A Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa e o Turismo de Portugal, I.P.
prosseguem objetivos e possuem instrumentos privilegiados no que respeita à promoção
da formação para o setor da saúde e turístico, quer em termos de infraestruturas físicas
quer de capital humano.
Assim, o presente programa de Pós-Graduação em Turismo de Saúde visa qualificar os
profissionais, atuais e futuros, do setor da saúde, turístico e hoteleiro que exercem, ou
pretendem vir a exercer, lugares de chefia nas diferentes unidades do setor, dotando-os de
conhecimentos atualizados sobre o mesmo e de competências específicas de gestão.
A pós-graduação em turismo de saúde visa criar as condições para dotar licenciados, ou
equiparados, da área da saúde, do turismo, e da gestão, das necessárias competências
para poderem levar a efeito projetos nas diversas vertentes do turismo de saúde,
aumentando deste modo o número de saídas profissionais e o grau de empregabilidade.

PÓS-GRADUAÇÃO
TURISMO DE SAÚDE
LISBOA
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Av. De Ceuta, Edifício Urbiceuta, nº 1, 1300-125 Lisboa, Portugal

(+351) 213 616 790 (geral)
(+351) 211 361 271 (formação pós-graduada)

www.esscvp.eu

secretariaposgraduado@esscvp.eu

PLANO CURRICULAR E DOCENTES
Módulos

Horas de Contacto

ECTS

Políticas de Saúde

24

5

Saúde Pública

36

5

Turismo Médico

24

2,5

Termalismo, Saúde e Bem-Estar

24

2,5

Atividade Turística e Culturalidade

24

3

Turismo Seguro

24

3

Soft Skills

24

3

Noções de Gestão Financeira e de Negócio

24

3

CUSTO

Marketing e Promoção do Produto

24

3

1800 euros (10x180 euros)
100 euros de inscrição

Total

228

30

Conscientes de que Portugal é rico em
património médico, saúde, lazer e
bem-estar, esta formação é uma
oportunidade única para antecipar
tendências do mercado, qualificar e
desenvolver competências, estabelecer
redes de networking e desenvolver um
know-how empreendedor nos profissionais gestores e responsáveis hoteleiros;
diretores de marketing e publicidade;
gestores de recursos humanos; licenciados
na área da saúde - que desempenham
funções ou ambicionam trabalhar nestes
segmentos turísticos.

CREDITAÇÃO, DURAÇÃO E HORÁRIO

As saídas profissionais abrangem não só o
turismo médico, em franco desenvolvimento,
mas também as vertentes em expansão do
turismo de lazer e bem-estar, como o
termalismo, ou ligadas a estabelecimentos
hoteleiros/wellness e Spas, muitas vezes
também associadas a conceitos de bons
hábitos alimentares, nutrição saudável e
de prevenção de doenças.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

DESTINATÁRIOS

Min. 20
Max. 35

Licenciados na área das Ciências da Saúde, do Turismo, da Hotelaria, de Gestão, Marketing e Publicidade
e afins que pretendem especializar-se no segmento do Turismo de Saúde.
Detentores de cursos de especialização tecnológica nas áreas identificadas, com currículo relevante.

30 ECTS | 228 horas de contacto
10 meses | 27 setembro 2019 a 20 junho 2020
6º feira (16-22h) e sábado (9-17h)
Frequência bimensal

COORDENAÇÃO DO CURSO
Dr. José Miguel Boquinhas

LOCAL
Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa
(1º semestre)
ESSCVP (2º semestre)

Inscrições em: www.esscvp.eu

Pós-graduação única a nível nacional.
Formadores de referência nas áreas temáticas.
Desenvolvida em parceria com o Turismo de Portugal.

