
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Índice 

1. Introdução……………………………………………………………………………………… 2 

2. Conferência……………………………………………………………………………………..  

3. Lista inscrições e Peças publicitárias………………………………………………… 

4. Conclusões finais………………………………………………………………………………  

 

 



 

 

 

Introdução 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo – Associação Empresarial das Ilhas Terceira, São 

Jorge e Graciosa – organizou, em 2017, o ciclo de conferências “Cooperação e 

Competitividade, com o cofinanciamento do Programa operacional Açores 2020.  

O objetivo essencial foi promover uma reflexão sobre temáticas relacionadas com os principais 

setores de atividade da Região Autónoma dos Açores, tendo sempre por base o crescimento e 

desenvolvimento sustentável dos Açores. O Ciclo abordou as temáticas do Mar, Agroindústria, 

Turismo, e Turismo de Saúde, promovendo uma reflexão e debates sobre a evolução destas 

grandes áreas na Região.  

O presente relatório versa a Conferência com a temática da Saúde, onde foram convidados 

nomes de reconhecido mérito nas respetivas áreas das intervenções.  

 

 

Conferência  Turismo de Saúde 

A conferência “Turismo de Saúde” teve lugar no dia 31 de Março de 2017, na Biblioteca 

Pública e arquivo Regional Luis da Silva Ribeiro. 

 

Sessão de Abertura 

- Dra. Carla Bretão (Vice-Presidente da Direção da CCAH) 

Resumo Intervenção: 

. O turismo de saúde tem um grande potencial de 

desenvolvimento e pode funcionar como um complemento ao 

setor do turismo. É competitivo, uma vez que toda a população 

terá, em algum momento da sua vida, que recorrer a ele e tem um 

grande valor acrescentado.  

. Os Açores devem acompanhar o desenvolvimento deste setor, 

uma vez que têm características particulares e inúmeros fatores 

de atração, tais como, natureza, clima, tranquilidade, bem-estar, 

posição geoestratégica, entre outros.  

. A criação de um produto estruturado poderá passar pela 

conciliação de experiências, com tratamentos mais simples e de 



 

 

curta duração, que poderão funcionar como um grande atrativo para o turista. 

. A Região deve explorar alternativas de diversificação da sua economia para gerar riqueza e 

procurar a complementaridade entre diversos setores de atividade, podendo este ser um 

caminho para o sucesso do turismo de saúde. Dada a dimensão da ilha Terceira, estes 

complementos são necessários. 

. Até à data, o setor da saúde tem sido visto de uma perspetiva tradicionalista, assistencial, de 

direito garantido e não como gerador de receita e é necessário mudar este paradigma. Não se 

devem realçar o que de menos bom existe nesta área, mas sim valorizar os bons serviços de 

saúde prestados na região. 

Ideias e/ou Recomendações:  

. Delinear uma estratégia que permita perceber qual o papel de cada interveniente no turismo 

de saúde, sendo eles, prestadores de cuidados de saúde, fornecedores de produtos de 

turismo, facilitadores, Governo Regional, entre outros, com o objetivo de criar um produto 

estruturado. 

Ações a desenvolver:  

. Realização de um estudo sobre Turismo de Saúde, que espelhe o caminho a percorrer, avalie 

e identifique as entidades prestadoras de serviços de saúde públicas e privadas e que 

condições existem para nos posicionarmos neste setor; 

. Identificações de vantagens competitivas; 

. Formação especializada; 

. Estabelecimento de contatos com intervenientes internacionais, eventualmente nos Estados 

Unidos da América (EUA). 

 

 

 



 

 

Painel 1 << Apoios para implementação de projetos  de Turismo de 

Saúde>> 

“O que é preciso para se implementar um plano de Turismo de Saúde e quais os seus 
impactos” 
 
 – Dr. Miguel Pombo (Fundador da Azores Life Science, responsável pela marca de cosmética 
Ignae) 
 
Licenciado pela Universidade Nova de Lisboa, iniciou a sua vida profissional com um estágio 

profissional no Governo dos Açores, tendo depois ido para a 

Grayling, uma consultora em Bruxelas com clientes na área 

automóvel, governamental, energética, farmacêutica, 

cosmética e bens de grande consumo.  

 

Foi diretor de contas da HDG Açores, uma agência de 

publicidade regional que entre outros projetos, desenvolveu 

a Marca Açores.  

É o fundador da Azores Life Science, responsável pela Ignae, 

uma marca de cosmética que incorpora ingredientes dos 

Açores e da Azores Medical Travel. 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. A Azores Medical Travel surgiu na sequência de um projeto de desenvolvimento de produtos 

de cosmética, a partir de produtos Regionais – IGNAE, utilizando o colostro das vacas. O 

projeto contou com o contributo da Universidade dos Açores, nomeadamente na investigação 

de bactérias que regeneram a pele até à camada interior. 

. A Azores Medical Travel realiza atualmente, em São Miguel, implantes dentários, em parceria 

com uma clínica local e com seguradoras dos EUA. 

. Existem vários países a concorrer com os Açores em cuidados médicos e devemo-nos 

posicionar e diferenciar, criando parcerias entre empresas e incluindo os hospitais públicos, 

que se complementem e potenciem o turismo de saúde. 



 

 

. Os Açores têm, como pontos fortes, a natureza, o clima, as águas termais, as nascentes 

naturais, a ligação aérea com os EUA, a oferta hoteleira, entre outras características, que 

tornam a ilhas locais únicos; 

. A nossa perceção da saúde é diferente do que ela é na realidade, e a Região presta bons 

cuidados de saúde, a custos acessíveis, que inclusivamente são reconhecidos pelos EUA; 

. O maior fator diferenciador, no que diz respeito ao mercado americano é o preço acessível, 

que deverá ser associado à qualidade e ao bem-estar; 

. Potenciar os benefícios do mel da ilha Terceira; 

. Potenciar as infraestruturas criadas na Região e aproveitá-las para diversas atividades de 

turismo de saúde; 

Ações a desenvolver  

. Apostar na acreditação pela Joint Commission: Accreditation, Health Care, Certification; 

. Conseguir que pequenas clínicas, agentes de turismo, facilitadores, seguradoras, etc, 

cumpram com uma plataforma comum de procedimentos e respostas integradas, por forma a 

transmitir confiança ao cliente. 

 

“Apoios para o Turismo de Saúde”  
 
– Dr. Ricardo Medeiros (Diretor Regional do Apoio ao Investimento e à Competitividade) 
 
 
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pela 

Universidade dos Açores, desempenhou funções de 

administrador e de direção financeira em várias empresas 

privadas desde o ano de 1997. A partir de 2006, foi administrador 

na empresa Ilhas de Valor, SA, assumiu a Presidência do Conselho 

de Administração da empresa Santa Catarina, SA e foi 

Administrador da Sinaga, SA.  

 

Atualmente assume funções como Diretor Regional de Apoio ao 

Investimento e à Competitividade no XI Governo dos Açores de 2012 a 2016. 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAqNre7b3UAhXGfRoKHbjHBK0QFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jointcommission.org%2F&usg=AFQjCNEsMzdQRYq_QpbiJijbtmoKTqLEqA


 

 

 
Resumo da intervenção: 

. Com a vinda das companhias lowcost e o aumento do fluxo de turistas, deve haver uma 

preocupação com o desenvolvimento do setor da saúde e consequente complementaridade 

entre os prestadores de serviços públicos e privados, nesta área. Devem, igualmente, ser 

criadas medidas para que os jovens possam criar projetos e potenciar a economia.  

. Em 2015, as receitas do turismo de saúde e bem-estar atingiram os 563,2 mil milhões de USD 

e entre 2013 e 2015, as receitas do setor cresceram em 14%, mais do dobro da taxa de 

crescimento da indústria turística global e espera-se que até 2020, o crescimento seja de 

7,7%/ano. 

. Os principais nichos de mercado incluem: nutrição e emagrecimento, medicina preventiva e 

personalizada, indústria de SPA e termalismo, associados a recursos naturais de grande 

qualidade, tais como, águas termais e minerais, ar limpo e fresco, paisagens verdes e 

sossegadas, clima ameno, recursos humanos jovens e cada vez mais qualificados, entre outros. 

. O COMPETIR+ é o principal sistema de incentivos criado pelo Governo dos Açores direcionado 

às empresas e empreendedores, sendo um importante instrumento de alavancagem das 

potencialidades da nossa Região e focado no estímulo ao empreendedorismo, competitividade 

empresarial e orientação da economia para bens e serviços (ex. Indústria e Turismo) 

exportáveis; 

. Os Subsistemas de Incentivos (SI) do Competir+ são: SI para o Fomento da Base Económica de 

Exportação, SI para o Empreendedorismo Qualificado e Criativo, SI para a Qualificação e 

Inovação, SI para o Desenvolvimento Local, SI para a Internacionalização e SI para a Eficiência 

Empresarial. 

. No que diz respeito aos poios ao Turismo de Saúde e de Bem-Estar temos o SI para o 

Fomento da Base Económica de Exportação e o SI para o Empreendedorismo Qualificado e 

Criativo. 

Ações a desenvolver:  

. Criação de uma clínica/organização com o objetivo de realizar missões aos EUA e dar a 

conhecer os nossos serviços, preços e outras vantagens no setor do turismo de saúde. 



 

 

. Apostar na certificação e acreditação das empresas. 

Moderadora: Dra. Olga Freitas (Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santo 
Espírito da Ilha Terceira) 
 

Debate 

Questão 1: Como é feito o follow-up dos clientes desde o seu país de origem até ao destino e 

vice-versa? 

Miguel Pombo: É sempre sugerido ao cliente que seja feita uma consulta prévia, no seu país de 

origem, para que haja um histórico detalhado e, desta forma, se possam prevenir ou tratar 

mais prontamente quaisquer complicações que possam surgir. Em caso de complicações, estas 

devem estar devidamente garantidas pelas seguradoras.  

É feita, também, uma seleção do cliente, em função do seu histórico de saúde. 

Questão 2: Qual a certificação jurídica que as seguradoras exigem? 

Miguel Pombo: Esta questão não foi ainda equacionada mas cada profissional de saúde tem o 

seu próprio seguro. 

Questão 3: No caso das clínicas já existentes em que os proprietários/ empresários não 

tenham idade inferior a 34/45 anos e queiram realizar um projeto de empreendimento, 

certificação ou remodelação, como podem obter algum financiamento, uma vez que não 

podem concorrer ao COMPETIR+? 

Ricardo Medeiros: Para já, tal não é possível, no entanto, o sistema é dinâmico e poderá haver 

esta alteração. 

 



 

 

Painel 2 - «Implementação e Impacto de um plano de Turismo de Saúde» 

“Turismo de Saúde – O que é e para quem se dirige?” 
- Dra. Margarida Bajanca (Deloitte Portugal)  

 

Licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, é Partner na Divisão de 

Consultoria, responsável pelo mercado de Public Sector, Life Sciences and Health Care. É ainda 

a líder de tecnologia em sector público na região da EMEA (Europe, Middle East and Africa). 

 

Na área da saúde tem trabalhado com os principais players neste mercado, como sejam o 

Ministério da Saúde, prestadores de cuidados de saúde públicos e privados, os seguros de 

saúde e os subsistemas, a indústria farmacêutica e a de 

dispositivos médicos.  

 

Tem desenvolvido, para estas entidades, projetos de 

estratégia de negócio, estudos económicos, otimização das 

operações, desenvolvimento de modelos de financiamento e 

de custeio e implementação de sistemas de informação.  

 

Liderou ainda diversos estudos sobre o sector da Saúde em 

Portugal, como o Survey of healthcare consumers in Portugal: 

Key Findings, Strategic Implications, onde foi coordenadora 

em Portugal do estudo lançado globalmente em 12 países em 

2011, e Saúde em Análise - Uma visão para o futuro (edições 2004 e 2011), um trabalho de 

investigação composto por uma caracterização do mercado português da saúde e do subsector 

do medicamento assim como dos principais desafios e tendências com que se defrontam os 

players neste mercado. 

 

Resumo da intervenção: 

. Geralmente, a referência ao turismo de saúde engloba dois mercados distintos: o de turismo 

médico e o de bem-estar.  

. O turismo médico inclui tratamentos médicos necessários e opcionais, podendo ter uma 

perspetiva mais reativa ou proactiva e o turismo de bem-estar existe uma ampla diversidade 



 

 

de cuidados, geralmente orientados para a procura do equilíbrio e harmonia mental, 

emocional, espiritual e física. 

. A definição do turismo de saúde não é estandardizada e subsistem inconsistências entre os 

métodos utilizados para aferir o número de turistas médicos e de bem-estar, nomeadamente 

na distinção entre os que têm ou não o turismo de saúde como propósito fundamental da 

viagem. 

. Genericamente, distinguem-se 2 principais motivações para que um indivíduo realize turismo 

médico: a procura por cuidados diferenciados ou de qualidade superior e a falta de acesso 

atempado ou a custos apropriados a cuidados existentes no país. 

. A decisão relativa ao destino é influenciada pelo custo do tratamento e estadia, familiaridade 

com o país, qualidade dos cuidados, riscos para o doente e facilidade da viagem. 

. Neste momento, a Ásia e América Latina são os continentes mais procurados pelos norte-

americanos. 

. Existem diversos stakeholders que beneficiam do crescimento do turismo de saúde: Governo, 

prestadores de serviços, seguradoras e consumidores. 

. Existe já uma elevada concorrência neste mercado, a qual requer uma estratégia bem 

definida e focada nos nichos de mercado onde existam maiores vantagens comparativas, bem 

como riscos para a população local associados a este tipo de turismo que importa acautelar e 

assegurar o máximo benefício para a comunidade e economia local. 

. O foco deverá ser a atração dos turistas que têm a saúde como objetivo primário da viagem, 

motivados por diferentes fatores: transfronteiriços, diáspora, outsourcing, tratamentos não 

disponíveis no país ou sem cobertura de saúde no país, check-ups em centros de bem-estar, 

retiros e viagens a spas. 

. O perfil e origem dos turistas têm vindo a alterar-se ao longo do tempo, sendo cada vez mais 

turistas oriundos de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, fruto das maiores 

barreiras no acesso aos cuidados nos países de origem e do aumento da qualidade nos 

cuidados nestes últimos. 



 

 

. Com a tendência do envelhecimento da população, dever-se-á apostar na medicina 

preventiva. 

Ações a desenvolver: 

. Os prestadores de cuidados de saúde são determinantes para o sucesso da oferta turística, 

devendo assegurar qualidade no acompanhamento e tratamento do doente e tratamentos 

diferenciados, especialmente no que diz respeito ao turismo de bem-estar e portanto dever-

se-á apostar em diferentes aspetos: 

 Acreditação interna e internacional (por exemplo, certificação pela JCI, NABH ou 

ACHSI); 

 Qualidade das instalações; 

 Qualidade do serviço prestado ao cliente e adaptação aos diferentes segmentos; 

 Tecnologia avançada e atual; 

 Acesso rápido sem filas de espera; 

 Capacidade de comunicação e interação com os doentes e seguradoras antes, durante 

e depois dos tratamentos. 

. Promover uma complementaridade entre outros stakeholders com influência na decisão do 

destino, tais como, facilitadores/ operadores de turismo de saúde, seguradoras e players de 

turismo. 

 

 “Caso de sucesso a nível nacional”  
 
– Dr. Carlos Mouta (Travel Health Experience) 
 
Licenciado em enfermagem e Mestre em Gestão das Organizações – Ramo Unidades de Saúde, 

pelo Instituto Politécnico do Porto, encontra-se atualmente a frequentar o Doutoramento em 

Sustentabilidade Social e Desenvolvimento. 

É enfermeiro no Centro Hospitalar do Porto desde 2004, assume funções como Secretário da 

Mesa Assembleia Geral da Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal desde 2014 e 

em 2012 iniciou a sua atividade como Fundador e Sócio Gerente da empresa Travel Health 

Experience, que atua na área do Turismo de Saúde. 

 

 



 

 

 

Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. A criação da Travel Health Experience (THE) surgiu da identificação da dificuldade que alguns 

pacientes tinham em continuar os seus tratamentos, fora da sua área de residência, aquando 

da realização de férias.  

. O receio e o desconhecimento, sobre a possibilidade da prestação de cuidados de saúde, e a 

dependência de um familiar para as deslocações, impedia-os muitas vezes de viajar.  

. Identificada esta necessidade, e após a análise do mercado potencialmente interessado, 

verificou-se tratar de uma 

oportunidade de negócio, tendo 

em conta particularmente que esta 

situação atinge igualmente turistas 

estrangeiros interessados em 

viajar. Verificamos que a existência 

de uma empresa que prestasse 

este serviço a turistas, nacionais e 

estrangeiros, preencheria uma 

lacuna no sector do Turismo, sendo uma mais-valia para os diversos players, acrescentando 

qualificação e excelência ao destino Portugal, face aos demais concorrentes. 

. A THE permite criar um plano de assistência de saúde personalizada, a turistas nacionais e 

estrangeiros, com necessidades específicas de cuidados contínuos e prolongados, durante a 

sua estadia em Portugal.  

. Existem dois principais mercados: Saúde e Bem-Estar em Portugal e Turismo Médico em 

Portugal. 

. Os serviços da THE permitem: obter uma oferta global de serviços que necessita, visitar mais 

do que um local e realizar estadias mais prolongadas, captar um tipo de cliente fiel e que 

repete o destino, reduzir a sazonalidade da procura, atrair um tipo de cliente que escolhe 

alojamentos de 4 estrelas ou superior e captar um público-alvo com consumo médio no 

destino superior a outros segmentos de turistas. 



 

 

. Existem diversos projetos desenvolvidos pela THE, tais como, Porto Medical Tourism - 

Oportonity  to fell well, Health Cluster Portugal - Healthy`n – Rede Coimbra, Healthy`n – Rede 

Prelada e Healthy`n – Rede Arrábida. 

. O envelhecimento progressivo da população, aliado ao aumento da esperança média de vida, 

poderá ser encarado como uma oportunidade de transformação do sector do turismo. 

. Um local que, além de uma enorme quantidade e variedade de atrativos turísticos, possua 

um sistema de acompanhamento do turista durante a estadia, mantendo os cuidados que 

realiza no seu país de origem, será uma mais-valia face a outros destinos e neste caso, os 

Açores merecem um grande destaque. 

Ações a desenvolver:  

. Adaptação de infraestruturas existentes, a nível de temperatura, climatização, condições de 

higiene, pavimentos, entre outros. 

. Desenvolver protocolos com diversas entidades e instituições, empresas do sector da saúde, 

associações de doentes, unidades hoteleiras e empresas do sector do turismo e transportes.  

. Realização de missões inversas à ilha Terceira. 

 
Moderador: Dr. Marcos Couto (Comissão da Saúde da CCAH) 
 
Debate 

Questão 1: Que mercados devemos procurar para os Açores e qual o primeiro passo a dar? 

Margarida Bajanca: Os mercados estão sempre condicionados pela oferta existente. Tendo em 

conta o conhecimento que tem sobre a região, poderia apostar-se nos EUA, devido ao elevado 

número de descendentes, Alemanha, Canadá e Reino Unido mas será sempre necessário 

efetuar um estudo aprofundado sobre este tema. 

Carlos Mouta: Os Açores poderiam apostar nos EUA, devido à ligação aérea e na Alemanha, 

pelo termalismo. Os preços praticados na Região são muito competitivos. 

Questão 2: Os turistas com doenças crónicas poderão ser um mercado interessante? 



 

 

Carlos Mouta: O termalismo poderá ser recuperado e, com isso, ser uma oferta muito 

interessante, uma vez que apesar de não funcionar como uma cura da doença, melhora 

substancialmente a qualidade de vida das pessoas e proporciona um ambiente de 

tranquilidade de bem-estar. 

Questão 3: Qual é o top 3 das ações de promoção da vossa empresa que desenvolveram e que 

tiveram melhores resultados? 

Carlos Mouta: As ações que melhor resultaram foram as missões e jantares com empresas 

indicadas pelas Embaixadas de cada país, missões inversas, contatos direcionados aos nichos 

de mercado que se pretende e estabelecidos presencialmente e online. 

Questão 4: Como é que os clientes têm conhecimento da Travel Health Experience? 

Carlos Mouta: Através da internet, referenciação por parte dos hotéis, essencialmente na zona 

do Porto. 

 

 

Sessão de Encerramento, com o Sr. Secretário Regional da Saúde, Dr. Rui Luís  
 
 
Resumo da intervenção / Ideias-Chave: 

. O Governo Regional está empenhado em desenvolver um projeto estruturado do Turismo de 

Saúde, em complemento às ofertas turísticas (patente também nas páginas 133 e 143 do 

Programa de Governo, bem como no Plano Estratégico de Marketing do Turismo); 

.  Apostar na vertente como vantagem competitiva e produto de alto valor acrescentado, bem 

como na complementaridade entre a área do Turismo e a área da Saúde; 



 

 

. Há necessidade de ter uma entidade “umbrela”, alguém 

que lidere o processo, que deverá ser a SDEA, integrando 

todas as outras entidades dispostas a fazer parte. Deve 

perceber quais as especificidade em cada uma das ilhas e 

apresentar um produto global, avançando com a 

elaboração de um Estudo, com candidatura ao PO Açores 

2020; 

. Necessidade de foco, percebendo o que os turistas 

procuram e o que podemos oferecer, para podermos 

atingir os mercados certos. Atenção às listas de espera e 

riscos locais para a implementação da estratégia, daí a 

necessidade de articular com a acreditação do sistema de saúde; 

. Necessidade de acreditação dos hospitais. A Secretaria vai avançar rapidamente com um 

programa nos próximos 3 anos, para que possamos ter os 3 hospitais acreditados até final da 

legislatura, bem como todas as unidades de saúde de ilha; 

. Exemplo da medicina dentária: área onde a Região dá cartas, bom exemplo de 

complementaridade, boa qualidade, sem listas de espera, no fundo, uma mais-valia e exemplo; 

. Ilha Terceira poderá ser destino preferencial e fator diferenciador para o mercado americano 

(base das lajes, hospital, oferta privada) 

. Temos um caminho a correr a médio prazo sem mais demoras! 

 
Principais Conclusões: 
 
 
. Unanimidade em considerar o enorme potencial, ainda por explorar, do Turismo de saúde na 

Região. 

. Existe já uma elevada concorrência neste mercado, o qual requer uma estratégia bem 

definida e focada nos nichos de mercado onde existam maiores vantagens comparativas, bem 

como riscos para a população local associados a este tipo de turismo que importa acautelar, e 

assegurar o máximo benefício para a comunidade e economia local. 



 

 

 

. Necessidade de desenvolver um estudo que seja capaz de: delinear uma estratégia que 

permita perceber qual o papel de cada interveniente no turismo de saúde; perceber quais as 

especificidades em cada uma das ilhas; seja capaz de apresentar um produto global; defina 

quais as vantagens competitivas da Região; preveja formação especializada; desenvolva 

contatos com intervenientes internacionais (GR prevê que a SDEA seja a entidade 

coordenadora do estudo); 

. Apostar na acreditação e certificação das unidades de saúde públicas e privadas. A Secretaria 

Regional da Saúde prevê avançar rapidamente com um programa nos próximos 3 anos, para 

que possamos ter os 3 hospitais acreditados até final da legislatura, bem como todas as 

unidades de saúde de ilha; 

. Conseguir que pequenas clínicas, agentes de turismo, facilitadores, seguradoras, etc, 

cumpram com uma plataforma comum de procedimentos e respostas integradas, por forma a 

transmitir confiança ao cliente. 

. Criar e definir critérios mínimos, e adaptar as infraestruturas existentes para: Qualidade das 

instalações (temperatura, climatização, condições de higiene, pavimentos); Qualidade do 

serviço prestado ao cliente e adaptação aos diferentes segmentos; Tecnologia avançada e 

atual; Acesso rápido sem filas de espera; Capacidade de comunicação e interação com os 

doentes e seguradoras antes, durante e depois dos tratamentos. 

. Ilha Terceira poderá ser destino preferencial para o Turismo de saúde, com especial enfoque 

para o mercado americano (base das lajes, hospital, oferta privada) 

. Promover uma complementaridade entre outros stakeholders com influência na decisão do 

destino, tais como, facilitadores/ operadores de turismo de saúde, seguradoras e players de 

turismo. 

. Desenvolver protocolos com diversas entidades e instituições, empresas do sector da saúde, 

associações de doentes, unidades hoteleiras e empresas do sector do turismo e transportes.  

. Realização de missões inversas à ilha Terceira. 

 

 


