Pós-graduação em Turismo de Saúde
O turismo de saúde é um conceito caracterizado pelas deslocações de turistas cuja principal
motivação é a obtenção ou manutenção de benefícios relacionados com a saúde, podendo
articular a valência médica com as valências turísticas que lhe estão associadas, desde o
termalismo ao lazer e bem-estar.
Portugal tem extraordinárias características que permitem desenvolvimento desta vertente que
mistura de forma equilibrada a saúde e o turismo. Possui um sistema de saúde considerado um
dos melhores do mundo com preços competitivos e, em termos turísticos, tem vindo a acumular
prémios internacionais, com uma significativa 20ª posição a nível mundial no “índice de
competitividade de viagens e turismo”.
Neste contexto, a pós-graduação em Turismo de Saúde, englobando as diversas vertentes,
parece ser importante para desenvolver competências profissionais em licenciados ou
equiparados, numa área em franco desenvolvimento, e de que seguramente o mercado de
trabalho virá a necessitar nos próximos anos.

Destinatários
- Licenciados da área das Ciências da Saúde, do
Turismo, da Hotelaria, Gestão, Marketing e
Publicidade e afins que pretendam especializar-se
no segmento do Turismo de Saúde.

Coordenação do curso
Dr. José Miguel Boquinhas

- Detentores de cursos de especialização tecnológica
nas áreas identificadas, com currículo relevante.

Propina:
2500 euros (10*250 euros)
50 euros de inscrição
O pagamento do curso é realizado faseadamente: 1ª
mensalidade (250€) no ato da inscrição e as restantes 9
mensalidades nos meses seguintes.

Inscrição

Creditação, Duração e Horário
30 ECTS | 10 meses
Inicio previsto: 20.10.2017
Semanal | 6ª feira (18-22h) e sábado (9-13h)

Número de participantes
Mínimo - 20 ; Máximo - 35

On-line, através do Site da ESSCVP (www.esscvp.eu)

A DESTACAR
Pós-graduação única a nível nacional
Formadores de referência nas áreas temáticas
Desenvolvida em Parceria com o Turismo de Portugal

Pós-graduação em Turismo de Saúde
A pós-graduação em turismo de saúde visa criar as condições para dotar licenciados ou
equiparados, quer da área da saúde, quer do turismo, quer da gestão, das necessárias
competências para poderem levar a efeito projectos nas diversas vertentes do turismo de
saúde, aumentando deste modo o úmero de saídas profissionais e o grau de empregabilidade.

Estrutura Curricular

Horas de Contacto

ECTS

Politicas de Saúde

40

5

Saúde Pública

32

5

Turismo Médico

24

2,5

Saúde e Bem-Estar: Termalismo e SPA

24

2,5

Atividade Turística e Culturalidade

25

3

Turismo Seguro

20

3

Soft Skills

20

3

Noções de Gestão Financeira e de Negócio

25

3

O Marketing e a Promoção do Produto

20

3

230

30

Total
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