao cliente;



Cumprir os prazos de pagamentos e os benefícios acordados com cada empresa
e oferecer ao cliente aquilo a que nos comprometemos: serviço de qualidade.

Esta estratégia de diferenciação será apoiada nos seguintes vetores:
1. Oferta de pacotes de procedimento exclusivos com serviço “Chave na Mão”;
2. Canal online dinâmico permitindo criação de pacotes à medida;
3. Construção de aplicação móvel que permite ter acesso aos nossos serviços assim
como tem uma zona exclusiva do cliente com todo o historial clinico, consultas
marcadas, sessões de tratamento e até agendamento de atividades turísticas e
sugestões de outras atividades possíveis, entre outros;
4. Aposta no follow-up do cliente criando um relação de proximidade e fidelidade;
5. Serviço exclusivo de acompanhamento por um agente responsável 24 horas.

Com esta estratégia a empresa pretende colher os seguintes benefícios:
1. Obter retornos acima da média do sector;
2. Acréscimo do poder negocial em relação aos clientes, uma vez que reduz o
número de alternativas comparáveis pois os clientes irão ficar menos sensíveis
aos preços;
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3. Aumento do poder negocial com os fornecedores, pois geralmente existe uma
certa dose de prestigio associado ao fornecimento de empresas bem
diferenciadas;
4. Menor hipóteses de ameaças de substitutos em função do grau de lealdade dos
clientes.

6.4.8 ANÁLISE SWOT
Segundo Carvalho (2009), é importante perceber o posicionamento estratégico de um
mercado no ambiente em questão. Refere que “ a análise SWOT é uma metodologia que
permite fazer a síntese entre a análise externa e a análise interna da empresa.”. Esta
análise

avalia

as

forças

(Strengths),

fraquezas

(Weaknesses),

oportunidades

(Opportunities) e ameaças (Threats) dentro da empresa e face à empresa.
Através da identificação das oportunidades e das ameaças do ambiente e do
conhecimento dos pontos fortes e dos pontos fracos, a empresa pode minimizar os
aspetos negativos utilizando os aspetos positivos e criando vantagem estratégica.
De seguida é feito o diagnóstico através da análise SWOT (Quadro 6.4.8.1):
Quadro 6.4.8.1: Análise SWOT.

ANÁLISE INTERNA
PONTOS FORTES (Strengths)


Oferta a clientes internacionais de serviços personalizados, inovadores e de alta
qualidade a preços competitivos;



Diversidade de procedimentos, os mais procurados nos mercados-alvo e a preços
competitivos permitindo uma poupança significativa em alguns dos casos que vai desde
13% a 68%;



Parceria com centros hospitalares com certificados de qualidade internacionais;



Aposta em Marketing agressivo (Presença no estrangeiro);



Parcerias com uma oferta hoteleira de elevada qualidade com SPA’s & Wellness de
marcas conceituadas, e uma rede de Termas com reconhecida qualidade das suas águas



Criação de website interativo e completo com integração com aplicação móvel com
acessos exclusivos ao cliente;



Oferta de atividades turísticas/lazer exclusivas proporcionando experiencias únicas.
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PONTOS FRACOS (Weaknesses)


Custo de alguns procedimentos são ainda elevados face à concorrência;



Falta de apoios do Governo, que ainda não reconhece esta atividade como um potencial
investimento para os sectores do Turismo e da Saúde;



Falta de núcleos hospitalares especializados em recursos humanos e infraestruturas para
receber pacientes estrangeiros;



Falta de reputação em comparação com os nossos concorrentes internacionais, por ser
uma empresa recente no mercado e por não existir promoção externa de Portugal como
destino de Saúde;



Uma base financeira limitada em comparação com os grandes “players” do sector;



Carência de protocolos com seguros de saúde;



Preços relativamente elevados no começo da atividade empresarial.

ANÁLISE EXTERNA
OPORTUNIDADES (Opportunities)


Aumento da procura de tratamentos médicos, por pacientes de países africanos de língua
oficial portuguesa, que não existem nos seus países;



Aprovação da Comissão Europeia sobre a mobilidade de doentes no espaço europeu,
facilitando o acesso à saúde nos países europeus;



Facilidades de acesso com o contributo das companhias aéreas Low-cost;



Localização geográfica de Portugal, zona costeira atraente e diversidade de atividades
turísticas;



O clima temperado e seco benéfico para a recuperação dos pacientes;



Existência de clusters nacionais que fazem a promoção e comunicação do Turismo
Médico em Portugal, a nível internacional;



Elevado custo de intervenções médicas nos países mais avançados e longas listas de
espera para tratamentos e cirurgias em mercados como a Grã-Bretanha;



Países como a Alemanha, principal exportador europeu de turistas de saúde, já integram
tratamentos em estâncias termais no serviço nacional de saúde, o que constitui um
facilitador;



No setor do turismo tradicional, Portugal já é um destino preferencial para Ingleses e
Espanhóis;



A procura da cirurgia estética tem vindo a aumentar exponencialmente e os pacientes
procuram fazê-las longe do país de origem por uma questão de confidencialidade;



Avanços tecnológicos e medicinais que aumentam a esperança media de vida,
amenizando os doentes crónicos e possibilitando tempo de recuperação em cirurgia mais
diminutos face às práticas médicas evoluídas que permitem aos pacientes recuperar em
unidades de alojamento;
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Diminuição geral das tarifas aéreas com aumento de voos low-cost;



Existência de unidades de prestação de cuidados de saúde com padrões de qualidade e
desempenho, ao nível das melhores referências internacionais;



O Plano Estratégico Nacional de Turismo aponta o Turismo Médico como um vetor de
desenvolvimento estratégico na nova revisão feita ao documento.

AMEAÇAS (Threats)


Falta de cobertura de seguros internacionais para tratamentos realizados em Portugal;



Concorrência do Operador Turístico Fly2doc já com alguns anos de atividade e de outros
dois com inicio de atividade em 2013;



Hospitais privados ainda sem acreditação internacional (embora haja já alguns em
processo de acreditação);



Forte concorrência de alguns países europeus como a Hungria;



Falta de núcleos hospitalares especializados em recursos humanos e infraestruturas para
receber pacientes estrangeiros;



As diferenças entre os sistemas de licenciamento e certificação da saúde entre países.

Neste Quadro 6.4.8.1, os pontos fortes e fracos deste mercado, as oportunidades e
ameaças, são reveladas de forma a melhorar a performance deste mercado. Estes
tópicos estão relacionados com aquilo que é referido durante toda a revisão literária.

6.4.9 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO – QUOTAS DE MERCADO A ATINGIR
O objetivo da segmentação de mercado é criar uma estratégia, que no caso específico do
Healthy Leisure Tours será através da especialização por serviço, a aposta numa linha de
serviço, dirigido a vários segmentos de mercado.
Inicialmente foram analisados quais os mercados consolidados no Turismo em Portugal,
sendo que, dados do Turismo de Portugal, PENT (2013, p.20), referem que a Alemanha,
Espanha, Reino Unido e França são os mercados considerados maduros. Desses quatro
mercados considerados estratégicos, foi feita uma análise do total de viagens realizadas
para o estrangeiro em cada um desses mercados e, consequentemente, foi analisada
qual a quota que Portugal representa nessas viagens realizadas.
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Tabela 4.7.1.1: Quota de Mercado de Portugal nos Mercados Consolidados

Mercados
Reino Unido
Espanha
Alemanha
França
PALOP

Total de viagens
realizadas para
Portugal
1.939.72714
1.186.18215
657.89616
739.97917

Total de Viagens
Realizadas Outbond13
44.431.500
9.722.800
73.099.660
22.423.610
-

-

%
4,4%
12,2%
0,9%
3,3%
-

*Valores refentes aos anos de 2011/2012

Fonte: Adaptado pelo autor de várias fontes referidas em nota de rodapé.

Após definidas as quotas de mercado dos mercados estratégicos para Portugal, a
preocupação é perceber quais os procedimentos mais procurados em cada um desses
mercados para chegar a um total de procedimentos efetuados por ano por cada 100 mil
habitantes (número definido para igualar resultados). Foram apurados o TOP dos
procedimentos mais procurados (Tabela 4.7.1.2) para que em comparação com os
procedimentos em que somos competitivos (como referido anteriormente na Tabela
3.4.1) se consiga definir qual o número de procedimentos elegíveis para o Turismo
Médico e quais os procedimentos que devemos trabalhar em cada mercado.
Estes dados em seguida seguem o raciocínio apresentado na conferência “Estratégia
Nacional para o Turismo de Saúde”, realizada no dia 03 de Abril de 2014 em Leça da
Palmeira com adaptação clara à realidade deste Operador Turístico.

13

Eurostat (2011)
Office For National Statistics UK (2011)
15
Familitur (2011).
16
Dossier Alemão, Turismo de Portugal (2012)
17
Dossier Mercado Francês, Turismo de Portugal (2012)
14
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Tabela 4.7.1.2: TOP dos procedimentos elegíveis para o Turismo Médico

Mercados

Reino
Unido

TOP Procedimentos por 100 mil habitantes 18

Nº

Cirurgia às cataratas

616.9

Artroplastia da anca

181.2

Hérnia inguinal e femoral

152

Artroplastia do joelho

141.5

Colecistectomia

125

Angioplastia coronária

93.9

Prostatectomia
TOTAL TOP Procedimentos por 100 mil habitantes elegíveis
para o Turismo Médico

90.4
1.401

População Total do Reino Unido
TOTAL procedimentos elegíveis para o Turismo Médico/ano

Espanha

63.000.000
19

576.5

Hérnia inguinal e femoral

192.3

Colecistectomia

161.1

Angioplastia coronária

135.8

Artroplastia do joelho

104.4

Artroplastia da anca

97

Prostatectomia
TOTAL TOP Procedimentos por 100 mil habitantes elegíveis
para o Turismo Médico

75.6
1.342

População Total de Espanha
TOTAL procedimentos elegíveis para o Turismo Médico/ano

Alemanha

882.567/ano

Cirurgia às cataratas

45.800.000
20

614.636/ano

Angioplastia coronária

624.4

Artroplastia da anca

295

Colecistectomia

235.8

Hérnia inguinal e femoral

223.7

Artroplastia do joelho

213.1

Prostatectomia

196.7

Cirurgia ás cataratas

188.1

TOTAL TOP Procedimentos por 100 mil habitantes elegíveis
para o Turismo Médico

1.977

População Total da Alemanha
TOTAL procedimentos elegíveis para o Turismo Médico/ano

82.000.000
21

1.621.140/ano

18

OCDE (2012)
(Nº total da população/100.000 habitantes)*Total Top Procedimentos
20
(Nº total da população/100.000 habitantes)*Total Top Procedimentos
21
(Nº total da população/100.000 habitantes)*Total Top Procedimentos
19
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França

Cirurgia às cataratas

1037.8

Artroplastia da anca

224.7

Angioplastia coronária

197.4

Colecistectomia

188.9

Prostatectomia

183.3

Artroplastia do joelho
TOTAL TOP Procedimentos por 100 mil habitantes elegíveis
para o Turismo Médico

124
1.957

População Total de França

64.300.000

TOTAL procedimentos elegíveis para o Turismo Médico/ano
PALOP

Sem dados

22

1.258.351/ano
Sem dados

*Valores refentes aos anos de 2012

Fonte: Adaptado pelo autor de várias fontes referidas em nota de rodapé.

Definidos os valores referentes aos procedimentos elegíveis para o Turismo Médico por
mercado, com potencial estratégico para Portugal por conseguir ser competitivo em
alguns dos procedimentos e mercados como será referido adiante, uma outra variável
importante para ajudar a limar a quota de mercado deste operador turístico é a apetência
para viajar por fins médicos (Tabela 4.7.1.2).

Tabela 4.7.1.2: Apetência para viajar por fins médicos nos mercados estratégicos

Mercados
Reino Unido
Espanha
Alemanha
França
Palop

Apetência para viajar
com fins médicos (%)23
54%
67%
40%
37%
Sem dados

Nº de indivíduos/ano
dispostos a viajar para os
procedimentos indicados
acima24
476.586
411.806
648.456
465.589
Sem dados

*Valores refentes ao inquérito do estudo feito em 2007

Fonte: Adaptado pelo autor de várias fontes já referidas.

22

(Nº total da população/100.000 habitantes)*Total Top Procedimentos
Ver Gráfico 3.4.
24
TOTAL procedimentos elegíveis para o Turismo Médico/ano*apetência para viajar por fins médicos (%)
23
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Como referido anteriormente, durante a revisão da literatura, o Gráfico 3.2.4, permite
recolher as percentagens da apetência para viajar com fins médicos (Tabela 4.7.1.3) e
atingir o número de indivíduos por ano que potencialmente estão dispostos a viajar para
realizar um dos procedimentos indicados anteriormente e aos quais a Portugal é
competitivo.
Contudo, esta estimativa necessita de outros indicadores para que se possa lidar com
dados o mais credíveis possível. Como tal, ao número de indivíduos/ano dispostos a
viajar para os procedimentos indicados anteriormente, foi aplicada a percentagem de
cidadãos que efetivamente realizaram tratamentos fora da sua residência habitual,
números que foram referidos na Tabela 3.2.4. Este cálculo permitiu chegar ao número de
cidadãos disponíveis para realizar procedimentos no estrangeiro que ao cruzar com a
percentagem de viagens efetivamente realizadas a Portugal por esses mercados (Tabela
4.7.1.1.), permite chegar aquela que será a quota de mercado a ser trabalhada pelo
operador, ou seja, o número de cidadãos com potencial para realizar procedimentos em
Portugal.

Tabela 4.7.1.3: Definição estratégica da Quota de Mercado atingível pelo Operador Health Leisure
Tours

624
1.407
268
538
1.000

Cenário Otimista

14.298
11.531
29.829
16.296

Nº de cidadãos com potencial
para realizar procedimentos em
Portugal

Nº de cidadãos disponíveis para
realizar procedimentos outbond

Cidadãos que efectivamente
realizaram tratamentos fora da
sua residência habitual
3,00%
2,80%
4,60%
3,50%

Cenário
Pessimista

54%
67%
40%
37%

Cenário Realista

Reino Unido
882.567
Espanha
614.636
Alemanha 1.621.140
França
1.258.351
PALOP

Apetência para viajar com fins
médicos

Total de Procedimentos
elegíveis/ano

Mercados

Quota de mercado a
atingir

20%

5%

50%

125
281
54
108
200
767

31
70
13
27
50
192

312
703
134
269
500
1.919

Fonte: Adaptado pelo autor de várias fontes já referidas.
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Para o mercado PALOP não foram conseguidos dados com credibilidade para inserir
neste estudo, ainda assim, foi mantido em consideração uma vez que este é um mercado
com potencial reconhecido por várias unidades de saúde em Portugal. Assim, espera-se,
inicialmente, vender 1000 pacotes ao mercado PALOP no primeiro ano, tal como
aconteceu numa das unidades hospitalares da José de Mello Saúde.

6.5

DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL

A Healthy Leisure Tours pretende dar resposta à crescente procura a nível mundial de
alternativas de serviços de saúde com qualidade. Pretende apostar na qualidade dos
serviços de saúde que existem em Portugal e proporcionar esses serviços a clientes
internacionais. Apresentando uma cobertura médica abrangente, como referido em
seguida nos procedimentos disponíveis em pacote (Quadro 6.5.1), nos melhores centros
hospitalares do país. Nunca esquecendo o facto de Portugal ser um destino procurado
para férias devido ao clima ameno e à qualidade de infraestruturas que apresenta,
contribuindo assim para uma boa recuperação do paciente aliando atividades de lazer.

Quadro 6.5.1: Descrição dos procedimentos prestados pelo Operador Health Leisure

PROCEDIMENTO

BREVE DESCRIÇÃO

. Artroplastia da Anca

A prótese da anca, ou artroplastia da anca, consiste na
substituição cirúrgica de toda ou parte da articulação da anca

. Colecistectomia

Procedimento cirúrgico para remover a vesícula biliar

. Hérnia Inguinal e Femoral

Procedimento cirúrgico para tratamento de hérnias inguinais e
femorais, são hérnias que ocorrem na região da virilha.

. Prostatectomia

Remoção cirúrgica de parte ou toda a próstata

. Angioplastia coronária

A Angioplastia Coronária ou Intervenção Coronária Percutânea
é o tratamento não cirúrgico das obstruções das artérias
coronárias por meio de cateter

. Artroplastia do joelho

Procedimento cirúrgico que visa substituir a articulação do
joelho por um implante metálico (prótese)

. Cirurgia às cataratas

A cirurgia de catarata ou facectomia é a remoção do cristalino
do olho que fica opaco e é desiganado como catarata.

. Outros Pacotes "TaylorMade": Mamoplastia de
Aumento

Procedimento cirúrgico que permite o aumento do volume das
mamas através do uso de próteses.
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Pretende oferecer um serviço completo ao cliente de acordo com as suas necessidades:

Avião

Hotel

Hospital

Hotel

Lazer

Avião

Follow
Up

Procura ainda acompanhar o cliente em todas estas fases através de um Guest Service e
de um Contact Center nunca esquecendo o (s) acompanhante (s) do mesmo.

6.5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Direcção

Director de
Marketing e
Vendas

Director
Administrativo e
Financeiro*

Consultor Médico

Gestor de
Viagens

Assistente/
Contact Center

*Diretor Administrativo: exerce as funções da área financeira e de recursos humanos.

6.6

PROCESSO DE PRODUÇÃO

O processo de produção passa por várias fases sendo elas:


1ª Fase – Contacto e Pedido de Orçamento
Um consumidor com necessidades de intervenção médica, procura resolução
para o seu problema através de várias fontes de informação:
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 Referência direta do prestador, ou seja, irá contactar a empresa por
sugestão de alguém;
 Contatos Pessoais ( “Worth-of-mouth”);
 Media/Internet, através do website da empresa
Ao chegar até à Healthy Leisure Tours, são feitas algumas questões através do
Formulário da Internet ou verbalmente e é feito o pedido do historial clinico e
resultados dos últimos exames efetuados para que seja feita uma primeira análise
pelo consultor médico. Analisadas as questões médicas, é criada uma proposta
de pacote com o orçamento associado e enviado ao cliente para confirmação do
programa.
Uma vez confirmada a proposta pelo cliente, são acertados os detalhes finais
como o itinerário, alojamento e visto/passaporte e é realizada uma consulta prévia
via Telemedicina para que seja discutido o plano de acão médica.


2ª Fase – Preparação da Receção e Acolhimento/Contratações
É preparada toda a logística necessária para a receção do cliente e
acompanhantes seguindo os pressupostos definidos no plano e são feitos os
últimos acertos contratuais entre as várias entidades envolvidas.



3ª Face – Receção e Estadia em Portugal
a) O cliente chega a Portugal e é recebido por um Assistente da Healthy
Leisure Tours que irá estar encarregue da sua estadia assegurando todas
as necessidades do cliente,

realizando traduções necessárias e

agendamento de qualquer tipo de atividade extra;
b) Realização do transfer do aeroporto à unidade hospitalar, onde o paciente
é entregue ao médico responsável pelo procedimento que vai realizar
ficando à sua responsabilidade sempre com o apoio do assistente da
Healthy Leisure Tours. É realizada a consulta de pré-operatório ou
procedimento não-invasivo, Check-up- prévio: exames e análises (quando
aplicável);
c) Internamento – Realização da Intervenção;
d) Encaminhamento para a unidade de alojamento com visita diária do
assistente da Healthy Leisure Tours, onde é a realizada a monitorização
de complicações e serão realizadas sessões de fisioterapia ou reabilitação
(quando aplicável), assim como cuidados de acompanhamento e
instruções de medicamentos;
e) Atividades Turísticas/Lazer;
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f)

Efetuada consulta de pós-operatório/ Alta;

g) Transfer de regresso ao aeroporto com todo o apoio necessário;
h) Inquérito de Satisfação é enviado ao cliente e é feito o Follow-up do seu
estado clinico dando o apoio necessário na resolução de possíveis
complicações.

Este processo verifica-se aquando da realização de pacotes pré-feitos e Taylor-made,
sendo que para estes últimos, o processo é semelhante mas o Timing é mais alargado
tendo em conta o pedido do cliente. As negociações são realizadas com os nossos
parceiros e o cálculo dos preços incide sobre o custo de aquisição dos serviços e sob
uma margem de lucro – Mark-up de 21% em vendas diretas e entre 5% a 10% vendas
por parceiros.
As vendas são realizadas diretamente ao consumidor final através no nosso distribuidor –
canal online, e por intermédio de agências de viagens.
Com o desenvolver do negócio pretende-se aumentar as parcerias e os protocolos para
garantir uma maior abrangência de serviços ao maior nível de qualidade, proporcionando
ao cliente serviços de luxo com uma boa relação preço-qualidade.

6.7

MARKETING MIX

6.7.1 PRODUTO
Os produtos comercializados pela Healthy Leisure Tours consistem em pacotes que
incluem transporte, alojamento, atividades turísticas, tratamento médico, seguro e
acompanhamento 24h.
Os pacotes são constituídos através da seleção das seguintes rubricas de oferta:
1. PROCEDIMENTOS MÉDICOS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Artroplastia da Anca
Colecistectomia
Hérnia Inguinal e Femoral
Prostatectomia
Angioplastia coronária
Artroplastia do joelho
Cirurgia às cataratas
Outros Pacotes "Taylor-Made"
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2. ALOJAMENTO, TRANSPORTES E OUTROS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Voos
Tranferes
Unidades de alojamento
Comunicações (Telemóvel, Internet)
Seguro de Viagem
Assistência Linguística
Acompanhamento 24h

3. REABILITAÇÃO E BEM-ESTAR
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Fisioterapia
Reab. motora e vascular
Assist. Domiciliária
Termas / spas /Talassoterapia
Medicina alternativa
Nutrição
Reab.psicológica
Natação/hidroginástica
Yoga/Pilates

4. OFERTA TURÍSTICA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Enoturismo
Tours
Fados / Teatros / Espétáculos
Monumentos / Museus
Turismo Sol e Mar
Desportos
Outros

Como referido no processo de produção, após a análise da solicitação feita pelo cliente, é
estabelecido um plano/orçamento com o pacote construído ao encontro das
necessidades do cliente.
A vantagem do preço e a oferta de serviços de excelência aliados aos procedimentos
médicos e atividades turísticas exclusivas, permitem acrescentar valor ao produto final
produzindo uma proposta competitiva para os clientes dos mercados estratégicos para o
negócio.

6.7.2 PRICING
Foram simulados oito pacotes com diferentes tipos de tratamentos, diferentes tipos de
alojamento e atividades turísticas, alguns incluem até sessões de fisioterapia e
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reabilitação, outros massagens de relaxamento e SPA, experiencias gastronómicas,
enoturismo e tours exclusivos pelo País.
Da quota de mercado a atingir definida anteriormente, concluiu-se o número de pacotes
individuais passíveis de serem vendidos em três cenários distintos: realista, optimista e
pessimista. Para realizar uma distribuição de procedimentos por pacote o mais próximo
da realidade possível, foi aplicada uma percentagem representativa do número de
procura desses mesmo procedimentos nos países de origem dos mercados estratégicos
e a essa percentagem foi alocado o número de pacotes que se espera vender em cada
um dos cenários possíveis (Tabela 6.7.2.1):

Tabela 6.7.2.1: Distribuição de volume de pacotes vendidos consoante a procura nos mercados
estratégicos

PROCEDIMENTO

. Artroplastia da Anca
. Colecistectomia
. Hérnia Inguinal e Femoral
. Prostatectomia
. Angioplastia coronária
. Artroplastia do joelho
. Cirurgia às cataratas
. Outros Pacotes "Taylor-Made"
TOTAL

Nº DE PROCEDIMENTOS
REALIZADOS EM CADA 100 MIL
HABITANTES/ANO NOS
MERCADOS ESTRATÉGICOS

%

797,9
710,8
568
546
1051,5
583
2419,3
750

11%
10%
8%
7%
14%
8%
33%
10%

7426,5

100%

Fonte: Adaptado pelo autor de várias fontes já referidas.

Esta percentagem foi atribuída a cada um dos procedimentos nos vários cenários de
forma a apurar/estimar o volume de pacotes vendidos. Essa distribuição irá permitir
calcular o volume de vendas por pacote e consequentemente, apurar o volume global das
vendas.
Na Tabela 6.7.2.2, é possível identificar a projeção dos pacotes que serão mais vendidos
ou menos vendidos face à procura existente nos mercados e em cenário otimista,
pessimista e realista.
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A ideia é conseguir números mais próximos da realidade possíveis para que se possa
atuar nestes mercados corretamente e para que as projeções financeiras sejam o mais
credíveis possível traduzindo a boa ou má viabilidade do negócio como referido adiante.
Tabela 6.7.2.2: Quota de Mercado a repartir por cenário/procedimento consoante procura

Pacote
Quota de mercado a repartir por cenário
. Cenário Realista
. Artroplastia da Anca
. Colecistectomia
. Hérnia Inguinal e Femoral
. Prostatectomia
. Angioplastia coronária
. Artroplastia do joelho
. Cirurgia às cataratas
. Outros Pacotes "Taylor-Made"
. Cenário Pessimista
. Artroplastia da Anca
. Colecistectomia
. Hérnia Inguinal e Femoral
. Prostatectomia
. Angioplastia coronária
. Artroplastia do joelho
. Cirurgia às cataratas
. Outros Pacotes "Taylor-Made"
. Cenário Otimista
. Artroplastia da Anca
. Colecistectomia
. Hérnia Inguinal e Femoral
. Prostatectomia
. Angioplastia coronária
. Artroplastia do joelho
. Cirurgia às cataratas
. Outros Pacotes "Taylor-Made"

%

82
73
59
56
109
60
250
77
767

11%
10%
8%
7%
14%
8%
33%
10%
100%

21
18
15
14
27
15
63
19
192

11%
10%
8%
7%
14%
8%
33%
10%
100%

206
184
147
141
272
151
625
192
1.917

11%
10%
8%
7%
14%
8%
33%
10%
100%

Fonte: Adaptado pelo autor de várias fontes já referidas.

Uma vez definido o número de pacotes vendidos por procedimento, seguem os
resultados da simulação de preços dos oito pacotes disponíveis para venda através do
operador (Tabela 6.7.2.3), estes preços são para venda ao consumidor final e incluem já
um Mark-up de 21% em 70% dos casos e de 10% em 30% dos casos.
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Os pacotes incluem: valor do alojamento, foram utilizados preços NET que serão
acordados com parceiros, sendo que os escolhidos para esta simulação foram: Areias do
Seixo Hotel Rural, Tivoli Lisboa, Tivoli Seteais, The Yeatman, H2otel Aquadome e Altis
Belém

Hotel;

transferes,

valores

para

parceiros

da

empresa

fidalguia;

Circuitos/Excursões/Atividades Turísticas/SPA; Procedimento com ou sem sessões de
fisioterapia/reabilitação; e Taxa de acompanhamento 24 horas.

Tabela 6.7.2.3: Pricing – Preço de Venda de cada pacote

PRICING

Procedimento

Preço de venda de cada
pacote com Mark-up 21%

Preço de venda de cada
pacote com Mark-up 10%

. Artroplastia da Anca

8.502,70 €

7.463,50 €

. Colecistectomia

4.639,40 €

4.072,40 €

. Hérnia Inguinal e Femoral

5.126,10 €

4.499,60 €

. Prostatectomia

8.846,40 €

7.765,20 €

. Angioplastia coronária

15.885,60 €

13.944,00 €

. Artroplastia do joelho

14.529,30 €

12.753,50 €

. Cirurgia às cataratas

5.759,00 €

5.055,20 €

. Outros Pacotes "TaylorMade"

5.705,20 €

5.007,90 €

Fonte: Adaptado pelo autor de várias fontes já referidas.

A comparação entre os valores operados nos mercados de origem, e os valores
operados nos mesmos procedimentos em Portugal, permitiu analisar caso a caso a
percentagem de poupança em procedimento e perceber quais os pacotes a lançar em
cada mercado.
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Tabela 6.7.2.4: Poupança conseguida nos procedimentos efetuados em Portugal

POUÇANÇA NOS MERCADOS ESTRATÉGICOS
Procedimento

Reino Unido Espanha Alemanha França PALOP

. Artroplastia da Anca

-60%

-13%

. Colecistectomia

-68% -

. Hérnia Inguinal e Femoral

-33%

-19%

. Prostatectomia

-21%

84%

. Angioplastia coronária

-19%

92%

119%

28%

-

. Artroplastia do joelho

-13%

9%

-15%

-15%

-

. Cirurgia às cataratas

-15%

25%

155%

0%

-

. Outros Pacotes "TaylorMade"

-55%

-44% -

-53%

-55%

-33%

-67%

-

-17%

-19%

-

41% -

-

-50%

Fonte: Adaptado pelo autor de várias fontes já referidas.

A conjugação do pricing com a quota de mercado definida a atingir remete para a
projeção das vendas anuais, como referido na seguinte Tabela 6.7.2.5.
O cenário realista perfaz um valor total de venda de pacotes na ordem dos 6.089.083,85
€ com uma margem bruta de negócio.
Espera-se um crescimento das vendas de 3% ao ano, perfazendo 12% de crescimento
das vendas ao final de quatro anos, uma vez que é um mercado em desenvolvimento,
estas são as apostas otimistas para a empresa nos primeiros anos de atividade.
Ao longo do desenvolvimento da atividade vão ser criadas mais parcerias e vão ser
desenvolvidas mais especialidades médicas, mais atividades turísticas, etc.
A construção dos presos foi baseada naqueles que são praticados atualmente no
mercado, nos nossos parceiros e na concorrência, sem o preço dos voos.
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Tabela 6.7.2.5: Pricing Vs. Quota de Mercado a atingir nos Mercados-Alvo

Quantidades Vendidas por
pacote

Valor das
Vendas por
pacote

Total

70%

30%

. Artroplastia da Anca

58

25

675.358,73 €

675.358,73 €

. Colecistectomia

51

22

328.276,08 €

328.276,08 €

. Hérnia Inguinal e Femoral

41

18

289.844,41 €

289.844,41 €

. Prostatectomia

39

17

480.826,64 €

480.826,64 €

. Angioplastia coronária

76

33

1.662.805,96 €

1.662.805,96 €

. Artroplastia do joelho

42

18

843.222,48 €

843.222,48 €

. Cirurgia às cataratas

175

75

1.386.971,47 €

1.386.971,47 €

. Outros Pacotes "Taylor-Made"

54

23

421.778,08 €

Custo Total

Custo dos
Pacotes com
Mark-up =
21%

4.993.470,73 €

3.495.424,95 €

Custo dos
Pacotes
com Markup = 10%

. Cenário Realista

TOTAL

421.778,08 €
6.089.083,85 €

767

1.498.045,78 €

. Cenário Pessimista
. Artroplastia da Anca

14

6

168.839,68 €

168.839,68 €

. Colecistectomia

13

6

82.069,02 €

82.069,02 €

. Hérnia Inguinal e Femoral

10

4

72.461,10 €

72.461,10 €

. Prostatectomia

10

4

120.206,66 €

120.206,66 €

. Angioplastia coronária

19

8

415.701,49 €

415.701,49 €

. Artroplastia do joelho

11

5

210.805,62 €

210.805,62 €

. Cirurgia às cataratas

44

19

346.742,87 €

346.742,87 €

. Outros Pacotes "Taylor-Made"

13

6

105.444,52 €

TOTAL

105.444,52 €
1.522.270,96 €

192

1.248.367,68 €

873.856,24 €

374.511,44 €

12.483.676,81 €

8.738.562,37 €

3.745.114,44 €

. Cenário Otimista
. Artroplastia da Anca

144

62

1.688.396,83 €

1.688.396,83 €

. Colecistectomia

129

55

820.690,20 €

820.690,20 €

. Hérnia Inguinal e Femoral

103

44

724.611,02 €

724.611,02 €

. Prostatectomia

99

42

1.202.066,60 €

1.202.066,60 €

. Angioplastia coronária

190

81

4.157.014,89 €

4.157.014,89 €

. Artroplastia do joelho

105

45

2.108.056,20 €

2.108.056,20 €

. Cirurgia às cataratas

438

188

3.467.428,68 €

3.467.428,68 €

. Outros Pacotes "Taylor-Made"

134

58

1.054.445,21 €

TOTAL

1.917

1.054.445,21 €
15.222.709,63 €
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6.7.3 PRAÇA
O canal de distribuição da empresa é o seu próprio site www.healthyleisuretours.com.
Neste estão disponíveis diversas informações sobre a empresa desde a política
institucional (missão, valores), a oferta de tratamentos, as parcerias e os protocolos da
empresa, contactos da empresa, bem como a possibilidade de comprar um determinado
pacote. Associado ao site estará também disponível uma APP para IOS e Android com
toda a gama de serviços disponíveis ao cliente assim como uma área exclusiva do
cliente.

6.7.4 PROMOÇÃO
Com a promoção pretende-se informar o mercado sobre os produtos e persuadir a sua
compra por parte dos nossos clientes alvo. A Healthy Leisure Tours vai atuar nas várias
dimensões:
Comunicação pessoal, ao nível do atendimento, do contacto directo com o cliente:


Press releases ou assessoria de imprensa: Gestão do relacionamento entre a
empresa e a imprensa;



Mailings: Promoção por correspondência (carta, fax ou email);



Farm Trips c/ Trade: Viagens oferecidas gratuitamente ou com desconto a
agentes de viagens e outros organizadores de viagens.



Press trip individual ou coletiva: Viagens oferecidas a representantes de 1 ou mais
meios de comunicação (imprensa, rádio, Tv).

Comunicação geral, como a publicidade: em


Revistas especializadas em viagens.



Revistas especializadas em beleza e moda feminina.



Internet: anúncios em páginas especializadas em saúde, beleza, viagens.

Comunicação indireta, via o Canal de Distribuição:


www.healthyleisuretours.com.

Pretende-se ainda como forma de promoção da empresa e de Portugal como destino
privilegiado de Turismo de Saúde e de Bem-Estar na vertente de Turismo Médico, a
presença da empresa em feiras e congressos internacionais (IMTJ, 2014):
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10th International Exposition and Conference for Medical Tourism, Spa & Health
Moscow, Russia - 16/09/2014



Moscow MedShow - Moscow, Russia - 20/09/2014



The 9th World Health Tourism Congress - Mohammed Bin Rashid Academic
Medical Center, Dubai UAE - 18/10/2014



Medical and Health Tourism Mart - Almaty, Rixos Almaty - 20/10/2014



Mexico: Summit on Medical Tourism & Wellness Business - Reynosa Cultural
Park, Tamaulipas, Mexico - 05/11/2014



Saudi Medical Tourism SMT 2014 - Riyadh Exhibition Center RICEC - 24/11/2014



IMTEC Oman 2015: 3rd International Medical & HealthCare Exhibition &
Conference - Oman International Exhibition Center, Muscat- Sultanate of Oman 19/01/2015



Kuwait Medical Tourism Conference & Exhibition - Crowne Plaza Hotel, Al Baraka
Ballroom Kuwait - 16/03/2015



Kuwait Medical Tourism Conference 2014 - Crowne Plaza Hotel, Al Baraka
Ballroom, Kuwait - 16/03/2015



International Health Tourism Conference – 2015 - Athens, Greece - 26/08/2015
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6.8

PROJECÇÕES FINANCEIRAS

6.8.1 PRESSUPOSTOS FINANCEIROS
Postos de Trabalho: 5
Nº de salários por ano: 5
Prazo médio de pagamento de clientes: 30
Prazo médio de pagamento a fornecedores: 30
IRC: 25%
Segurança Social


Entidade Patronal: 23.75%



Trabalhador: 11%

IRS: 30%
Taxa de inflação: 2,5% nos primeiros 2 anos e 3% nos seguintes
Capitais próprios: 26.250€
Capitais alheios: 50.000€
Custo dos capitais alheios: 8%
Prazo de amortização: 5 anos
Investimento total: 43.675€
Mark-up:


Margem sobre as 70% das vendas diretas: 21%



Margem sobre as 30% das vendas por parceiros: 10%

Cash-Flows Atualizados (Taxas utilizadas por outras empresas no sector):


Taxa de juro sem risco: 4,16%



Prémio de risco: 4,00%



Taxa de inflação média: 2,67%
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6.8.2 LISTA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Descrição
Computadores
Telefones e Material de Escritório

Montante
3.500,00€
1.000,00€

6.8.3 PLANO DE INVESTIMENTO
Ano 0

Rubricas
1. ACTIVO FIXO TANGIVEL
1.1. Equipamento Transporte
1.2. Equipamento Administrativo
TOTAL DO ACTIVO FIXO
TANGIVEL
2. ACTIVO FIXO INTANGIVEL
2.1. Estudos e Projectos
2.2. Despesas de Const. e
Arranque
2.3. Outro Activo Fixo Intangivel.
2.4. Software
TOTAL DO ACTIVO FIXO
INTANGIVEL
TOTAL DO INVESTIMENTO

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Total

- €
4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

31.425,00 €

31.425,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2.250,00 €

2.250,00 €

39.175,00 €

39.175,00 €

43.675,00 €

43.675,00 €

6.8.4 MAPA DAS AMORTIZAÇÕES
Rubricas

Ano 0

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

562,50 €

Total

Taxa

1. ACTIVO FIXO TANGIVEL

13%

- €

562,50 €

562,50 €

562,50 €

2. ACTIVO FIXO INTANGIVEL

33%

- €

13.057,03 €

13.057,03 €

13.057,03 €

TOTAL ANUAL

- €

13.619,53 €

13.619,53 €

13.619,53 €

562,50 €

ACUMULADO

- €

13.619,53 €

27.239,06 €

40.858,58 €

41.421,08 €

- €

2.250,00 €
39.171,08 €
41.421,08 €

6.8.5 PLANO DE VENDAS
Ver ponto 6.7.2. Pricing.
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6.8.6 MAPA DE PESSOAL

1. Direcção
Ordenado mensal
Meses pagos
2. Administrativos
Ordenado mensal
Meses pagos
3. Conselho Clínico
Ordenado mensal
Meses pagos
7. Valor bruto dos Salários
8. Encargos Sociais
9. ENCARGOS COM PESSOAL

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

28.000,00€
2.000,00€
14
40.600,00€
2.900,00€
14
14.000,00€
1.000,00€
14
82.600,00€
19.618,00€
102.218,00€

28.000,00€
2.000,00€
14
40.600,00€
2.900,00€
14
14.000,00€
1.000,00€
14
82.600,00€
19.618,00€
102.218,00€

28.000,00€
2.000,00€
14
40.600,00€
2.900,00€
14
14.000,00€
1.000,00€
14
82.600,00€
19.618,00€
102.218,00€

28.000,00€
2.000,00€
14
40.600,00€
2.900,00€
14
14.000,00€
1.000,00€
14
82.600,00€
19.618,00€
102.218,00€

6.8.7 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Taxa de actulização dos FSE inflação)
RUBRICAS
Valor mensal
Subcontratos
Electricidade
200,00 €
Combustiveis e Portagens
750,00 €
Agua
30,00 €
Rendas e Alugueres
1.750,00 €
Material escritorio
100,00 €
Comunicação
1.000,00 €
Despesas de representação
1.000,00 €
Seguros
500,00 €
Deslocações e estada
20.000,00 €
Publicidade e propaganda
5.000,00 €
Limpeza higiene e conforto
200,00 €
30.530,00 €

Ano 1
4.993.470,73 €
2.400,00 €
9.000,00 €
360,00 €
21.000,00 €
1.200,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
240.000,00 €
60.000,00 €
2.400,00 €
5.359.830,73 €

%
93%
0,04%
0,17%
0,01%
0,39%
0,02%
0,22%
0,22%
0,11%
4,48%
1,12%
0,04%
100%

2,5%
Ano 2
5.118.307,49 €
2.460,00 €
9.225,00 €
369,00 €
21.525,00 €
1.230,00 €
12.300,00 €
12.300,00 €
6.150,00 €
246.000,00 €
61.500,00 €
2.460,00 €
5.493.826,49 €

%
93,16%
0,04%
0,17%
0,01%
0,39%
0,02%
0,22%
0,22%
0,11%
4,48%
1,12%
0,04%
100%

2,5%
Ano 3
5.246.265,18 €
2.521,50 €
9.455,63 €
378,23 €
22.063,13 €
1.260,75 €
12.607,50 €
12.607,50 €
6.303,75 €
252.150,00 €
63.037,50 €
2.521,50 €
5.631.172,16 €
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%
93,16%
0,04%
0,17%
0,01%
0,39%
0,02%
0,22%
0,22%
0,11%
4,48%
1,12%
0,04%
100%

3%
Ano 4
5.403.653,14 €
2.597,15 €
9.739,29 €
389,57 €
22.725,02 €
1.298,57 €
12.985,73 €
12.985,73 €
6.492,86 €
259.714,50 €
64.928,63 €
2.597,15 €
5.800.107,32 €

137

%
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0,04%
0,17%
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6.8.8 CONTAS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS
Rubricas
1. Vendas Líquidas
. Artroplastia da Anca
. Colecistectomia
. Hérnia Inguinal e Femoral
. Prostatectomia
. Angioplastia coronária
. Artroplastia do joelho
. Cirurgia às cataratas
. Outros Pacotes "Taylor-Made"
5. TOTAL PROVEITOS
8. Fornecimentos e Serviços Terceiros
9. Impostos
10. Encargos com Pessoal
12. Amortizações do Exercício
14. TOTAL DE CUSTOS
15. Resultados Antes Enc. Financeiros
16. Encargos Financeiros
17. RESULTADOS CORRENTES
18. Resultados antes Impostos
18.1 Taxa de Imposto sobre Resultados
20. RESULTADOS LÍQUIDOS

Ano 1

25%

675.358,73 €
328.276,08 €
289.844,41 €
480.826,64 €
1.662.805,96 €
843.222,48 €
1.386.971,47 €
421.778,08 €
6.089.083,85 €
5.359.830,73 €
160,00 €
102.217,50 €
13.619,53 €
5.475.827,75 €
613.256,10 €
4.000,00 €
609.256,10 €
609.256,10 €
152.314,02 €
456.942,07 €

%
11%
5%
5%
8%
27%
14%
23%
7%
100%
88%
0%
2%
0%
90%
10%
0%
10%
10%
3%
8%

Ano 2

695.619,50 €
338.124,36 €
298.539,74 €
495.251,44 €
1.712.690,13 €
868.519,15 €
1.428.580,62 €
434.431,43 €
6.271.756,37 €
5.493.826,49 €
152,44 €
102.217,50 €
13.619,53 €
5.609.815,96 €
661.940,40 €
4.000,00 €
657.940,40 €
657.940,40 €
164.485,10 €
493.455,30 €

Ano 3

%
11%
5%
5%
8%
27%
14%
23%
7%
100%
88%
0%
2%
0%
89%
11%
0%
10%
10%
3%
8%

716.488,08 €
348.268,09 €
307.495,93 €
510.108,98 €
1.764.070,84 €
894.574,73 €
1.471.438,04 €
447.464,37 €
6.459.909,06 €
5.631.172,16 €
120,98 €
102.217,50 €
13.619,53 €
5.747.130,16 €
712.778,89 €
3.425,48 €
709.353,41 €
709.353,41 €
177.338,35 €
532.015,06 €
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%
11%
5%
5%
8%
27%
14%
23%
7%
100%
87%
0%
2%
0%
89%
11%
0%
11%
11%
3%
8%

Ano 4

%

737.982,72 €
358.716,13 €
316.720,81 €
525.412,25 €
1.816.992,96 €
921.411,97 €
1.515.581,18 €
460.888,30 €
6.653.706,33 €
5.800.107,32 €
86,95 €
102.217,50 €
562,50 €
5.902.974,28 €
750.732,05 €
2.607,54 €
748.124,51 €
748.124,51 €
187.031,13 €
561.093,39 €
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6.8.9 ORÇAMENTO DE TESOURARIA
RUBRICAS

1. Recebimentos
1.1. do ano
1.2. do ano anterior
2. Pagamentos
2.1. Do ano anterior
2.2. Fornecimentos e Serviços Externos
2.3. Impostos
2.4. Despesas com pessoal
3. Saldo de Exploração
4. Investimento Total
4.1. Investimento em capital fixo
5. Reembolsos
5.1. M/L prazo
5.2. C/ prazo
6. Encargos financeiros financiamento
6.1. M/L prazo
6.2. C/ prazo
7. Empréstimo M/L prazo
8. Capital Social
9. Empréstimos de sócios
10. Subsídio a fundo perdido
11. Saldo (7+8+9-4-5-6)
12. Saldo (3+11)
Saldo do ano
Saldo Acumulado

INV

Ano 1
5.581.660,20 €
5.581.660,20 €
5.015.555,66 €

43.675,00 €
43.675,00 €

-43.675,00 €

4.913.178,16 €
160,00 €
102.217,50 €
566.104,53 €
43.675,00 €
43.675,00 €
- €
- €
- €
4.000,00 €
4.000,00 €
50.000,00 €
26.250,00 €
- €
- €
28.575,00 €
594.679,53 €
594.679,53 €
594.679,53 €

Ano 2
6.256.533,66 €
5.749.110,00 €
507.423,65 €
5.737.344,14 €
446.652,56 €
5.036.007,62 €
152.466,46 €
102.217,50 €
519.189,51 €
- €
- €
4.724,65 €
4.724,65 €
- €
4.000,00 €
4.000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
8.724,65 €
510.464,86 €
510.464,86 €
1.105.144,39 €

ANÁLISE DE VIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE UM OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO EM TURISMO MÉDICO EM PORTUGAL

Ano 3
6.444.229,67 €
5.921.583,30 €
522.646,36 €
5.886.550,27 €
457.818,87 €
5.161.907,81 €
164.606,08 €
102.217,50 €
557.679,40 €
- €
- €
10.023,82 €
10.023,82 €
- €
3.425,48 €
3.425,48 €
- €
- €
- €
- €
- €
- 13.449,30 €
544.230,10 €
544.230,10 €
1.649.374,49 €

Ano 4
6.637.556,56 €
6.099.230,80 €
538.325,75 €
6.065.672,20 €
469.264,35 €
5.316.765,04 €
177.425,31 €
102.217,50 €
571.884,36 €
- €
- €
10.841,76 €
10.841,76 €
- €
2.607,54 €
2.607,54 €
- €
- €
- €
- €
- €
- 13.449,30 €
558.435,06 €
558.435,06 €
2.207.809,55 €
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6.8.10 BALANÇOS PREVISIONAIS

RUBRICAS

1. Disponível
2. Realizável
2.1. Clientes
3. Imobilizado Líquido
3.1. Imobilizado Financeiro
3.2. Imobilizado Corpóreo
3.3. Imobilizado Incorpóreo
Amortizações Acumuladas
4. TOTAL DO ACTIVO

5. Exigível Curto Prazo
5.1. Fornecedores
5.2. Sector Público Estatal
5.3. Empréstimos Bancários
5.4. Impostos a Pagar
5.5. Outros
6. Exigível de Médio e Longo Prazo
6.1. Empréstimos Bancários
6.2. Empréstimos de Sócios
7. TOTAL DO PASSIVO
8. SITUAÇÃO LÍQUIDA

8.1. Capital
8.2. Reservas e Outros
8.3. Resultados Transitados
8.4. Resultados líquidos
9. TOTAL PASSIVO + SITUAÇÃO LÍQUIDA

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

594.679,53 €
507.423,65 €
507.423,65 €
30.055,47 €

1.105.144,39 €
522.646,36 €
522.646,36 €
16.435,95 €

1.649.374,49 €
538.325,75 €
538.325,75 €
2.816,42 €

2.207.809,55 €
554.475,53 €
554.475,53 €
2.253,92 €

4.500,00 €
39.175,00 €
13.619,53 €
1.132.158,66 €
598.966,58 €
446.652,56 €
152.314,02 €
- €
- €
- €
50.000,00 €
50.000,00 €
- €
648.966,58 €
483.192,07 €
26.250,00 €
- €
- €
456.942,07 €

4.500,00 €
39.175,00 €
27.239,06 €
1.644.226,70 €
622.303,98 €
457.818,87 €
164.485,10 €
- €
- €
- €
45.275,35 €
45.275,35 €
- €
667.579,33 €
976.647,38 €
26.250,00 €
- €
456.942,07 €
493.455,30 €

4.500,00 €
39.175,00 €
40.858,58 €
2.190.516,67 €
646.602,70 €
469.264,35 €
177.338,35 €
- €
- €
- €
35.251,53 €
35.251,53 €
- €
681.854,23 €
1.508.662,43 €
26.250,00 €
- €
950.397,38 €
532.015,06 €

4.500,00 €
39.175,00 €
41.421,08 €
2.764.539,00 €
670.373,41 €
483.342,28 €
187.031,13 €
- €
- €
- €
24.409,77 €
24.409,77 €
- €
694.783,18 €
2.069.755,82 €
26.250,00 €
- €
1.482.412,43 €
561.093,39 €

1.132.158,66 €

1.644.226,70 €

2.190.516,67 €

2.764.539,00 €
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6.8.11 FINANCIAMENTO

Empréstimo - Caixa Geral de Depósitos
Montante:
Taxa de juro anual

50.000,00 €
8%

(taxa fixa)

Período de carência de capital

3

Semestres

Reembolso

9

Prestações semestrais constantes de capital e juro

Imposto de selo sobre juros
Imposto de selo de abertura de crédito
Taxa de IRC
ISAC - Imposto Selo na Abertura de Crédito
Taxa de juro semestral

4%
0,6%
25%
300,00 €
4%

Mapa de Serviço de Dívida

1 - Capital dívida inicial

Ano 0

Ano1

Ano 3

Ano4

Sem.2

Sem.3

Sem.4

Sem.5

Sem.6

Sem.7

Sem.8

Sem.9

Sem.10

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

45.275,35 €

40.361,71 €

35.251,53 €

29.936,95 €

24.409,77 €

18.661,51 €

4.724,65 €

4.913,64 €

5.110,18 €

5.314,59 €

5.527,17 €

5.748,26 €

5.978,19 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

1.811,01 €

1.614,47 €

1.410,06 €

1.197,48 €

976,39 €

746,46 €

6.724,65 €

6.724,65 €

6.724,65 €

6.724,65 €

6.724,65 €

6.724,65 €

6.724,65 €

2 - Amortização
3 - Juro

Ano 2

Sem.1

4 - Prestação (T)
5 - Efeito fiscal juros

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

452,75 €

403,62 €

352,52 €

299,37 €

244,10 €

186,62 €

6 - Imposto de selo

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

72,44 €

64,58 €

56,40 €

47,90 €

39,06 €

29,86 €
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6.8.12 MAPA DE ORIGEM E DE APLICAÇÃO DE FUNDOS
Ano 1

RUBRICAS

Origens
Capitais Próprios
Capital Social
Prestações Suplementares de Capital
Suprimentos Consolidados
AutoFinanciamento
Capitais Alheios
Médio e Longo Prazo
Outros
TOTAL

Aplicações
Investimento em Capital Fixo
Empréstimos Bancários
Pagamento a Fornecedores
Juros
Disponível em Tesouraria
Impostos Sobre Lucros

Ano 2

Ano 3

Ano 4

26.250,00 €
26.250,00 €
- €
- €
5.581.660,20 €
50.000,00 €
50.000,00 €

- €
- €
- €
- €
6.256.533,66 €
- €
- €

- €
- €
- €
- €
6.444.229,67 €
- €
- €

- €
- €
- €
- €
6.637.556,56 €
- €
- €

5.657.910,20 €

6.256.533,66 €

6.444.229,67 €

6.637.556,56 €

43.675,00 €

- €
4.724,65 €
5.584.877,68 €
4.000,00 €
510.464,86 €
152.466,46 €
6.256.533,66 €

- €
10.023,82 €
5.721.944,18 €
3.425,48 €
544.230,10 €
164.606,08 €
6.444.229,67 €

- €
10.841,76 €
5.888.246,89 €
2.607,54 €
558.435,06 €
177.425,31 €
6.637.556,56 €

5.015.395,66 €
4.000,00 €
594.679,53 €
160,00 €
TOTAL 5.657.910,20 €
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6.8.13 RÁCIOS DE ATIVIDADE
RUBRICAS

Rácios de Rendibilidade
Rendibilidade operacional das vendas = Resultado operacional / vendas
Rendibilidade liquida das vendas = Resultado liquido / vendas
Rendibilidade do Capital próprio = Resultados liquido / Capital próprio
Rendibilidade do Ativo = Resultado Operacional / Ativo
Rácios de Liquidez
Liquidez Geral = Act. Circ. / Pas.cp
Liquidez Imediata = Dispon./Pas.cp
Rácios de solvabilidade
Estrutura de capital = Capitais próprios / Passivo
Autonomia financeira = Capital próprio / Ativo
Autonomia financeira reduzida = Capital P / Passivo mlp
Solvabilidade = Capital Alheio /Ativo
Capacidade de endividamento = C P / C Permanentes
Cobertura de imobilizado = C P / Imobilizado Liquido
Cobertura de encargos financeiros = Resultado Operacionais/Encargos financeiros

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

10%
8%
95%
54%

11%
8%
51%
40%

11%
8%
35%
33%

11%
8%
27%
27%

0,85
1,3

0,84
2,4

0,83
3,5

0,83
4,6

74%
43%
966%
4%
9,66
16,08
153

146%
59%
2157%
3%
21,57
59,42
165

221%
69%
4280%
2%
42,80
535,67
208

298%
75%
8479%
1%
84,79
918,29
288

A Healthy Leisure Tours apresenta um bom rácio de Liquidez apresentando capacidade para fazer face aos seus compromissos (dívidas)
de curto prazo. Apresenta ainda capacidade que a empresa tem de fazer face a todos os seus compromissos (dívidas), independentemente
do prazo de exigibilidade através dos rácios de Solvabilidade. Tem como suporte uma excelente autonomia financeira com um de
cobertura do Activo exclusivamente por capitais próprios conseguindo responder aos seus compromissos, mantendo uma certa autonomia
financeira.
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6.8.14 AVALIAÇÃO DO PROJETO

Demonstração de Resultados

Ano 1

RUBRICAS

Vendas
FSE
Custos com o Pessoal
Outros custos operacionais
EBITDA
Amortizações do Exercício
EBIT
Impostos sobre lucros
EBIT (1-t)
Operacional Cash Flow

6.089.083,85 €
5.359.830,73 €
102.217,50 €
160,00 €
626.875,62 €
13.619,53 €
613.256,10 €
153.314,02 €
459.942,07 €
459.942,07 €

Ano 2
6.271.756,37 €
5.493.826,49 €
102.217,50 €
152,44 €
675.559,93 €
13.619,53 €
661.940,40 €
165.485,10 €
496.455,30 €
496.455,30 €

Ano 3
6.459.909,06 €
5.631.172,16 €
102.217,50 €
120,98 €
726.398,42 €
13.619,53 €
712.778,89 €
178.194,72 €
534.584,17 €
534.584,17 €

Ano 4
6.653.706,33 €
5.800.107,32 €
102.217,50 €
86,95 €
751.294,55 €
562,50 €
750.732,05 €
187.683,01 €
563.049,04 €
563.049,04 €

Working Capital

RUBRICAS

Necessidades Financeiras
Clientes
Total
Recursos Financeiros
Fornecedores
Total
Working Capital
Inv. Em Working Capital

Ano 1

Ano 2

507.423,65 €
507.423,65 €

522.646,36 €
522.646,36 €

538.325,75 €
538.325,75 €

554.475,53 €
554.475,53 €

446.652,56 €
446.652,56 €
60.771,09 €
60.771,09 €

457.818,87 €
457.818,87 €
64.827,49 €
4.056,40 €

469.264,35 €
469.264,35 €
69.061,41 €
4.233,92 €

483.342,28 €
483.342,28 €
71.133,25 €
2.071,84 €
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Cash-Flow

0

RUBRICAS

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

459.942,07 €

496.455,30 €

534.584,17 €

563.049,04 €

459.942,07 €

496.455,30 €

534.584,17 €

563.049,04 €

60.771,09 €

- €
4.056,40 €

- €
4.233,92 €

- €
2.071,84 €

60.771,09 €

4.056,40 €

4.233,92 €

2.071,84 €

2
492.398,91 €

3
530.350,25 €

4
560.977,20 €

Recursos financeiros

Operational Cash-flow
Valor Residual:
. Working Capital
. Capital fixo
Total

- €

Necessidades financeiras

43.675,00 €

Investimento em capital fixo
Investimento em working capital
Total

43.675,00 €
0
- 43.675,00 €

Cash-Flow

1
399.170,98 €

Cash-Flow Atualizado - 43.675,00 €

369.044,93 €

420.879,37 €

419.105,75 €

409.851,31 €

43.675,00 €

56.184,61 €

3.467,22 €

3.345,83 €

1.513,69 €

Investimento em Capital Fixo Atualizado
VAL

1.456.323

TIR

935%
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Payback Period

Tempo

- 43.675,00 €
399.170,98 €
492.398,91 €
530.350,25 €
560.977,20 €

0
1
2
3
4

Cash Flow
descontado
acumulado

Cash Flow
descontado

Cash Flow
-

43.675,00 €
369.044,93 €
420.879,37 €
419.105,75 €
409.851,31 €

-

43.675,00 €
325.369,93 €
746.249,30 €
1.165.355,05 €
1.575.206,36 €

-1
Payback Period
Decisão: Aceitar o projeto, uma vez que o Payback é inferior a um ano

Índice de Retorno do Investimento

ROI = CF/I
em que:
CF - Cash flow de exploração do projeto
I - Valor do investimento
ROI

14,96382404 >1

Decisão: Aceitar o projeto, uma vez que o IR é superior a 1
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CAPÍTULO 7
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1 INTRODUÇÃO
Este capítulo refere-se às conclusões e recomendações desta investigação, referindo: se
as hipóteses se verificaram ou não, se existe uma confirmação dos objetivos, se existe
uma resposta positiva ou negativa face as questões derivadas e consequentemente à
pergunta de partida, quais as reflexões finais, recomendações, limitações da investigação
e as investigações futuras.

7.2 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES
Para a verificação das hipóteses foram utilizadas as respostas dos inquéritos e às
entrevistas, assim como os resultados obtidos no plano financeiro da proposta de modelo
de negócio, para a verificação das hipóteses. Para tal, foi criada uma escala que permite
avaliar a veracidade das hipóteses:


Não verificada, ocorre quando nenhuma das fontes de investigação permite
verificar a hipótese;



Parcialmente verificada, ocorre quando pelo apenas uma das fontes de
investigação permite verificar a hipótese,



Verificada, ocorre quando pelo menos duas das fontes de investigação permitem
verificar a hipótese.
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Seguindo esta escala é possível analisar a veracidade das seguintes hipóteses:
Hipótese 1: Existe efetivamente um interesse por parte de potenciais mercados em
realizar turismo médico em Portugal.
De facto, durante a revisão da literatura, são vários os autores e fontes de informação
que referem existir um crescente interesse em realizar viagens de Turismo Médico em
todo o mundo e são várias as motivações que levam estes indivíduos a viajar. Contudo,
este fenómeno acontece em destinos já conhecidos e reconhecidos pelas suas valências
médicas e preços competitivos no mercado do Turismo Médico sendo considerados
“players” mundiais, muitos deles há já alguns anos. Portugal, apresenta-se como destino
maioritariamente de sol e praia, contudo existe uma aposta bastante interessante do
governo e outras entidades ligadas ao sector em desenvolver a imagem de Portugal
como destino de Turismo de Saúde e Bem-Estar.
Esta predisposição para apostar neste sector advém de um conjunto de variáveis que
permite ao país reunir condições para motivar esta aposta, desde o clima propício à
recuperação, todo o historial de tratamentos termais, a proximidade com o mar que
permite a realização de tratamentos de talassoterapia, as excelentes infraestruturas
médicas e de turismo, entre outras variáveis já mencionadas nesta investigação, que
começam de facto a atrair os chamados turistas médicos. Através dos inquéritos
realizados nesta investigação é possível apurar que existe um interesse notório neste tipo
de turismo representando quase metade da amostra dos inquiridos, e dessa mesma
metade, novamente 50% dos inquiridos mostraram de facto interesse em realizar
tratamentos médicos em Portugal. Embora não seja uma amostra muito significativa,
falamos de um nicho de mercado e este resultado por si só é significativo uma vez que
demonstra que 1/3 da amostra gostaria de realizar viagens a Portugal como motivação
principal: efectuar procedimentos médicos.
É ainda de salientar, que a maioria dos inquiridos que referiu este interesse faz parte dos
mercados considerados estratégicos no plano de negócios proposto nesta investigação:
Espanha e PALOP. Sendo que Espanha é já um mercado consolidado em Portugal e por
isso considerado potencial. Um outro dado interessante obtido nos inquéritos foi que dos
seis inquiridos que revelaram já ter viajado para realizar procedimentos médicos, três
deles fizeram-no em Portugal. A par das entrevistas, foi confirmado por quase todos os
entrevistados que existem já entidades a trabalhar este nicho de mercado e os próprios
admitem ter uma pequena parcela de negócio entregue a este sector. Ainda assim, esta
hipótese é verificada.
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Hipótese 2: Há uma preocupação em tornar Portugal num país com credibilidade
no sector da saúde a nível internacional.
Existe de facto uma preocupação em desenvolver a imagem de Portugal como destino de
Saúde, como referido mais adiante, para que esta mesma se traduza em confiança. Ou
seja, é necessário que a credibilidade no sector da saúde seja reconhecida em Portugal
para que confiem nas infraestruturas existentes, nos recursos humanos e nos serviços
para realizar intervenções médicas, sempre ao encontro das expectativas do cliente. O
cliente precisa confiar nos serviços para que se sinta confortável em realiza-los em
Portugal. E para tal acontecer, existe muito trabalho a desenvolver, nomeadamente na
área da acreditação médica internacional, que já se encontra referenciada em algumas
entidades de saúde em Portugal, como referido ao longo da revisão da literatura,
contudo, é necessário que essa imagem seja transmitida para os mercados-alvo, uma
imagem de qualidade, que reconheça as excelentes infraestruturas existentes, os
médicos reconhecidos internacionalmente, e os cuidados de saúde prestados. Os
entrevistados são da opinião em que é necessário reconhecer as competências de
Portugal assim como as excelentes infraestruturas privadas que existem. É necessário
transmitir uma imagem de credibilidade do nosso sistema nacional de saúde. Admitem
ainda que a nível médico temos todas as condições para criar uma imagem de
excelência.
Uma das ameaças referidas na análise SWOT da proposta do modelo de negócio
depara-se exatamente com este problema que é existirem muitos hospitais privados
ainda sem acreditação internacional (embora haja já alguns em processo de acreditação).
Esta hipótese é verificada.
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Hipótese 3: Portugal carece da criação de uma imagem e reputação nos principais
mercados emissores através de uma estrutura de promoção e comunicação
externa com força para colocar o produto no mercado.
Com a recente aposta do Governo no sector de Turismo de Saúde e Bem-Estar, e como
pode ser compreendido durante a revisão da literatura, a nova revisão do PENT
estabelece já linhas de atuação para várias regiões do país remetendo para o
desenvolvimento de um canal de promoção e comercialização a nível nacional com toda
a oferta integrada de Turismo de Saúde e para o desenvolvimento de um plano de
comunicação que estabeleça a promoção de Portugal como destino Turismo de Saúde.
Existe um vasto trabalho a ser feito para que Portugal se consiga posicionar no mercado,
atualmente existem já entidades a trabalhar essa imagem contudo há falta de sinergias e
de parcerias que em conjunto consigam promover este destino como um todo e
proporcionar ao cliente uma oferta integrada de serviços e que o direcione para as
entidades responsáveis. É notório o desenvolvimento deste tipo de Turismo por regiões,
algo também percecionado na revisão da literatura, uma vez que na região sul, o algarve
existem já algumas unidades hospitalares e de Turismo a trabalhar este nicho de
mercado com uma plataforma online associada, também na região norte, no Porto, foram
desenvolvidos recentemente dois operadores de viagens de turismo médico em
concorrência direta. Na região do centro, existe alguma oferta que contudo não trabalha
em sinergia.
Da mesma opinião, são a maioria dos entrevistados, que admitem o potencial do negócio
mas apresentam como principal “handicap” a falta de canais de distribuição nacionais
para divulgação dos produtos e serviços deste sector. Referem que a ausência da
promoção externa e institucionalizada da oferta é atualmente um barreira no
desenvolvimento deste mercado.
A partir dos inquéritos pode extrair-se algumas conclusões para esta questão, uma vez
que 1/3 dos inquiridos não demonstra interesse em realizar procedimentos em Portugal,
muito provavelmente, por não associarem o país a este sector de atividade pela falta de
imagem e reputação neste sector.
Também na proposta de negócio apresentada, é referido na análise SWOT como ponto
fraco a falta de reputação em comparação aos concorrentes internacionais, por ser uma
empresa recente no mercado e por não existir promoção externa de Portugal como
destino de Saúde. Esta hipótese é verificada.
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Hipótese 4: Existe mercado que justifique o desenvolvimento de um operador
turístico especializado em turismo médico e potenciais parceiros de negócio com
interesse neste sector.
Através da revisão da literatura é possível constatar que são várias as variáveis que
apontam para o crescimento deste sector e para o interesse de algumas empresas em
Portugal a criar oferta para este nicho de mercado que começa a penetrar este sector de
atividade. Recentemente, surgiram em Portugal dois operadores turísticos especializados
em Turismo Médico, com atividade ainda recente não permitindo ter feedback da atuação
no mercado, mas o que é facto é que a procura gera oferta, e estas duas empresas do
norte, sentiram que existiam potencial de crescimento deste sector em Portugal e procura
que justifica-se a criação de uma empresa de serviços que facilita-se a viajem do turista
médico em Portugal.
Para além disso, muitos hospitais privados desenvolveram gabinetes de apoio a
estrangeiros para dar resposta às necessidades deste tipo de cliente que desde a alguns
tem vindo a aumentar o número de adepto pela saúde em Portugal. Ou porque Portugal
apresenta preços competitivos e, em outros casos, pela dificuldade de acesso à saúde
nos países de origem. Os entrevistados reconhecem o potencial deste nicho e referem
que existe falta de operadores especializados na área que consigam compor pacotes
adequados. Referem ainda que é um nicho de mercado que poderá gerar algum negócio
para 3 operadores na área. Através dos inquéritos conseguimos apurar que de facto
existe um nicho de mercado e alguns dos inquiridos referiram Portugal como escolha no
destino de saúde.
Também a partir da proposta de negócio realizada, ao segmentar o mercado, chegou-se
à conclusão que existe de facto uma motivação em realizar viagens para fins médicos e
um grande potencial dos mercados estratégicos para realizar essas viagens para
Portugal. Assim, existe de facto, um nicho de mercado, para dar resposta com uma oferta
estruturada e de qualidade, com parcerias que permitam criar sinergias e gerar uma
oferta especializada e diferenciadora capaz de fazer face à concorrência existente. Esta
hipótese é verificada.
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7.3 CONFIRMAÇÃO DOS OBJETIVOS
Os objetivos foram, na sua maioria, atingidos. Ao longo da investigação foram-se
cumprindo os objetivos referidos no Capítulo 1 – Introdução, para tornar viável a chegada
à meta traçada.
Para alcançar os objetivos propostos foi seguida uma ordem de ideias que permitiu
clarificar o tema e os objetivos dos mesmos. Confirma-se que os objetivos foram
alcançados.

7.4 RESPOSTA ÀS PERGUNTAS DERIVADAS

Será favorável o desenvolvimento de um operador especializado?
Ao encontro daquilo que foi respondido na confirmação da hipótese 4, existe de facto um
nicho de mercado com potencial para gerar procura em Portugal e a necessidade de
criação de uma oferta qualificada, diferenciadora e competitiva. Para tal, é necessário
que seja desenvolvida uma empresa facilitadora destes serviços. Portugal apresenta
várias variáveis favoráveis à incubação deste tipo de negócio, como referido ao longo de
toda a revisão da literatura, e para além do nicho de mercado, existem parceiros com
interesse em realizar sinergias, permitindo atenuar a sazonalidade existente na atividade
turística e contribuindo para um crescimento da quota de mercados consolidados.
Ao analisar os resultados da proposta de negócio desenvolvida, os números apontam
para a geração de receitas favoráveis à criação do negócio assim como rácios de
rentabilidade, liquidez e solvabilidade bastante positivos e otimistas.

Existiram parceiros interessados neste tipo de negócio?
A análise das entrevistas permitiu averiguar que existem potenciais parceiros
interessados em criar sinergias com um operador turístico especializado em Turismo
Médico tornando-se uma oportunidade para o sector da saúde e do turismo trabalhar em
conjunto aproveitando as mais-valias de todos os intervenientes potenciando a sua
cadeia de valor através da captação de novas receitas externas, atenuação da
sazonalidade, aumento da quota de mercados maduros, consolidação do mercado
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PALOP e aumento da quota de novos mercados e, consequentemente, aumento das
receitas globais.

Quais serão os fatores diferenciadores que Portugal apresenta para enfrentar o mercado
e ganhar posicionamento?
Portugal terá que apostar numa estratégia de diferenciação e ter em conta fatores que
serão cruciais e que justificam o lançamento de Portugal neste mercado como destino de
saúde.
O aumento da procura de tratamentos médicos, por pacientes de países africanos de
língua oficial portuguesa, que não existem nos seus países é um dos fatores importantes,
dar resposta a vários mercados assim como o mercado europeu que apresenta novas
acessibilidades com a aprovação da Comissão Europeia sobre a mobilidade de doentes
no espaço europeu, facilitando o acesso à saúde nos países europeus. A localização
geográfica de Portugal, zona costeira atraente, o clima temperado e seco benéfico para a
recuperação dos pacientes e diversidade de atividades turísticas são características que
trazem requisitos a Portugal para o desenvolvimento propício desta atividade.
O que diferencia também Portugal de outros países recetores de Turismo Médico, e a
existência de unidades de prestação de cuidados de saúde com padrões de qualidade e
desempenho, ao nível das melhores referências internacionais, com selos de acreditação
médica internacional e gabinetes de apoio ao estrangeiro com facilidade de comunicação
nos idiomas dos mercados estratégicos. O nosso sistema de saúde conta com elevados
padrões de qualidade e de diferenciação técnica com uma oferta abrangente de
procedimentos e serviços que proporcionou a Portugal um posicionamento de saúde a
nível mundial de 12º lugar no ranking elaborado pela organização mundial de saúde.
Com a crescente procura externa de oferta disponível, tanto direta como de operadores
internacionais, faz com que várias entidades interessadas trabalhem a promoção externa
do país e procurem criar uma oferta integrada deste produto posicionando Portugal no
mercado, utilizando estes fatores diferenciadores para fazer face as barreiras e
dificuldades apresentadas na penetração deste mercado.
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7.5 RESPOSTA À PERGUNTA DE PARTIDA

Terá Portugal condições para se tornar um destino de Turismo de Saúde
e Bem-Estar na vertente de Turismo Médico?
Portugal apresenta condições de excelência no mercado do Turismo de Saúde e BemEstar, nomeadamente termas e spas, e pretende posicionar-se como destino de saúde
aproveitando uma nova oportunidade no sector: o Turismo Médico. Apesar de Portugal já
incluir empresas a trabalhar neste mercado e apesar de existirem projectos de mais
empresas a querer penetrar este mercado, Portugal ainda não é considerado um destino
de saúde nem de Turismo Médico.
Contudo, face ao mercado europeu, e aproveitando o facto da comissão europeia ter
aprovado o acesso à saúde em qualquer um dos países europeus com benefícios, será
mais fácil competir. O aumento dos voos low-cost permitem que haja uma facilidade a
nível de acessibilidades na Europa, o que se traduz numa mais-valia para Portugal e o
factor geográfico é também um aspecto positivo deste país, sendo um dos destinos
preferidos dos turistas provenientes do Reino Unido. O Reino Unido, sendo um dos
países desenvolvidos com elevados custos de serviços de saúde, pode começar a
procurar em Portugal uma alternativa para os cuidados de saúde, o que já se começa a
ver acontecer. Portugal deve começar a apostar neste mercado investindo na
qualificação de recursos humanos, no desenvolvimento de infraestruturas apropriadas
para este mercado que aliem hotelaria e serviços médicos, apostar na formação dos
médicos e enfermeiros, investir em tecnologia avançada que se reflicta numa boa relação
qualidade-preço, e deve ainda apostar em núcleos especializados em certas medicinas
que sejam únicos num tipo de tratamento, tal como já tem sido feito na clínica Maló.
No futuro, é necessário voltar a analisar o mercado e perceber aquilo que Portugal deve
melhorar, analisar as primeiras estatísticas deste mercado e perceber até que ponto as
receitas começam justificar a aposta neste mercado.
Atualmente, parecem existir condições favoráveis à incubação deste mercado, existe
uma aposta do governo e outras entidades ligadas ao sector em desenvolver a imagem
de Portugal como destino de Turismo de Saúde e Bem-Estar, é necessário que a
credibilidade no sector da saúde seja reconhecida em Portugal para que seja consolidada
a confiança e a segurança nas infraestruturas existentes, nos recursos humanos
altamente qualificados e internacionalizados e nos serviços diferenciadores e inovadores.
O Governo estabeleceu por isso linhas de atuação, como referido ao longo da revisão da
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literatura, para várias regiões do país remetendo para o desenvolvimento de um canal de
promoção e comercialização a nível nacional com toda a oferta integrada de Turismo de
Saúde e para o desenvolvimento de um plano de comunicação que estabeleça a
promoção de Portugal como destino Turismo de Saúde credível e reconhecido. Existe um
vasto trabalho a ser feito para que Portugal se consiga posicionar no mercado. São várias
as variáveis que apontam para o crescimento deste sector e existe um nicho de mercado,
para dar resposta com uma oferta estruturada, de qualidade, com parcerias que permitam
criar sinergias e gerar uma oferta especializada e diferenciadora capaz de fazer face à
concorrência existente. Portugal terá que apostar numa estratégia de diferenciação e ter
em conta fatores que serão cruciais e que justificam o lançamento de Portugal neste
mercado como destino de saúde.

7.6 REFLEXÕES FINAIS
Com a realização desta investigação foi possível consolidar todos os conceitos inerentes
ao tema desta dissertação: o Turismo de Saúde e Bem-Estar na vertente de Turismo
Médico, conhecer as complexidades do mesmo, avaliar as suas potencialidades e
perceber melhor este novo mercado.
É importante realizar este tipo de estudos a conceitos ainda pouco esclarecidos para que
comece a existir um interesse em compreender novos mercados.
Este trabalho cientifico ajuda a perceber que existem mercados com enorme potencial e
que países como Portugal, que estão ainda em fase de exploração e introdução, podem
estrategicamente vir a competir neste mercado e é sempre uma mais-valia para um pais
com uma boa industria de turismo alagar o seu mercado tornando-se mais competitivo.
Tendo em conta o panorama nacional e atendendo às vicissitudes económico-financeiras
existentes, torna-se crucial a inovação e da descoberta de novas potencialidades de
negócio.
Do presente trabalho resulta claro o potencial de Portugal enquanto destino turístico
médico, demonstrando-se ainda a viabilidade de um operador turístico nacional
especializado em turismo médico.
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7.7 RECOMENDAÇÕES
Ao longo da realização deste trabalho surgiram algumas recomendações, tais como: o
investimento do governo neste tipo de atividades é fundamental; arriscar na criação de
entidades e empresas que deem resposta à procura que começa a existir em Portugal;
analisar os mercados concorrentes e refletir sobre o que se pode aprender com eles;
motivar o investimento de pequenas e médias empresas na área; criar formas de
comunicação e marketing para chegar ao cliente; estas recomendações, a serem
implementadas, Portugal poderá assumir um papel de destaque neste mercado e
concorrer para a liderança, pelo menos na Europa.
Nos dias de hoje, com a atual crise económico-financeira e política, e vendo no turismo
uma esperança para a sobrevivência do país é importante pegar naqueles segmentos
que geram maiores receitas, tornando Portugal um país mais competitivo.

7.8 LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO
Este trabalho de investigação teve algumas limitações, tais como: a pouca
disponibilização de literatura portuguesa sobre o Turismo Médico, ausência de dados e
análises estatísticas ao sector, e a dificuldade em encontrar informação credível e dados
concretos sobre o tema de uma forma geral.
Contudo

foram

encontradas

soluções,

a

literatura

internacional

ajudou

no

desenvolvimento da revisão da literatura, enriquecendo significativamente o trabalho
apresentado. Sem este contributo o trabalho seria seriamente penalizado.
O número de páginas imposto, limita o seguimento da investigação tendo sido
ultrapassado em poucas páginas, páginas essas que são cruciais para a realização desta
investigação. T
Relativamente á verificação de hipóteses foi também criada uma escala com pertinência
para avaliar o seu nível de verificação.
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7.9 INVESTIGAÇÕES FUTURAS
O mercado do turismo médico é um mercado recente tornando-se por isso aliciante
continuar a investir na investigação neste segmento de atividade.
Existem várias questões, que por razões e limitação estrutural de trabalho, não foram
tratadas podendo por isso vir a ser analisadas futuramente, nomeadamente:


Globalização da Saúde – Quais os efeitos do Turismo Médico a este nível;



Comunicação e promoção deste mercado no mundo;



Estado – O que é necessário para tornar Portugal num destino de Turismo
Médico;



Desenvolvimento de Clusters de Turismo Médico;



Analise dos impactos do Turismo Médico no Mundo: Vantagens e Desvantagens
deste sector.

7.1 FECHO
O Turismo Médico tem futuro em Portugal, precisando apenas de criar uma imagem forte
e consolidada de Portugal como destino de saúde e uma oferta integrada de serviços
inovadores e diferenciadores que permitam sermos competitivos e ganhar quota de
mercado. Portugal tem grandes potencialidades para se afirmar neste sector.
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APÊNDICE A
INQUÉRITO SOBRE TURISMO MÉDICO EM PORTUGAL

A.1. INTRODUÇÃO
Este inquérito foi implementado a 100 indivíduos em dois momentos distintos: 54 dos
inquiridos foram abordados no Aeroporto de Lisboa e 41 responderam por inquérito
online através do Survey Monkey pelos seguintes sites:


Versão Portuguesa: https://pt.surveymonkey.com/s/9KYG2GS



Versão Inglesa: https://pt.surveymonkey.com/s/9QDGCMT

Este site foi divulgado através das redes sociais como o Facebook, em grupos ligados ao
Turismo Médico cujos participantes são considerados potenciais clientes. Contudo, face a
este nicho de mercado bastante específico foram encontradas algumas dificuldades em
inquirir o perfil de cliente indicado para fazer parte desta amostra. Desta forma, 28 dos
inquéritos realizados foram considerados inválidos/não relevantes por se apresentarem
incompletos ou por terem sido preenchidos por indivíduos de nacionalidade portuguesa,
não considerados potenciais clientes neste mercado. É possível extrair algumas
conclusões, sendo elas ainda assim pouco expressivas e representativas de apenas um
excerto da realidade e deverão por isso ser complementadas nesta investigação por toda
a revisão da literatura e pelas entrevistas elaboradas.
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A.2. INQUÉRITO
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APÊNDICE B
ENTREVISTAS

B.1. INTRODUÇÃO
Foram realizadas quatro entrevistas individuais a potenciais parceiros portugueses. As
entrevistas foram realizadas diretamente com o entrevistado e indiretamente via correio
eletrónico.

B.2. ENTREVISTA Nº.1

TURISMO MÉDICO – OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO

ENTREVISTA
Esta entrevista tem como intuito enriquecer a minha investigação sobre o Turismo
Médico em Portugal e a viabilidade do desenvolvimento de um Operador Turístico
Especializado em Turismo Médico. A sua opinião é fulcral para o aprofundamento da
minha Dissertação de Mestrado.

Agradeço, previamente, a sua colaboração.
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ENTIDADE ENTREVISTADA: VILA GALÉ, SA
NOME DO ENTREVISTADO: GONÇALO REBELO DE ALMEIDA
CARGO: ADMINISTRADOR
DATA: 20-08-2014

Pergunta 1: O Sector Turístico em Portugal tem revelado dados bastantes animadores com
um crescimento das receitas do primeiro trimestre de 2014 na ordem dos 6% face ao
primeiro trimestre de 2013 (Dados do Turismo de Portugal). Sendo que os mercados responsáveis
neste crescimento global do sector foram o Reino Unido, Espanha e Alemanha, considerados
mercados

alvo

pela

apetência

para

viajar

por

fins

médicos,

num

relatório

da

Accenture/Neoturis (“Definição da Estratégia colectiva para o sector do Turismo de Saúde e Bem-Estar
Português” 12/03/2014).

Qual a sua opinião acerca do potencial do Turismo de Saúde e Bem-estar, na vertente de
Turismo Médico em Portugal? Está familiarizado com o tema?

Resposta 1: SIM, ESTOU FAMILIARIZADO E TENHO PARTICIPADO EM VÁRIOS GRUPOS DE
TRABALHO E INICIATIVAS LIGADAS A ESTA TEMÁTICA. NA VERDADE, EXISTE UM
POTENCIAL DE NEGÓCIO NESTA ÁREA QUE APENAS AGORA COMEÇOU A SER TRABALHADO,
MANISFESTAMENTE POR FALTA DE OPERADORES ESPECIALIZADOS QUE CONSIGAM
COMPOR OS PACOTES ADEQUADOS. É IMPORTANTE REALÇAR QUE SERÁ SEMPRE UM
NICHO DE MERCADO FACE AO PANORAMA TURISTICO MAS QUE PODERÁ GERAR ALGUM
NEGÓCIO PARA 2 OU 3 OPERADORES DO SETOR E EM ESPECIAL AJUDAR A COMBATER A
SAZONALIDADE

Pergunta 2: A sua empresa teria interesse em ser parceira no fornecimento de serviços de
saúde aliados ao turismo em conjunto com um operador turístico especializado? Considera
que poderia ser uma parceria com potencial benéfico para o seu negócio?

Resposta 2: SIM, JÁ TEMOS FEITO ALGUMAS PARCERIAS COM 2 OPERADORES NA ÁREA E
COM OS PRINCIPAIS PLAYERS PRIVADOS NA ÁREA DA SAÚDE. A PARCERIA CONSISTE EM
FORNECER PREÇOS ESPECIAIS PARA SERVIÇOS HOTELEIROS PARA INCLUIR NOS PACOTES E
AJUDAR NA SUA DIVULGAÇÃO.
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Pergunta 3: No seu entender, quais poderão ser os principais “handicaps” deste do Turismo
Médico em Portugal?

Resposta 3: A PRINCIPAL DIFICULDADE VAI SER ENCONTRAR OS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
CERTOS PARA O PRODUTO (PACOTES) E A SUA COMUNICAÇÃO NO POTENCIAIS PAISES
EMISSORES. PORTUGAL AINDA NÃO TEM IMAGEM NESTA ÁREA E POR ISSO PARA ALÉM DO
TRABALHO DE DIVULGAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS, SERÁ NECESSÁRIO CONSTRUIR UMA
IMAGEM DE CREDIBILIDADE DO PAÍS NA ÁREA DA SAÚDE.

Pergunta 4: Considera que Portugal é dotado de boas infraestruturas/ bons recursos
humanos – na vertente médica e de saúde, capazes de dar resposta a este tipo de negócio e a
fazer face à concorrência existente a nível europeu?

Resposta 4: SIM, EM TERMOS DE PRODUTO MÉDICO, HOTELEIRO E RESTANTES
INFRAESTRUTURAS PENSO QUE TEMOS UM EXCELENTE PRODUTO

Pergunta 5: Concorda que o Turismo Médico em Portugal será uma actividade com potencial
crescimento nos próximos anos? Considera que, de alguma forma, Portugal se pode tornar
um país competitivo como destino de Turismo de Saúde e Bem-Estar na vertente de Turismo
Médico?

Resposta 5: ACREDITO QUE ESSE POTENCIAL EXISTE, MAS REFORÇO QUE SERÁ SEMPRE
UM NICHO DE MERCADO COM POTENCIAL DE NEGÓCIO APENAS PARA ALGUMAS EMPRESAS.

Pergunta 6: Por último, na sua opinião, o que deveria mudar para fortalecer este sector de
actividade em Portugal? Ou quais seriam para si os pontos-chave para que Portugal se consiga
lançar no mercado de Turismo Médico?

Resposta 6: PORTUGAL, ENQUANTO PAÍS, TEM QUE COMEÇAR A CONSTRUIR UMA
IMAGEM E REPUTAÇÃO INTERNACIONAL NESTA ÁREA E ISSO VAI EXIGIR UM ESFORÇO DE
COMUNICAÇÃO QUE PASSARÁ PELA PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NESTA
ÁREA, DA DIVULGAÇÃO JUNTO DA COMUNIDADE MÉDICA INTERNACIONAL E DE
SEGURADORAS E BROKERS ESTRANGEIROS.
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OBRIGADA PELO SEU APOIO.

B.3. ENTREVISTA Nº.2

TURISMO MÉDICO – OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO

ENTREVISTA
Esta entrevista tem como intuito enriquecer a minha investigação sobre o Turismo
Médico em Portugal e a viabilidade do desenvolvimento de um Operador Turístico
Especializado em Turismo Médico. A sua opinião é fulcral para o aprofundamento da
minha Dissertação de Mestrado.
Agradeço, previamente, a sua colaboração.

ENTIDADE ENTREVISTADA: Lusíadas Saúde
NOME DO ENTREVISTADO: João Martins
CARGO: CEO
DATA: 21-08-2014

Pergunta 1: O Sector Turístico em Portugal tem revelado dados bastantes animadores com
um crescimento das receitas do primeiro trimestre de 2014 na ordem dos 6% face ao
primeiro trimestre de 2013 (Dados do Turismo de Portugal). Sendo que os mercados responsáveis
neste crescimento global do sector foram o Reino Unido, Espanha e Alemanha, considerados
mercados

alvo

pela

apetência

para

viajar

por

fins

médicos,

num

relatório

da

Accenture/Neoturis (“Definição da Estratégia colectiva para o sector do Turismo de Saúde e Bem-Estar
Português” 12/03/2014).

Qual a sua opinião acerca do potencial do Turismo de Saúde e Bem-estar, na vertente de
Turismo Médico em Portugal? Está familiarizado com o tema?

Resposta 1: A minha opinião é muito positiva quanto ao respectivo potencial, embora
ainda seja necessário adotar e implementar várias ações facilitadores e promotoras
desta atividade no nosso país. Estou familiarizado com o tema especialmente na
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vertente de Turismo Médico ( TM ), não raramente confundida com o Turismo de Saúde
e Bem-estar. São conceitos diferentes.

Pergunta 2: A sua empresa teria interesse em ser parceira no fornecimento de serviços de
saúde aliados ao turismo em conjunto com um operador turístico especializado? Considera
que poderia ser uma parceria com potencial benéfico para o seu negócio?

Resposta 2: Certamente que sim com operadores especializados no TM, tendo sempre
em consideração o valor acrescentado e respectivo grau de diferenciação.

Pergunta 3: No seu entender, quais poderão ser os principais “handicaps” deste do Turismo
Médico em Portugal?

Resposta 3: O principal handicap é a ausência de promoção externa e institucionalizada
da oferta hospitalar portuguesa bem como o limitado numero de unidades nacionais
acreditadas por agências internacionais especializadas no sector da Saúde ( vg JCI –
joint Comission International).

Pergunta 4: Considera que Portugal é dotado de boas infraestruturas/ bons recursos
humanos – na vertente médica e de saúde, capazes de dar resposta a este tipo de negócio e a
fazer face à concorrência existente a nível europeu?

Resposta 4: Sim, quer a nível hospitalar quer a nível hoteleiro quer ainda ao nível de
infraestruturas e meios de comunicação. O posicionamento deve estar focado na
qualidade diferenciada dos serviços prestados e não necessáriamente no preço.

Pergunta 5: Concorda que o Turismo Médico em Portugal será uma actividade com potencial
crescimento nos próximos anos? Considera que, de alguma forma, Portugal se pode tornar
um país competitivo como destino de Turismo de Saúde e Bem-Estar na vertente de Turismo
Médico?

Resposta 5: Sim, considero, reconhecendo no entanto que o crescimento será gradual e
a competitividade será baseada em produtos / procedimentos cirúrgicos de nicho.
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Pergunta 6: Por último, na sua opinião, o que deveria mudar para fortalecer este sector de
actividade em Portugal? Ou quais seriam para si os pontos-chave para que Portugal se consiga
lançar no mercado de Turismo Médico?

Resposta 6: Potugal já está, ainda que num registo minimalista, no mercado do TM. Os
pontos chave estão contidos acima, na resposta 3, ultrapassando os handicaps aí
mencionados.
OBRIGADA PELO SEU APOIO.

B.4. ENTREVISTA Nº.3

TURISMO MÉDICO – OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO

ENTREVISTA
Esta entrevista tem como intuito enriquecer a minha investigação sobre o Turismo
Médico em Portugal e a viabilidade do desenvolvimento de um Operador Turístico
Especializado em Turismo Médico. A sua opinião é fulcral para o aprofundamento da
minha Dissertação de Mestrado.

Agradeço, previamente, a sua colaboração.

ENTIDADE ENTREVISTADA: Amorim Turismo
NOME DO ENTREVISTADO: Alfredo Reis
CARGO: Administrador
DATA: 02-09-2014

Pergunta 1: O Sector Turístico em Portugal tem revelado dados bastantes animadores com
um crescimento das receitas do primeiro trimestre de 2014 na ordem dos 6% face ao
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primeiro trimestre de 2013 (Dados do Turismo de Portugal). Sendo que os mercados responsáveis
neste crescimento global do sector foram o Reino Unido, Espanha e Alemanha, considerados
mercados

alvo

pela

apetência

para

viajar

por

fins

médicos,

num

relatório

da

Accenture/Neoturis (“Definição da Estratégia colectiva para o sector do Turismo de Saúde e Bem-Estar
Português” 12/03/2014).

Qual a sua opinião acerca do potencial do Turismo de Saúde e Bem-estar, na vertente de
Turismo Médico em Portugal? Está familiarizado com o tema?

Resposta 1: Eu acredito que o turismo de saúde de bem-estar como um todo tem um
grande potencial, acho que temos excelentes players nos vários sectores que precisam
de colaborar e de se articular melhor, na vertente do turismo médico também acho que
há excelentes infra estruturas nomeadamente privadas mas que precisam de também de
algum suporte em termos de credibilidade do destino. A saúde tem que se reconhecida
como algo de bom e Portugal para as pessoas terem mais confiança para irem a um
hospital no algarve ou em lisboa, ou uma clinica qualquer fazer uma intervenção media.
Se no Gana houver um hospital excelente, mas se a saúde no Gana for um problema
pouca gente ira arriscar ir ao gana fazer uma intervenção médica. Há aqui uma questão
de colocar Portugal e o sistema de saúde português no mapa para suportar depois a
atuação de cada uma das unidades individualmente.

Pergunta 2: A sua empresa teria interesse em ser parceira no fornecimento de serviços de
saúde aliados ao turismo em conjunto com um operador turístico especializado? Considera
que poderia ser uma parceria com potencial benéfico para o seu negócio?

Resposta 2: Tem interesse, no caso dos nossos hotéis Blue & Green, todos eles são 5
estrelas, todos eles têm SPAs, no Vilalara existem programas de emagrecimento com
oferta gastronómica dietética. E o sucesso do Turismo Médico pode passar por esta
articulação, se não vamos ter hospitais que vão ser hotéis e hotéis que se vão
transformar-se em clinicas. E por isso sim, esta articulação é benéfica para qualquer um
dos players.

Pergunta 3: No seu entender, quais poderão ser os principais “handicaps” deste do Turismo
Médico em Portugal?
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Resposta 3: A imagem do país, porque o sistema de saúde como um todo tem de ser
credível e tem que ter esse reconhecimento internacional para serem reconhecidas
competências. Portugal tem que estar no mapa de alguém que vai procurar um local
para fazer uma cirurgia. Por exemplo, implantes dentários, irão procurar a clinica Maló,
mas para afirmar o sector de turismo médico como sector de sucesso temos que ter
vários casos, e por isso a credibilidade do pais como destino é importante, A qualidade
dos serviços também tem que melhorar. Articulação das várias valências não só hotéis
mas transferes, seguros…o cliente vai querer um serviço chave-na-mão e não se quer
preocupar e estes serviços têm que ser articulados.

Pergunta 4: Considera que Portugal é dotado de boas infraestruturas/ bons recursos
humanos – na vertente médica e de saúde, capazes de dar resposta a este tipo de negócio e a
fazer face à concorrência existente a nível europeu?

Resposta 4: Eu acho que o português é dos melhores a nível de qualidade, acolhimento
e a nível profissional. Temos a vantagem de sermos um povo com arte de bem receber.
No nosso pais os hospitais provados começam a apresentar infra estruturas excelentes,
parecem quase hotéis para poder responder a essa exigência dos clientes, e nos
wellness resorts temos hotéis que parecem hospitais quase.

Pergunta 5: Concorda que o Turismo Médico em Portugal será uma actividade com potencial
crescimento nos próximos anos? Considera que, de alguma forma, Portugal se pode tornar
um país competitivo como destino de Turismo de Saúde e Bem-Estar na vertente de Turismo
Médico?

Resposta 5: Se Portugal é um dos principais destinos europeus de turismo e para o ser é
preciso ser competitivo, eu acredito que o mesmo se pode passar com o Turismo
Médico, não vejo razão para isso não acontecer. O Turismo Médico vai crescer, não só
pela oferta pontual que começa a aparecer, mas a diretiva comunicaria, cuidados
transfronteiriços, qualquer europeu pode utilizar os nossos serviços de saúde, por isso
acredito que todo o negócio do Turismo de Saúde bem-estar é um negócio com
potencial, as pessoas preocupação cada vez mais com a prevenção de doenças, com a
sua saúde e seu bem-estar e por isso acredito no potencial deste sector e acredito que
seja possível ter uma oferta em todas as vertentes de qualidade e competitiva porque
isso é uma realidade em muitos outros sectores deste país.
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Pergunta 6: Por último, na sua opinião, o que deveria mudar para fortalecer este sector de
actividade em Portugal? Ou quais seriam para si os pontos-chave para que Portugal se consiga
lançar no mercado de Turismo Médico?

Resposta 6: Credibilidade do País, visibilidade através da criação de uma imagem
nacional e tentar contemplar todas as vertentes de saúde e bem-estar com uma oferta
mais visível, acredito mais numa estratégia para o Turismo de Saúde e Bem-estar para
que as pessoas saibam que Portugal é uma alternativa para quem procura uma oferta
dentro de saúde e bem-estar com uma panóplia de serviços e infraestruturas já
organizadas para dar resposta às necessidades.
OBRIGADA PELO SEU APOIO.

B.5. ENTREVISTA Nº.4

TURISMO MÉDICO – OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO

ENTREVISTA
Esta entrevista tem como intuito enriquecer a minha investigação sobre o Turismo
Médico em Portugal e a viabilidade do desenvolvimento de um Operador Turístico
Especializado em Turismo Médico. A sua opinião é fulcral para o aprofundamento da
minha Dissertação de Mestrado.

Agradeço, previamente, a sua colaboração.

ENTIDADE ENTREVISTADA: Clínica Icare
NOME DO ENTREVISTADO: Luís Uva
CARGO: Dermatologista
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DATA: 02-09-2014

Pergunta 1: O Sector Turístico em Portugal tem revelado dados bastantes animadores com
um crescimento das receitas do primeiro trimestre de 2014 na ordem dos 6% face ao
primeiro trimestre de 2013 (Dados do Turismo de Portugal). Sendo que os mercados responsáveis
neste crescimento global do sector foram o Reino Unido, Espanha e Alemanha, considerados
mercados

alvo

pela

apetência

para

viajar

por

fins

médicos,

num

relatório

da

Accenture/Neoturis (“Definição da Estratégia colectiva para o sector do Turismo de Saúde e Bem-Estar
Português” 12/03/2014).

Qual a sua opinião acerca do potencial do Turismo de Saúde e Bem-estar, na vertente de
Turismo Médico em Portugal? Está familiarizado com o tema?

Resposta 1: Onde eu vejo maior potencial é na cosmética, um paciente que vem fazer
um botox no dia seguinte por ir à praia, agora se for grande cirurgia estar internada
num hotel de 5 estrelas se calhar não faz muito sentido.

Pergunta 2: A sua empresa teria interesse em ser parceira no fornecimento de serviços de
saúde aliados ao turismo em conjunto com um operador turístico especializado? Considera
que poderia ser uma parceria com potencial benéfico para o seu negócio?

Resposta 2: Claro.

Pergunta 3: No seu entender, quais poderão ser os principais “handicaps” deste do Turismo
Médico em Portugal?

Resposta 3: Adpatar a necessidade de cada um. Telemedecina é uma das formas de
fazer consulta à distância que fazia sentido nesse tipo de cliente existir este tipo de
consulta prévia mas é necessário aprovar algumas normas para que esta situação seja
viável e possível entre vários países. Envio de documentação e tudo mais. Perceber a
opinião do médico, avaliar as condições do paciente, etc.

Pergunta 4: Considera que Portugal é dotado de boas infraestruturas/ bons recursos
humanos – na vertente médica e de saúde, capazes de dar resposta a este tipo de negócio e a
fazer face à concorrência existente a nível europeu?
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Resposta 4: A nível médico julgo que temos todas as condições e nível de turismo todos
os prémios que temos recebido vêm verificar isso. A uma série de médicos com técnicas
pioneiras em Portugal.

Pergunta 5: Concorda que o Turismo Médico em Portugal será uma actividade com potencial
crescimento nos próximos anos? Considera que, de alguma forma, Portugal se pode tornar
um país competitivo como destino de Turismo de Saúde e Bem-Estar na vertente de Turismo
Médico?

Resposta 5: Pode. Temos condições médicas e de turismo como clima e de atividades
turísticas que podem ser apelativas para estes pacientes. Apostar pela competitividade
do preço que o cliente vem fazer um procedimento que não seja muito complexa e que
será mais barato que no seu país de origem, porque se o procedimento for demasiado
complexo os riscos também o são e pode tornar-se inviável a realização das atividades
programas por complicações que poderão surgir e que têm que estar asseguradas por um
seguro.

Pergunta 6: Por último, na sua opinião, o que deveria mudar para fortalecer este sector de
actividade em Portugal? Ou quais seriam para si os pontos-chave para que Portugal se consiga
lançar no mercado de Turismo Médico?

Resposta 6: O ponto-chave em primeiro acho que seria a publicidade e a imagem
transmitida, Ponto dois a relação com o cliente e a abordagem inicial que têm que ser
efectuada com o cliente, existir uma consulta para adaptar o programa aquilo que o
cliente quer por isso o médico tem que estar envolvido.

OBRIGADA PELO SEU APOIO.

ANÁLISE DE VIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DE UM OPERADOR TURÍSTICO ESPECIALIZADO EM TURISMO MÉDICO EM
PORTUGAL

175

