
Considerada, segundo o European Safety Observatory como uma das capitais mais seguras da Europa, 

Lisboa é uma cidade com grande tradição gastronómica e uma variada oferta cultural. Foi ainda 

considerada recentemente uma das melhores cidades da Europa para se fazer compras.

Clima ameno todo o ano

Alojamento de grande qualidade na cidade e na região que proporciona todas as comodidades  para      

os doentes e seus acompanhantes Algumas unidades apostam fortemente na 

investigação, estando na liderança mundial 

em áreas de ponta em especialidades como a 

saúde oral, as neurociências e o cancro.

São feitos investimentos signi�cativos que se 

traduzem na prestação de serviços clínicos 

de excelência.

Situada junto à foz do rio Tejo e com um clima moderado durante 

todo o ano, Lisboa é uma cidade intensa, surpreendente e famosa 

pelo seu acolhimento.

Local onde os muitos séculos de história convivem com a contem-

poraneidade, a região de Lisboa é um imenso resort onde pode 

encontrar desde serras verdejantes a praias de areias douradas, 

aliada a uma vasta oferta de desportos náuticos, golfe, hipismo e 

outras actividades ligadas à natureza.

Destino

Lisboa
PorquêLisboa

Lisboa é dotada das mais modernas unidades hospitalares e de pesquisa que obedecem aos mais 

rigorosos critérios internacionais.

A tecnologia de ponta e os pro�ssionais altamente quali�cados aliados a preços competitivos, fazem de 

Lisboa um local muito atraente para qualquer tipo de intervenção médica.

Destino turístico de excepção com inúmeros prémios obtidos nos últimos anos, a capital portuguesa 

apresenta-se agora como um destino de eleição para o Turismo Médico.

Assim, na hora de tomar uma 

decisão, perceba porque Lisboa 

pode ser o destino ideal.

Aqui, pode aliar serviços médicos de 

alta qualidade a um local único e 

com toda uma oferta que o vai 

deixar surpreendido.

Em Lisboa podemos encontrar variadas unidades médicas de prestígio, com áreas de actuação que tanto 

podem estar focalizadas em áreas especí�cas como oferecer um leque abrangente de especialidades.

Todas estas unidades têm uma vocação internacional, com equipas especializadas no acompanhamento

de pacientes de diferentes nacionalidades.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Medical_folheto_Port.pdf   1   25-05-2015   17:04:05



Lisboa
Os melhores cuidados médicos num local
          muito especial

O aeroporto da capital portuguesa �ca situado 

apenas a 7 km do centro, dispondo de voos diários 

de e para as principais cidades de todo o mundo.

Situada no ponto mais ocidental da europa 

continental, Lisboa é a capital europeia mais 

próxima dos continentes americano e africano.

A duração média de um voo para o Brasil, Nova 

Iorque, Luanda ou Moscovo é de cerca de sete 

horas, sendo de duas a três horas para as principais 

capitais europeias. 

Lisboa é uma das cidades com o clima mais ameno 

da Europa, com cerca de 260 dias de sol por ano. O 

inverno é suave e o verão quente mas moderado, 

devido à proximidade do mar. As temperaturas 

médias, ao longo do ano, oscilam entre os 17 e os 

26o com a temperatura da água do mar a chegar 

aos 20o no Verão.

Portugal é há quase três décadas membro da 

União Europeia, tendo aderido ao Euro desde a 

primeira hora.          

Sabia que...

Cirurgia Vascular

Cirurgia Geral

Cardiologia

Ginecologia

Oncologia

Ortopedia

Oftalmologia

Diagnóstico & Check-ups

Reabilitação

Centro de Tratamento da Obesidade

Medicina Desportiva

Medicina Dentária

Procriação Medicamente Assistida

Cirurgia Plástica e Reconstrutiva,
entre outros

Serviços Médicos

Agradecimentos: Fundação Champalimaud, Malo Clinic,  
Hospital Lusíadas Lisboa e Hospital da Luz

www.visitlisboa.com
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