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Termalismo e Turismo de Saúde e Bem-Estar
O crescimento do setor da Saúde e Bem-estar tem sido uma realidade desde o ano
2000, tendo a procura de viagens aumentado todos os anos. A Europa é líder mundial
nas viagens de Turismo de Saúde e Bem-estar, representando 39% (202,7 milhões)
de um total de 524 milhões de viagens por ano. Num mercado global que representa
3 triliões de euros, o Turismo de Saúde e Bem-estar representa 405 biliões de euros,
sendo responsável por 2,4 milhões de empregos por toda a Europa. Portugal surge
em 9º lugar, tendo o setor um impacto económico de 8,9 milhões de euros por ano,
com 92 400 postos de trabalho associados. Estes fatores são uma forte evidência das
oportunidades que se apresentam para os destinos que desenvolvem uma oferta
turística baseada na Saúde e Bem-estar.
Em Portugal, o Termalismo é, sem qualquer sombra de dúvida, um dos principais
contribuidores do Turismo de Saúde e Bem-estar. As estâncias termais portuguesas,
localizadas na sua maioria no interior norte e centro do país, são, por si só, um motor
de desenvolvimento regional que importa desenvolver de uma forma integrada,
distintiva e inovadora. Após uma fase de diminuição da procura, as estâncias termais
portuguesas redescobriram-se e recriaram-se de forma a direcionarem a sua oferta
para novos públicos e novos mercados, com infraestruturas renovadas e novos
produtos. Em 2013, estiveram em funcionamento em Portugal 41 estâncias termais,
tendo sido frequentadas por 94 000 pessoas, sendo que 54% destas o fizeram na
vertente denominada de “Bem-estar”.
O aumento de clientes na área de Bem-estar tem colmatado a estagnação observada
na vertente Terapêutica mas, para fazer face a esta procura, é indispensável que a
qualidade do serviço se mantenha num nível de excelência. Daí a importância da
qualificação dos recursos humanos do setor. Neste contexto, a adequação das
qualificações existentes no setor do Termalismo às atuais necessidades do mercado
afigura-se indispensável. A redefinição dos referenciais segundo a Abordagem por
Competências e o Quadro Europeu de Qualificações, assim como a introdução de
novas unidades formativas, designadamente ao nível das técnicas de estética e
cosmética, constituem o caminho a seguir, sendo que o projeto Therm2 constitui uma
evolução nesse sentido.
http://therm2.eu/
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Novidades
Formação de Formadores – Portugal
No dia 1 de maio de 2014, foi realizada, no Grande Hotel
das Caldas da Felgueira, a Formação de Formadores dos
Técnicos de Termalismo. Esta formação assentou na
explicação do Sistema de Créditos ECVET, e na
apresentação do Referencial de Atividades Profissionais,
do Referencial de Saberes, do Referencial de Competências e das Unidades de
Qualificação a um grupo de nove formadores. Estes foram criteriosamente
selecionados, atendendo às suas qualificações
profissionais, competências técnicas e experiência
profissional, tendo em vista o acompanhamento futuro da
formação de um grupo de formandos e a futura
implementação das adaptações realizadas no referencial
de qualificação de Técnico de Termalismo.
Formação de Formandos – Portugal
A Escola Profissional da Serra da Estrela e as Caldas da Felgueira Termas & Spa
cooperam, há cerca de 7 anos, ao nível da realização de estágios dos alunos do Curso
Profissional de Técnico de Termalismo, com um plano curricular de três anos (nível
IV do Quadro Europeu de Qualificações). Tendo em conta a vertente Terapêutica, as
Caldas da Felgueira estão especialmente vocacionadas para o tratamento de doenças
do foro respiratório e do foro músculo-esquelético. Na vertente Spa, oferece um
conjunto de programas e tratamentos diversificados para proporcionar o bem-estar e,
ao mesmo tempo, responder às necessidades individuais dos clientes, desde o
relaxamento (Anti-Stress) à tonificação e hidratação de corpo e rosto (Tonificante,
Duo Hidratante, Hidratante Renovador), incluindo também condições especiais como
a maternidade (Pós-parto), o envelhecimento (Anti-Aging) e o acne (Anti-acne).
As Caldas da Felgueira permitem, assim, aos alunos aplicarem, em contexto real de
trabalho, os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo das 1180 horas de formação
teórica do curso, quer na área do Termalismo, quer na área da Saúde e Bem-estar.
Neste contexto, os parceiros portugueses procederam à experimentação da oferta
formativa desenvolvida segundo a Abordagem por Competências, com base no
referencial de qualificação existente de Técnico de Termalismo. Assim sendo, a
prática em contexto de trabalho de dezasseis estagiários, com uma duração total de
420 horas, foi orientada e avaliada segundo a matriz proposta pelo projeto Therm2,
com resultados bastante positivos.
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Formação de Formadores – Turquia
A segunda fase do programa de Formação de Formadores
de Técnicos de Termalismo, organizada pelos parceiros
turcos, foi realizada, nos dias 19 e 20 de julho, na
Universidade Süleyman Şah, com seis formadores,
complementando assim a primeira fase concebida para
quatro participantes. Esta formação assentou na apresentação do projeto, dos seus
parceiros e do sistema de créditos ECVET, assim como na transferência do
referencial de qualificação desenvolvido e na apresentação da oferta modular
organizada segundo o Quadro Europeu de Qualificações.
Formação de Formandos – Turquia
A experimentação da oferta formativa desenvolvida pelos
parceiros turcos foi realizada no período compreendido
entre 30 de junho e 30 de julho, num total de 260 horas
de formação, na estância termal Tuzla Kaplicalari. Os
beneficiários integravam um grupo de seis colaboradores
da própria estância termal e um grupo de nove estudantes
da área de hotelaria, turismo e saúde e bem-estar, com horários de formação
diferentes adequados às necessidades de funcionamento da estância termal. Foi
dinamizado um plano de formação teórica para todos os formandos, contribuindo-se
para o reforço das competências dos dois grupos, integrando atuais e futuros
profissionais do setor.
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Reuniões de Trabalho
TUZLA KAPLICALARI SAĞLIK VE
TURIZM TESISLERI – TURQUIA

O parceiro búlgaro South-West University Neofit Rilski
deslocou-se à Turquia, no dia 23 de junho de 2014, para
uma reunião de apoio à gestão junto dos parceiros turcos.
Esta reunião teve como intuito a verificação do estado
evolutivo das produções dos parceiros turcos, assim
como o apoio às produções a realizar e a implementar no
site do projeto, CD-ROM e brochuras. Os parceiros turcos apresentaram a
planificação da segunda fase do programa de formação de formadores, assim como a
lista das pessoas selecionadas para a formação.
A quinta reunião transnacional foi organizada pelos parceiros portugueses - Escola
Profissional de Espinho, Instituto Superior de Espinho e Caldas da Felgueira Termas
& Spa -, tendo sido dinamizada no Grande Hotel das Caldas da Felgueira, nos dias
21 a 24 de setembro de 2014. No âmbito dos trabalhos, foi efetuada uma visita
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guiada às Caldas da Felgueira, de modo a contextualizar in loco as várias valências
da estância, assim como a explicitar as tarefas profissionais inerentes à
experimentação realizada. Esta reunião contou com a presença da Dra. Ana Isabel
Cunha, representante da Agência Nacional Erasmus+, a qual participou ativamente,
tendo realçado a importância do projeto Therm2 no
contexto nacional. Finalizou a sua intervenção com a
referência a aspetos essenciais a considerar na elaboração
do relatório final do projeto, assim como com a
apresentação sumária do programa Erasmus+ e das
diferentes Ação-Chave existentes.
Nesta reunião foi efetuada uma avaliação das produções finais dos parceiros
portugueses e turcos, nomeadamente o referencial de qualificação adaptado segundo
a Abordagem por Competências. Foram ainda apresentados os relatórios das
formações realizadas em Portugal. A Universidade de Aquila apresentou os relatórios
de qualidade nº1 e nº2. As Caldas da Felgueira
prepararam um programa de experiência termal para
todos os parceiros, com o intuito destes usufruirem dos
tratamentos termais segundo os procedimentos definidos
nas produções portuguesas e executados parcialmente por
alunos em formação prática em contexto de trabalho.
No passado dia 10 de dezembro de 2014, os parceiros portugueses Escola
Profissional de Espinho e Instituto Superior de Espinho realizaram a segunda missão
de apoio científico e à gestão junto dos parceiros turcos, na Universidade Süleyman
Sah. Esta reunião serviu para analisar as produções turcas revistas após a primeira
missão de apoio. Foi ainda verificada toda a documentação relativa à segunda fase da
Formação de Formadores realizada em julho e a
documentação relativa à Formação de Formandos
dinamizada nos meses de junho e julho nas instalações do
parceiro Tuzla Kaplicalari Sağlik ve Turizm Tesisleri. Os
parceiros presentes trabalharam ainda em conjunto na
validação dos conteúdos disponibilizados no website,
brochuras, cartazes e CD-ROM.
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Esta newsletter foi preparada por:
Escola Profissional de Espinho (P0), Instituto Superior de Espinho (P4) e Caldas da
Felgueira Termas & Spa (P5)
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