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UM PRESTADOR 
GLOBAL DE TURISMO 
MÉDICO EM PORTUGAL
MAKING SURE YOUR HEALTH COMES FIRST
Medical Port é o primeiro prestador de um serviço verdadeiramente global de Turismo Médico em Portugal. O 
nosso objectivo é garantir o seu bem-estar.

Proporcionamos alternativas adequadas ao tratamento médico que procura com um serviço de excelência e uma 
qualidade irrepreensível, ajustando-nos à sua agenda e aos seus desejos. Asseguramo-nos de que todo o processo é 
realizado de uma forma simples e eficaz, sem sobressaltos ou imprevistos. 

Com a Medical Port tem acesso ao melhor corpo clínico num ambiente seguro e cuidado que influenciará a sua 
rápida recuperação. Somos o seu único ponto de contacto durante toda a sua experiência. Percebemos quais as 
suas necessidades, preparamos uma oferta personalizada, estabelecemos o contacto com o médico antes da sua 
viagem, realizamos a marcação no Hospital que deseje, reservamos o seu Hotel preferido ou um chau!er. 

Temos ao seu dispor variadas e sofisticadas opções para celebrar a sua recuperação da forma que merece. Sejam 
quais forem os seus desejos ou necessidades, asseguramo-nos de que são satisfeitos. 
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UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL

Porque não devem existir mais preocupações além dos tratamentos médicos, vai querer estar 
num ambiente relaxado e sofisticado, onde possa facilmente recuperar enquanto desfruta de 
um serviço de excelência dedicado a proporcionar-lhe o maior conforto, qualidade e 
exclusividade possível, tendo apenas em mente os seus desejos.

Uma experiência de Turismo Médico única que lhe proporciona acesso a tratamentos 
de vanguarda e uma exclusividade de programas que vão realçar a sua beleza natural
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ELEGER PORTUGAL
PARA A SUA EXPERIÊNCIA 
DE TURISMO MÉDICO

> Hospitais de topo, imaculados e certificados, com quartos privativos
> Acesso a serviços hospitalares a qualquer hora e dia
> Equipamento médico com tecnologia de ponta  
> Uma equipa médica e de profissionais de saúde altamente qualificados
> Serviços adaptados às suas necessidades e às da pessoa que o   
    acompanha na sua viagem 
> Inexistência de listas de espera
> Ponto de contacto único dedicado a satisfazer todas as suas 
    necessidades
> A oportunidade de combinar o seu tratamento médico com umas 
    merecidas férias

As suas questões de saúde e de beleza não devem ser encaradas de 
ânimo leve. Na tomada de decisão, vai querer ter acesso às melhores 
instalações, a tratamentos e tecnologia de ponta e ao melhor corpo 
clínico disponível. Estes não são apenas pontos desejáveis, são 
pontos fundamentais.

Escolha Portugal com a segurança de que a sua saúde e satisfação 
estão sempre em primeiro lugar
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O DESTINO PERFEITO PARA SE REJUVENESCER 

Principais 
aeroportos
Lisboa, Porto e 
Faro. Vôos directos 
diários para as 
capitais europeias 
com 2 a 3 horas de 
duração

385

36.000

Médicos por
100.000 habitantes
[uma das mais altas % na Europa]

Quase
camas disponíveis
[uma das mais altas % na Europa]

Uma das mais 
completas ofertas 
em artigos de luxo 
na Europa

Número 8 
de 181 no ranking KOF 
Index of Globalization
que define os Países mais 
globalizados do mundo
Número 13 de 144 no 
ranking Global Peace Index 
do Instituto para a 
Economia e Paz que define 
os Países mais pacíficos do 
mundo

15 Locais considerados “Património Mundial” pela UNESCO
10 hóteis incluídos na lista “melhores hóteis do mundo” em 2013

O “Guia Michelin” 
distinguiu 11 chefs  em 
Portugal com as suas 
prestigiantes estrelas

Lisboa e Porto distinguidos pelo European Travellers’ Choice 
como os Melhores Destinos Europeus em 2012 
Portugal é o único País como duas cidades no Top 10

Clima 
Ameno, com 
Sol e Invernos 
pouco 
rigorosos
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OFERTAS
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Os melhores hospitais, hóteis e complexos turísticos em Portugal uniram-se à Medical Port 
para proporcionar-lhe um acesso exclusivo às melhores instalações e equipas para a sua 
experiência de Turismo Médico em Lisboa ou no Porto. Um claro compromisso com a 
qualidade dos nossos serviços e satisfação das necessidades dos nossos clientes. 

Desenhámos o nosso serviço de forma a que tudo se adeque aos seus desejos e retome a 
sua rotina de forma natural no seu regresso.



OFERTAS EM DESTAQUE
CIRURGIA PLÁSTICA

Apenas poderemos ter uma atitude verdadeiramente positiva perante a 
vida e os outros quando nos sentirmos totalmente confiantes e bem 
connosco próprios. Saber que estamos nas mãos certas para melhorar a 
nossa imagem e em condições de recuperação inigualáveis e exclusivas é o 
primeiro passo para regressarmos a casa com um novo "eu". 

 RINOPLASTIA

MAMOPLASTIA DE AUMENTO E REDUÇÃO

LIPOASPIRAÇÃO     ABDOMINOPLASTIA
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Visite www.medicalport.org e conheça todas as nossas ofertas nas 
áreas de Ortopedia, Cirurgia Plástica, Oftalmologia, Reabilitação, Diagnóstico 
e Check-Ups ou contacte-nos através do email customer.care@medicalport.org 
ou o telefone +351 220 973 751 para propostas de acordo com as suas 
necessidades.

BLEFAROPLASTIA
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OFERTAS EM DESTAQUE
DIAGNÓSTICO & CHECK-UPS

Visite www.medicalport.org e conheça todas as nossas ofertas nas áreas de Ortopedia, Cirurgia Plástica, 
Oftalmologia, Reabilitação, Diagnóstico e Check-Ups ou contacte-nos através do email 
customer.care@medicalport.org ou o telefone +351 220 973 751 para propostas de acordo com as suas 
necessidades.

Um estilo de vida agitado tende a dificultar o agendamento atempado de momentos dedicados ao 
seu bem-estar. Contudo, a sua saúde é o seu maior bem, e mantê-la deve ser a sua prioridade.

A Medical Port construiu diversos programas de Check-Up exaustivos dos quais pode tomar partido 
durante as suas férias ou numa viagem de negócios sem interferirem com os seus planos, seja em 
duas consultas matinais ou condensados num só dia e podem incluir um acompanhante pessoal para 
todos os exames e consultas, refeições após as análises clínicas e um relatório final com todos os 
resultados e recomendações.

Poderá também optar por uma semana relaxada dedicada à verificação de todas as questões 
relacionadas com a sua saúde, incluindo diagnósticos específicos para:

Mulher (+40 e -40); Homem (+40); Dermatologia; Nutrição; Cólon; Medicina Dentária; Coração
Específico para fumadores; Oftalmologia; Tiróide; Sistema imunológico 

Quando se trata de saúde, a prevenção é a melhor opção.
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OFERTAS EM DESTAQUE
OFTALMOLOGIA

Visite www.medicalport.org e conheça todas as nossas ofertas nas 
áreas de Ortopedia, Cirurgia Plástica, Oftalmologia, Reabilitação, Diagnóstico 
e Check-Ups ou contacte-nos através do email customer.care@medicalport.org 
ou o telefone +351 220 973 751 para propostas de acordo com as suas 
necessidades.

O tratamento clínico e cirúrgico das doenças dos olhos não deve ser adiado, 
e pode ser combinado com a oportunidade de avaliar o estado da sua visão 
com recurso a meios de diagnóstico avançados ao mesmo tempo que 
desfruta de um merecido descanso num local calmo e relaxado.

 LASIK (CIRURGIA REFRACTIVA OCULAR)
(inclui check-up oftalmológico completo)

CONSULTA OFTALMOLÓGICA
(inclui acompanhamento e assesoria na escolha de 
óculos e lentes)

EXTRACÇÃO DE CATARATAS E IMPLANTE DE LENTE
(inclui check-up oftalmológico completo)
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TODAS AS NOSSAS OFERTAS INCLUEM

> Consulta remota de avaliação antes e depois do procedimento 
    com um membro da equipa médica
> Relatório médico detalhado
> Alojamento 
> Serviço de concierge

Prestador Global de Turismo Médico em Portugal

SERVIÇOS OPCIONAIS

> Componentes turísticas alternativas  à sua medida
> Actividades para o seu acompanhante
> Marcação do seu vôo
> Acesso a corredor VIP do aeroporto
> Serviço de chau!er
> Seguro de risco e de acidentes de viagem (caso não possua)



HOSPITAIS
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O Hospital da Boavista foi desenhado para lhe 
proporcionar um conjunto de cuidados de saúde de 
elevada qualidade, num ambiente acolhedor e 
funcional. Vocacionado para ser centro de referência 
na prestação de cuidados de saúde privados, este 
hospital oferece-lhe os mais avançados meios 
tecnológicos e a qualidade de um corpo clínico sólido 
e experiente. 

> Acreditado pela Joint Commission International 
> Certificação ISO 9001
> Número de camas: 144
> Número de cirurgias: 6 690
> Número de nascimentos: 234
> Serviços de Emergência disponíveis 24 horas por dia
> Unidade de Cuidados Intensivos

HOSPITAL DA BOAVISTA PORTO



A qualidade do corpo clínico, aliada aos meios 
técnicos disponíveis, a arquitectura do espaço e uma 
localização primordial fazem do Hospital dos 
Lusíadas uma instituição única e diferenciada em 
Portugal.

Os mais de 4000 profissionais do grupo HPP Saúde 
unem-se pelo mesmo princípio que compõe o ADN do 
grupo: a busca pela excelência. Excelência na relação 
com o paciente, na humanização dos serviços 
prestados, na tecnologia, nos meios de diagnóstico e 
tratamento, nas equipas médicas e técnicas que 
compõem as unidades de saúde do grupo.

> Certificação ISO 9001
> Em fase de implementação da Acreditação pela  Joint 
    Commission International
> Uma das 100 Marcas mais reputadas em Portugal
> Número de camas: 128
>  Número de cirurgias por ano: 7 650
>  Número de nascimentos por ano: 1 711
>  Serviços de Emergência disponíveis 24 horas por dia 
>  Unidade de Cuidados Intensivos

HOSPITAL DOS LUSÍADAS LISBOA
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© 2013 Medical Port | Premium Medical Tourism Facilitator

Av. Marginal,
Ed. Parque Oceano Piso 5 - B
2780-322 Santo Amaro de Oeiras
Portugal

Av. da Boavista,
Ed. Centro Burgo, 1773A, Sala A2.4 
4100-133, Porto
Portugal 

+351 220 973 751
customer.care@medicalport.org
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