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ENQUADRAMENTO

2012 – Definição do Cluster da Saúde e Bem-Estar no contexto da CCP

• Que âmbito;
• Qual o impacto na economia;
• Eixos de desenvolvimento do Cluster;
• Quais as estratégias para a CCP.
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APOSTA NA QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS – eixo de valorização do CSBE
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Âmbito do estudo:

• Clínicas médicas especializadas em ambulatório;
• Termas;
• Hotéis com spa;
• Spas (banhos turcos, saunas, solários, massagem, relaxamento);
• Ginásios simples e ginásios com spa;
• Centros desportivos;
• Clínicas de estética e salões de cabeleireiro com e sem estética médica integrada;
• Farmácias;
• Parafarmácias;
• Ervanárias;
• Dietéticas;
• IPSS para pessoas com doenças do foro mental, incapacidades motoras, lares e centros

de dia;
• Empresas de apoio domiciliário.
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Objetivos:

1. Perfis e Profissões do CSBE / Tipologias de empresas;
2. Mapeamento das necessidades de qualificação dos RH;
3. Sensibilização de gestores para a importância do investimento nos RH;
4. Sensibilização dos ativos do CSBE para a qualificação e formação;
5. Propostas de linhas de ação – políticas públicas – para valorização e crescimento do

CSBE.

A PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO DO CSBE ACENTA NA VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS
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Metodologia de trabalho

1. Desk research a documentos estratégicos;
2. Análise de eixos de desenvolvimento económico para Portugal;
3. Análise das tendências de desenvolvimento do CSBE – modelos de negócio e

comportamento do consumidor;
4. Inquérito a gestores (480);
5. Entrevistas estratégicas;
6. Estudos de caso (8);
7. Análise a 73 perfis e profissões.

Resultados:
• Modelos de negócio;
• Competências estratégicas;
• 1 proposta de alteração a 1 perfil profissional;
• 1 proposta de novo perfil profissional.
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Cenários económicos
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Macro tendências de comportamento do consumidor
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Evolução do negócio no CSBE
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Evolução do negócio no CSBE
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Recursos humanos – estratégia Portugal 2020

• O crescimento inteligente (promover o conhecimento, a inovação, a educação
• e a sociedade digital);
• O crescimento sustentável (eficiência em termos de recursos e reforço da
• competitividade);
• O crescimento inclusivo (aumentar a taxa de participação no mercado de trabalho,

aquisição de qualificações e luta contra a pobreza)

Do novo quadro estratégico destacam-se os seguintes objetivos:

• Tornar realidade a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade;
• Melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação;
• Promover a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa;
• Incentivar a criatividade e a inovação, promovendo o espírito empreendedor em todos

os níveis da edução e formação.
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL:

Técnico/a especialista de animação em turismo de saúde e bem-estar, de nível 5.

Qualificação: Técnico/a especialista de animação em turismo de saúde e
bem-estar.

Descrição geral: efetuar o planeamento, coordenação, promoção e venda de serviços e
produtos de saúde e bem-estar de per si e na sua relação com o turismo de saúde, de
modo a garantir um serviço de qualidade e a satisfação dos clientes.

Prestar informações a clientes assim como efetuar o atendimento, receção e
acompanhamento dos mesmos e dos seus acompanhantes ao longo de toda a estadia e
desenvolver todos os procedimentos administrativos relativos à estadia dos clientes de
turismo de saúde.
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PROPOSTA DE NOVO PERFIL PROFISSIONAL:

Qualificação: Técnico/a especialista de gestão de saúde e bem-estar.

Descrição geral:

Conceber, desenvolver, promover e comercializar diferentes serviços e produtos na área

da saúde e bem-estar em empresas que atuam na área do turismo de saúde (hospitais,

clínicas de saúde e bem-estar, agências de viagens com oferta específica na área da saúde

e bem-estar, organizações de broker na área da saúde e bem-estar) e outros organismos e

empresas do setor da saúde e bem-estar que efetuam operações diversificadas na área do

turismo de saúde.
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Conclusões:

O papel dos poderes Públicos, no desenvolvimento integrado do Cluster da Saúde e Bem-
Estar pode ser sintetizado pelas seguintes medidas:

• Fomentar o empreendedorismo: apoiar as PME com projetos estruturantes, promover
o surgimento de empreendedores sociais mais dinâmicos e de empresas com
processos de internacionalização visando as redes globais;

• Investir na qualificação e valorização dos recursos humanos, a nível dos sistemas
públicos, não só nos perfis académicos de nível superior mas também em perfis
intermédios;

• Desenvolver estratégias de apoio à Gestão Empresarial: apoiar os fatores imateriais de
competitividade, os planos de qualificação dos recursos humanos, a reorganização
empresarial e a cooperação interempresarial.
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Conclusões:

São assim de considerar um conjunto de ações de valorização dos recursos humanos do
Cluster de Saúde e Bem-Estar tais como:

• Propor novos perfis profissionais no âmbito do SNQ que permitam qualificar
profissionais nas áreas emergentes associadas às tendências analisadas;

• Conceber e implementar cursos de especialização em áreas emergentes, para
profissionais de nível médio associados a novas necessidades do setor;

• Conceber e implementar cursos em áreas de formação complementar e de
especialização tecnológica;

• Conceber um programa de estágios, a partir de formações do secundário, em cursos
de caracter geral ou cursos de caracter profissional.
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