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Turismo de Saúde
e Bem-Estar
Portugal tem todas as condições
para se afirmar
internacionalmente como
destino de Turismo de Saúde e
Bem-Estar. Conheça a opinião
do sector público e privado.
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de saúde e outros atractivos turísticos.
Criaram um programa de investimen-
to específico - Health Turkish Program
do Ministério da Saúde (Hospitais
Públicos) e uma unidade especial den-
tro do Ministério da Saúde – The
Health Tourism Unit”. Mas há mais
exemplos: “A Hungria é o país da Euro-
pa com mais spas medicinais e tem
maximizado a conciliação do Turismo
Dentário com o Turismo de Bem-
Estar, com importantes receitas econó-
micas. O governo húngaro lançou um
plano de suporte ao desenvolvimento
do Turismo de Saúde para financiar a
expansão de mercado, evitar a emigra-
ção de profissionais e tem vindo a pro-
mover diversas áreas como a cirurgia
estética”. No caso da Polónia, “o gover-
no polaco identificou o Turismo de
Saúde como uma da 15 exportações
mais significativas para o país e com a
ajuda de fundos europeus, decidiu
criar uma campanha promocional para
promover o sector, identificando e cap-
tando potenciais clientes em diversos
mercados externos”.
Depois de referir estes exemplos inter-
nacionais, Sara Ismail defende a exis-
tência de um esforço comercial estru-
turado e consistente nos mercados
emissores por parte das entidades ofi-
ciais, nomeadamente, “através da inte-
gração do Turismo de Saúde e Bem-
estar no Plano Global de Promoção de
Portugal enquanto destino; da imple-
mentação de um Plano de Marketing
para a promoção e comercialização do
produto de Turismo de Saúde e Bem-
estar a nível nacional; do atracção de
Eventos Internacionais relacionados
com o tema e da divulgação do Turis-
mo de Saúde & Bem-Estar junto das
representações comerciais de Portugal
no exterior”.
A responsável da Trip for Wellness
defende, ainda, a alavancagem de pro-
dutos e marcas nacionais “bandeira”
com know-how, reconhecimento e cre-
dibilidade internacional neste nicho
específico. Por fim, alerta para o risco
de “uma certa banalização do tema
Wellness através de abordagem ligeira
por hotéis com conteúdo generalista
de Spa, tornando o cluster pouco cre-
dível perante um perfil de cliente bem
informado e cada vez mais exigente”. ¶

Explorar o nicho de Turismo
de Bem-Estar “ainda pouco
explorado a nível nacional” e
ajudar a promover Portugal

neste segmento. É este o objectivo da
Trip for Wellness, um operador total-
mente focalizado em Wellness Travel
que nasceu em Fevereiro deste ano.
“Somos especialistas em Viagens de
Bem-Estar em Portugal” afirma a fun-
dadora da empresa, Sara Ismail, para
quem a Trip for Wellness tem como
missão ser “uma referência para os
turistas que valorizam um estilo de
vida saudável e que procuram expe-
riências integradas de férias de Bem-
Estar em Portugal”.
A Trip for Wellness tem como princi-
pal canal de comunicação e promoção
um portal agregador de programas
temáticos no nicho de Saúde e Bem-
Estar, com cobertura nacional, e actua
numa vertente de turismo Inbound e
Incoming. De acordo com Sara Ismail,
os principais serviços e benefícios para
o cliente que procure a Trip for Well-
ness são: “O expertise e foco regional e
local, mas também a disponibilização
de conteúdos relevantes sobre o tema.”
Além disso, a empresa faz uma “selec-
ção criteriosa de parceiros com espe-
cial atenção no ‘know how’ e capacida-
de de delivery/ implementação dos
Programas tendo em conta as expecta-
tivas dos clientes”, afirma a responsá-
vel. A empresa dispõe também de
aconselhamento especializado e perso-
nalizado de acordo com as necessida-
des específicas do cliente e, sendo um
portal multi-pesquisável, permite a
possibilidade de pesquisar programas
de Bem-Estar por região, objectivo,
orçamento ou uma combinação de cri-
térios.

DESAFIOS DO TURISMO DE
SAÚDE E BEM-ESTAR
Para Sara Ismail, os principais de desa-
fios deste segmento turístico prendem-
se com a promoção do destino Portu-

gal enquanto destino turístico Well-
ness de qualidade e a capacidade de
competir internacionalmente. Neste
último aspecto, a responsável lembra
alguns concorrentes europeus: “Espa-
nha, nomeadamente a cidade de Bar-
celona, tem vindo a assumir-se como
um dos principais pólos de Turismo de
Saúde na Europa. O centro médico de

Barcelona foi criado por diversas enti-
dades públicas - Generalitat de Catalu-
nya, Agencia Catalana de Turisme,
(…) e privadas, com o objectivo de
promover e potenciar a cidade
enquanto um destino de saúde Turquia
- além da forte promoção internacio-
nal, oferece uma excelente relação qua-
lidade/ preço em termos de cuidados
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Trip for Wellness, nova empresa
de Viagens de Bem-Estar
Portal agregador de programas temáticos no nicho de Saúde e Bem-estar em Portugal
surgiu em Fevereiro.

>>Sara Ismail, fundadora da Trip for Wellness

{ }A Trip forWellness tem como missão ser “uma
referência para os turistas que valorizam um estilo
de vida saudável e que procuram experiências
integradas de férias de bem-estar em Portugal”
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