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A Universidade de Lisboa lidera um consórcio internacional - denominado "Altour - Tecnologias de Vida
Assistida para o Setor do Turismo de Saúde" - que envolve universidades de líderes nesta área no
espaço Europeu - Universidade Católica de Leuven (Bélgica), Universidade de Maastricht (Holanda) e
Universidade de Macerara (Itália) - e que visa a instalação na Universidade de Lisboa de um Living Lab
para o desenvolvimento de tecnologias de vida assistida aplicadas ao sector do Turismo de Saúde.
Este Liiving Lab irá permitir o desenvolvimento de tecnologias num ambiente aberto, que facilite a
interacção entre investigadores, empreendedores, representantes dos poderes públicos e agentes da
sociedade civil; e que permita a participação activa dos utilizadores (ou clientes finais) ao longo do
processo de inovação, e não apenas na fase final como é habitual. O Turismo de Saúde é um dos
mercados emergentes na região de Lisboa[1]. O potencial valor acrescentado para a economia da
Região é inegável. Desde 2000, o sector do Turismo de Saúde tem vindo a crescer a uma taxa de 7-
8% ao ano[2]. Um relatório publicado pelo HealthCluster sugere que em 2020 o sector do Turismo de
Saúde poderá gerar uma receita, ao nível nacional, de cerca de EUR408.000.000. O projecto ALHTOUR
reflecte a visão que de que para continuar a crescer, o sector do Turismo de Saúde da região de
Lisboa tem de diferenciar-se pela qualidade da oferta que irá prestar aos turistas séniores que vêm a
Lisboa em busca de sol, alimentação saudável, cuidados de saúde e uma oferta rica se spas, termas e
outros produtos de wellness. A criação de um Living Lab para o desenvolvimento de tecnologias de
vida assistida irá permitir a qualificação, por via do incremento da componente tecnológica e de
inovação, da oferta do sector do Turismo de Saúde na região de Lisboa. Para além de promover um
processo de transferência de conhecimento no desenvolvimento e gestão de Living Labs, o projecto
ALHTOUR cumpre uma série outros objectivos, não menos importantes. Em primeiro lugar, o projecto
permitirá o desenvolvimento e reforço de colaborações ao nível da investigação em tecnologias de
saúde, cuidados aos séniores e turismo de saúde. Neste sentido, estão previstas um conjunto de
simpósios e intercâmbios de investigadores entre as instituições participantes. Em segundo lugar, o
projecto permitirá reforçar a capacidade da Universidade de Lisboa em traduzir a investigação, que se
vai fazendo nos seus centros e laboratórios, em produtos que possam ser facilmente adoptados pelo
mercado. Em terceiro lugar, o projecto permitirá reforçar a colaboração com agentes do sector do
Turismo de Saúde e com outros parceiros locais, com vista a identificar novas ideias de negócio e
diversificar a oferta turística nesta região. Com este fim, está prevista a realização de uma Summer
School e de um Venture Lab. O projeto ALHTOUR, que teve inicio a 1 de Janeiro de 2016 e tem uma
duração prevista de 3 anos, é financiado pelo programa Horizonte 2020 (num total de EUR1.200.000),
e é coordenado pelo Prof. Rogério Gaspar, Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, envolvendo
investigadores do Instituto de Ciências Sociais (ICS-UL), Faculdade de Ciências (FCUL), Faculdade de
Medicina (FMUL), Faculdade de Motricidade Humana (FMH) e Instituto Superior Técnico (IST).
 
 3 Março, 2016
 
 

Página 1


