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NOTA DE IMPRENSA
Edição nº 19/2013
Assunto: Turismo de Saúde discutido
no Teia D'Ideias
TURISMO DE SAÚDE – UMA ALTERNATIVA À SAZONALIDADE OU UM
NEGÓCIO ESTRATÉGICO NÃO EXPLORADO?

A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva (TDI), em parceria com a
Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro, realizam no próximo dia 22 de
Maio de 2013, às 21 horas, o oitavo episódio da segunda série do ciclo de debates
Teia D’Ideias. Novamente com encontro marcado na Casa Manuel Teixeira Gomes
em Portimão, este espaço de troca e partilha de ideias será, nesta edição, dedicado
ao tema: Turismo de Saúde – Uma alternativa à sazonalidade ou um negócio
estratégico não explorado?.
A Teia D’Impulsos lança para a mesa a questão do turismo de saúde, cada vez mais
na ordem do dia num momento em que se procuram alternativas às ofertas turísticas
mais tradicionais, sobretudo numa região como o Algarve. Aliar os cuidados de saúde
e a procura do bem-estar às potencialidades naturais do Algarve poderá ser uma
oportunidade para alcançar novos mercados para o turismo algarvio, dinamizando
outras áreas de actividade e outros espaços geográficos que, por norma, se
encontram desvinculados ao “Sol e Praia” que tem servido de imagem de marca da
região. Neste debate, serão discutidos os possíveis contributos do turismo de saúde
para um desenvolvimento mais sustentável da economia algarvia, questionando até
que ponto não é este um filão ainda subexplorado e o que poderá ser feito em prol do
melhor aproveitamento das suas potencialidades.
Para discutir estas e outras questões, a Teia D'Ideias contará com o seguinte painel
de convidados: Luís Carito (Vereador da Câmara Municipal de Portimão), Desidério
Jorge da Silva (Presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve), João Silvério
Fernandes Bacalhau (Presidente do Conselho de Administração do Hospital Particular
do Algarve), Elidério Viegas (Presidente da Associação dos Hóteis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve) e João Viegas Fernandes (Presidente da
Associação Portuguesa de Turismo de Saúde e Bem-Estar). A Teia D'Impulsos será
representada por Bruno Estremores e a moderação do painel estará a cargo de Nuno
Silva.
O encontro está aberto a todos os interessados, que poderão assistir ao vivo e
participar activamente no debate. Este será ainda registado em formato áudio, sendo
posteriormente transmitido, em diferido, pela Rádio Costa D’Oiro no programa
“Impulso”, nos dias 23 e 30 de Maio, entre as 20.00 e as 22.00.
Esta edição da Teia D’Ideias contará ainda com o apoio da Loja Portuguesa e da Delta
na realização do coffee-break, a quem, desde já, manifestamos o nosso
agradecimento. No intervalo da tertúlia, terá ainda a oportunidade de conhecer e
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adquirir o livro Teia D’Ideias: Espaço de Cidadania, que agrega as principais
conclusões da primeira série deste ciclo de debates.
Para o próximo dia 19 de Junho de 2013 já está agendado o nono episódio da
segunda série da Teia D’Ideias, subordinado ao tema “Ser sénior em Portimão”. Mais
informações acerca desta e doutras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos em
www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com.

Portimão, 20 de Maio de 2013
A Direção da Teia D’Impulsos
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