
1
1

INSIGHTS

“ECONOMIA E INOVAÇÃO”

LISBOA, CIDADE DA SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

JUNHO, 2014

A  CIDADE DE LISBOA TEM EXCELENTES CONDIÇÕES PARA SE TRANSFORMAR

NUM POLO DINAMIZADOR EM TORNO DA ECONOMIA DA SAÚDE PODENDO NO

FUTURO CONSTITUIR-SE COMO UMA FIT CTIY DE REFERÊNCIA.
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Fonte: Fotos de Joaquim Brito

Fotos: Manuel Brito/ CML

Outras tendências emergentes no sector da saúde tais

como o turismo médico e de bem-estar estão ao alcance

de uma cidade como Lisboa.

A oferta de cuidados de excelência em saúde bem como

uma vasta oferta hoteleira, um património histórico e

gastronómico diversificado, condições climatéricas

únicas constituem importantes factores de atracção da

cidade.

A nível internacional têm vindo a registar-se inúmeras

inovações no sector designadamente na monitorização à

distância de cuidados médicos (tele-saúde), no uso de

impressoras 3 D para a construção de próteses a baixo

custo e no fabrico de roupas inteligentes.

Estas inovações têm-se repercutido no 

crescimento económico de outros sectores como 

por exemplo as tecnologias da informação e a 

indústria têxtil constituindo uma oportunidade 

para Portugal e para a Região de Lisboa.

Lisboa assume uma importância estratégica

na dinamização do sector da saúde e do

bem-estar concentrando no seu território

15 centros de I&D em ciências médicas e

ciências da vida.

Cerca de 70% dos diplomados em ciências

da saúde e protecção social provêem de

instituições de ensino superior localizadas

nesta cidade.

Lisboa está dotada de uma vasta rede de

infra-estruturas hospitalares e de centros de

saúde e ainda de um conjunto de empresas

Farmacêuticas localizadas na Região de Lisboa.
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A economia da saúde

O peso económico do sector no País tem

vindo a crescer gradualmente ao longo dos

últimos anos revelando a importância das

actividades relacionadas com a prática

médica de clínica especializada e de clínica

geral em ambulatório, assim como as

actividades relacionadas com o exercício da

enfermagem, da medicina dentária e

odontologia.

Peso do sector da saúde no País

Fonte: DISE/DISE/DEP

Em síntese, relativamente ao país, o peso das

empresas, do pessoal ao serviço e do valor

acrescentado bruto tem tido desenvolvimentos

similares registando maior oscilação na

componente relativa ao valor acrescentado bruto.

Fonte: DISE/DISE/DEP
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Empresas Pessoal ao serviço VAB

O valor acrescentado bruto é ligeiramente mais elevado quando se observa o

peso do sector no País relativamente ao peso do sector na região, pelo contrário

o emprego apresenta valores ligeiramente superiores ao nível da Região

apresentando porém uma diferença mais acentuada. O peso do sector

empresarial é idêntico com ligeira vantagem ao nível da Região.

Projectos futuros

A Construção do Hospital de Todos os Santos na zona oriental da cidade poderá

dinamizar a criação de um polo de desenvolvimento tecnológico de referência.

O espaço disponível na sequência do encerramento dos equipamentos de saúde

existentes na Colina de Santana dará lugar à criação de um polo do European

Institute of Technology.
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