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Turismo de Portugal, AICEP, Health Cluster Portugal e APHP 
promovem Turismo Médico em Portugal 

 

PORTUGAL FAZ BEM À SAÚDE 
 
Na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro, o Turismo de Portugal, I.P., o Health Cluster Portugal 
(HCP), a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE (AICEP) e a Associação 
Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) assinam um Protocolo de cooperação para a promoção 
internacional da oferta portuguesa de Turismo Médico. 
 
Sendo reconhecido que o Turismo Médico em Portugal tem potencial para gerar um volume de 

negócios superior a 100 milhões de euros/ ano, que Portugal tem boas condições para se afirmar 

internacionalmente no âmbito deste mercado, e que a Saúde é um ativo emergente na estratégia 

Turismo 2027 e um polo de desenvolvimento do país, as entidades subscritoras tomaram a iniciativa 

de celebrar um Protocolo que permita impulsionar o reconhecimento e a notoriedade internacional 

da oferta portuguesa e apoiar a sua colocação nos mercados externos. 

 

O Protocolo a assinar promove uma gestão mais eficaz e ativa sinergias entre os quatro subscritores, 

dado que o Turismo de Portugal é o instituto público competente na promoção internacional do 

destino Portugal, o HCP é a entidade que elegeu o Turismo Médico como vetor de competitividade 

do sector da saúde, a AICEP é a entidade que tem expertise no apoio à internacionalização das 

empresas e na exploração de oportunidades e missões no exterior do país e a APHP é a associação 

que representa a hospitalização privada portuguesa. 

 
A cerimónia de assinatura do Protocolo realizar-se-á, às 8h45, no salão nobre do Ministério da 
Economia e da Transição Digital, e será presidida pelo Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Siza Vieira, acompanhado pela Secretária de Estado do Turismo, Rita 
Marques, pelo Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias e pela Secretária de 
Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.  
 
 

 


