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A Importância do Turismo de Saúde e Bem-Estar
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde refere-se,
atualmente, a um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas
à ausência de doença ou enfermidade. A economia da saúde e bem-estar tem
apresentado uma evolução positiva significativa, sendo a procura influenciada por
fatores nem sempre convergentes, designadamente: o envelhecimento demográfico, o
sedentarismo, os elevados níveis de stress, a perda de qualidade de vida e a maior
consciência preventiva e de bem-estar das populações, assim como as próprias
tendências de consumo, que favorecem uma maior procura de cuidados de bem-estar.
A análise da evolução internacional permite delimitar nestes novos mercados os
seguintes segmentos: o turismo de saúde, que representa 20% do mercado de turismo
de saúde e bem-estar; o turismo de bem-estar, geral e específico, que representa 80%
do mercado do turismo de saúde e bem-estar. Na Europa, este produto, em termos
integrados, tem registado um crescimento anual significativo desde 2000. Certo é
que, nos comportamentos de consumo, verificam-se alterações que transformam
profundamente o padrão da procura de saúde e bem-estar. Os novos tratamentos
situados entre saúde e bem-estar constituem um segmento de procura muito
dinâmico, para o qual se desenvolveram o conceito de SPA médico e os programas
de wellness, renovando conceitos de saúde e bem-estar tradicionais (termalismo,
atividade física, nutricionismo e turismo de bem-estar).
No que se refere ao termalismo europeu, assiste-se a um reposicionamento do
produto termal no mercado, procurando transformar as termas em locais de exceção
para recuperação, reabilitação, repouso, promoção da qualidade de vida e da saúde
em geral. Os turistas que procuram as termas com objetivos centrais de cura,
reabilitação e prevenção constituem a clientela mais fiel e estável, mas destaca-se
cada vez mais a clientela com objetivos de recuperação e melhoria do estado físico
geral e do bem-estar global, que se apresenta como um segmento mais exigente e
volátil nas suas escolhas, procurando as termas para desfrutar de um conjunto de
serviços vários, terapêuticos e turísticos.
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Assim sendo, urge qualificar a oferta de turismo de saúde e bem-estar, com vista ao
desenvolvimento e crescimento deste produto de relevância estratégica para muitos
países da Europa, como Portugal e Turquia, nas componentes médica, do termalismo
e de spa, estimulando a estruturação e a promoção conjunta das valências médica e
turística. Esta tendência evidencia, no entanto, algumas fragilidades do setor,
designadamente ao nível dos recursos humanos. O projeto Therm2 procura,
precisamente, corresponder à necessidade de melhoria da qualidade dos serviços
prestados pelos renovados estabelecimentos termais através da (re)qualificação dos
técnicos de termalismo dos dois países beneficiários – Portugal e Turquia –, segundo
um referencial de qualificação de padrão europeu.
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Objetivos
O objetivo geral do projeto é responder à problemática da evolução das competências
da profissão de técnico de termalismo, com que se debatem os profissionais do setor.
O objetivo primordial é a conceção, a partir da transferência dos resultados do
projeto THERM, de uma qualificação adaptada à atividade profissional do técnico de
termalismo. Esta qualificação poderá ser implementada em todos os países que
pretendam acompanhar a política europeia de harmonização das qualificações.
O projeto visa também contribuir para a evolução dos estabelecimentos termais no
contexto geral de diversificação das suas atividades, que não devem estar somente
centradas nos cuidados terapêuticos mas orientarem-se também para a captação de
novos públicos e a prestação de novos serviços, geradores de novas receitas.
Este contributo passa pelo aprofundamento da qualificação profissional dos técnicos
de termalismo, que asseguram o conjunto das prestações técnicas junto dos clientes
dos estabelecimentos termais.
Esta qualificação, que envolve a diversificação das competências profissionais dos
técnicos de termalismo, contribuirá para a melhoria da qualidade do desempenho,
correspondendo, assim, às novas exigências e expetativas do mercado. Por outro
lado, permitirá assegurar a continuidade dos percursos profissionais dos técnicos de
termalismo, garantindo aos estabelecimentos termais um nível constante de
qualidade dos serviços prestados.
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Reuniões de Trabalho
O segundo Comité de Gestão realizou-se em
Istambul, Turquia, nos dias 4 e 5 de setembro de
2013. Os parceiros portugueses apresentaram os dois
referenciais de qualificação existentes em Portugal.
O objetivo é adaptar o conjunto de qualificações
portuguesas ao modelo proposto pelo projeto
Therm2, particularmente à abordagem por
competências. Os parceiros turcos apresentaram os
programas de formação existentes na Turquia no setor do termalismo. O objetivo é a
criação de um conjunto de qualificações completamente novas na Turquia. Foi
decidido que a próxima fase do projeto seria a formação de 9 formadores de técnicos
de termalismo e a formação de 15 técnicos de termalismo em Portugal e na Turquia,
assim como a produção do Referencial de Atividades Profissionais, do Referencial
de Competências, do Referencial de Saberes e das Unidades de Qualificação.
A terceira reunião realizou-se em Sofia, Bulgária,
nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2013. Os
parceiros turcos e portugueses apresentaram o
referencial de qualificação entretanto desenvolvido.
Os parceiros portugueses apresentaram ainda a
newsletter 1 e os resultados da sua difusão. Os
parceiros turcos apresentaram o grafismo do site do
projeto. Os parceiros dedicaram-se também à
conceção e organização do programa de formação de formadores de técnicos de
termalismo, assim como à documentação relativa aos programas de formação de
formadores nos dois países beneficiários.
A quarta reunião foi realizada em Lyon, França, nos
dias 14 e 15 de abril de 2014. Todos os parceiros
apresentaram a síntese final das respetivas
produções. Os parceiros turcos apresentaram o
programa de formação levado a cabo na
Universidade Süleyman Sah (SSU). Os parceiros
portugueses apresentaram o programa de formação
de formadores a ser implementado no dia 1 de maio.
Uma proposta de brochuras, cartazes e CD foi apresentada pela ESPE e pela SSU.
Próxima Reunião: A quinta reunião será realizada nas Caldas da Felgueira,
Portugal, em setembro de 2014. Esta reunião incidirá sobre a disseminação dos
resultados do projeto e será organizada pela ESPE, pelo ISESP e pelas Caldas da
Felgueira Termas & Spa.
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Novidades
Na Turquia, o programa de formação de formadores
integra dois momentos de formação diferentes. O
primeiro decorreu nos dias 12 e 13 de fevereiro de
2014, na Universidade Süleyman Sah, tendo sido
concebido para 4 formadores. O segundo momento
formativo será realizado em julho e contará com 6
formadores. O objetivo da primeira sessão de
formação foi o de transferir as produções do projeto Therm2. A segunda sessão de
formação será focalizada nas etapas de planeamento e desenvolvimento da formação
dos técnicos de termalismo.
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Os parceiros portugueses organizarão um programa de formação no dia 1 de maio de
2014, nas Caldas da Felgueira Termas & Spa.
INSTITUTO SUPERIOR DE ESPINHO,
PORTUGAL

A Abordagem por Competências
CALDAS DA FELGUEIRA, PORTUGAL

A metodologia de ensino utilizada por professores e formadores tem vindo a evoluir
progressivamente por via da adoção de uma abordagem que pensa a educação e
formação profissional como alavanca para o crescimento económico: a Abordagem
por Competências. Esta abordagem constitui um fio condutor, um modo de tornar as
práticas de formação mais eficientes, eficazes e significativas. Este fio condutor
relaciona as atividades atuais e futuras de uma certa profissão e a formação dos
profissionais do setor, de modo a que os resultados de aprendizagem sejam
convertidos em efeitos no posto de trabalho. Esta cultura pedagógica comum conduz
o trabalho da União Europeia ao nível dos programas de formação e assenta na
procura da melhor correspondência possível entre formação profissional e emprego.
O projeto Therm2 constitui uma oportunidade para partilhar entre parceiros europeus
uma cultura educativa centrada na mesma abordagem, a Abordagem por
Competências e o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ).
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Esta newsletter foi preparada por:
Escola Profissional de Espinho (P0), Instituto Superior de Espinho (P4) e
Universidade Süleyman Şah (P7)
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