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  CCaappííttuulloo  11  ––  IInnttrroodduuççããoo  
 

1.1. Temática da dissertação e a sua relevância  

 
O turismo sénior internacional (TSI) assume, actualmente, uma posição importante no 

mercado turístico mundial. De facto, os turistas de mais idade representam uma fracção 

significativa do volume total dos turistas internacionais com origem nos principais mercados 

mundiais. Esta situação é igualmente visível em mercados turísticos de menor dimensão como 

é o caso de Portugal.  

Além disso, é previsível o crescimento do mercado do TSI nas próximas décadas, 

devido à evolução da população mundial e da propensão para viajar da população idosa. As 

projecções demográficas, por exemplo, das Nações Unidas alertam para um significativo 

acréscimo da população idosa mundial nos próximos 50 anos, que deverá atingir os 2 biliões 

em 2050. O intensificar do envelhecimento populacional far-se-á sentir de forma significativa 

nos principais países que, actualmente, geram turistas seniores internacionais. Por outro lado, 

é esperado que a propensão para viajar dos turistas seniores aumente em consequência das 

mudanças na população idosa a nível cultural, económico, psicológico, fisiológico, social, etc. 

Importa ainda referir que os turistas seniores possuem um conjunto de características 

gerais que tornam o segmento do turismo sénior bastante atractivo do ponto de vista de um 

destino turístico, tais como: i) a preferência em viajar fora da época alta, ii) a realização de 

viagens mais frequentes ao longo do ano e de maior duração e iii) uma maior capacidade 

económica e propensão para o consumo de bens de lazer e viagens face às gerações mais 

jovens. 

Os argumentos expostos fundamentam a oportunidade que o segmento do TSI pode 

constituir para o desenvolvimento territorial, nomeadamente, para a valorização dos recursos 

histórico-culturais e naturais e para a dinamização económica de um determinado território. 

No entanto, o mercado do TSI coloca desafios à indústria do turismo e a outros actores 

envolvidos no desenvolvimento do turismo, designadamente, em termos de necessidades e 

expectativas. Estes desafios requerem, portanto, uma resposta adequada e coordenada por 

parte de vários agentes que intervêm num destino turístico, visando a oferta de uma 

experiência turística de qualidade aos turistas seniores. 

Nesse sentido, a presente dissertação visa contribuir para a construção, na óptica de 

um destino turístico, de uma estratégia de desenvolvimento competitiva e sustentável 

direccionada para o segmento do TSI. 

Para concretizar este objectivo, conjugou-se o conhecimento sobre o mercado do 

TS(I), com o conhecimento relativo aos factores que favorecem uma utilização competitiva e 

sustentável dos recursos turísticos de um destino turístico. 

A abordagem utilizada na dissertação introduz elementos de inovação no processo de 

desenvolvimento do turismo, nomeadamente, a adopção de novas práticas de intervenção e o 

envolvimento de novos agentes institucionais.  
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Assim, é sublinhada a importância de construir uma política pública para o turismo (ou 

política de destino), ou seja, um quadro orientador para o desenvolvimento do turismo 

construído e partilhado por um conjunto de agentes relevantes do destino turístico. Esta política 

de destino visa garantir uma utilização coerente e competitiva, em termos estratégicos 

operativos, das vantagens comparativas (recursos naturais e criados) de um destino pela 

multiplicidade de agentes que intervêm nele.  

O processo de preparação e implementação da política de destino pressupõe, entre 

outros aspectos, i) a mobilização de agentes relevantes do destino turístico para a construção e 

execução de uma visão para o turismo; ii) uma capacidade organizativa permanente, que 

poderá ser liderada e coordenada pela organização de gestão do destino (OGD) iii) o 

conhecimento técnico sobre o destino turístico e o ambiente macro para a sustentação e o 

acompanhamento das estratégias de desenvolvimento e, iii) um compromisso político no 

desenvolvimento do destino turístico, nomeadamente, através de acções em parceria 

envolvendo instituições do governo e agentes privados da indústria do turismo. 

A consideração dos elementos de inovação referidos é fundamental numa estratégia 

dirigida para a promoção do segmento do TSI. 

 

 

1.2. Objectivos e resultados esperados 
 

Esta dissertação tem como objectivo principal contribuir para a construção, na óptica 

de um destino turístico, das linhas orientadoras de uma estratégia de desenvolvimento turístico 

direccionada para o segmento do turismo sénior internacional (TSI). Mais especificamente, 

procura identificar de que forma um destino turístico se deverá desenvolver e organizar para 

acolher com qualidade, competitividade e sustentabilidade os turistas seniores internacionais.  

Adicionalmente, a presente dissertação visa analisar as condições da área territorial 

correspondente à Região de Turismo da Rota da Luz para a promoção do TSI, identificando as 

potencialidades e os constrangimentos existentes, tendo como referência os conhecimentos 

sistematizados sobre o TSI e a competitividade/sustentabilidade de um destino turístico. Com 

base nesta análise procura-se definir um conjunto de recomendações visando qualificar este 

território para o desenvolvimento do segmento do TSI. 

 

Tendo por base os objectivos apresentados, os resultados esperados no seguimento 

da dissertação são os seguintes: 

 o conhecimento geral do mercado sénior (internacional) e a identificação das principais 

necessidades e expectativas dos turistas seniores (internacionais) face à actividade 

turística e, consequentemente, dos desafios que colocam à indústria do turismo e a um 

determinado destino turístico; 



 5

 uma compreensão sobre alguns dos factores que contribuem para um desempenho 

competitivo e sustentável dos destinos turísticos no mercado global do turismo; 

 a identificação das condições a criar num destino turístico para o desenvolvimento 

sustentado e competitivo do segmento do TSI; 

 a definição de um conjunto de recomendações para a valorização dos recursos 

turísticos da área da RTRL, que lhe permitam tornar-se um destino turístico atractivo e 

de qualidade para o TSI. 

 

 

1.3. Estrutura  
 

A dissertação está estruturada em seis capítulos. No primeiro capítulo, introduz-se o 

tema central da dissertação e fundamenta-se a sua relevância e as razões que motivaram a 

sua escolha. Neste capítulo, apresentam-se também os objectivos e resultados esperados da 

dissertação, a sua estrutura e a metodologia utilizada na sua preparação. 

O segundo capítulo define o conceito de turista sénior (internacional) utilizado na 

dissertação e fundamenta a importância actual e futura do segmento sénior no sector do 

turismo. Adicionalmente, é evidenciado o interesse crescente que o mercado turístico sénior 

tem recebido nas duas últimas décadas, através de uma retrospectiva da investigação 

académica e das iniciativas desenvolvidas desde os anos 80 por actores chave do turismo.  

Os Capítulos 3 e 4 correspondem ao enquadramento teórico da dissertação. O primeiro 

deles aborda as principais características do mercado turístico sénior e os desafios que coloca 

à indústria de turismo e aos destinos turísticos. Por seu lado, o Capítulo 4 centra-se na análise 

de um conjunto de factores que intervêm positivamente na competitividade e sustentabilidade 

de um destino turístico, a partir da análise de um modelo teórico desenvolvido por Ritchie e 

Crouch e dos processos de desenvolvimento do turismo de dois destinos turísticos concretos 

(Suomenlinna - Finlândia e a Região Noroeste do Reino Unido). 

No quinto capítulo é ensaiada a aplicação dos conhecimentos obtidos nos Capítulos 3 

e 4, a uma realidade territorial concreta - a área abrangida pela RTRL. Mais especificamente, a 

partir do quadro de análise conjunto sobre o mercado do turismo sénior (internacional) e o 

desenvolvimento e sobre a gestão competitiva e sustentável de um destino turístico identificam-

se, por um lado, as vantagens comparativas e as condições favoráveis adicionais da RTRL 

para o TSI e, por outro lado, as suas insuficiências para a promoção competitiva e sustentável 

deste segmento. A referida análise permite identificar uma série de recomendações para 

valorizar os recursos turísticos existentes ou potenciais da RTRL e para desenvolver a sua 

capacidade organizativa, no âmbito de uma estratégia dirigida para o segmento do TSI. 

O último capítulo (Capítulo 6), apresenta as principais conclusões da dissertação e 

algumas recomendações orientadas o desenvolvimento sustentável e competitivo do TSI num 

destino turístico e, especificamente, na área da RTRL. 
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1.4. Metodologia 
 

A elaboração da presente dissertação teve por base duas etapas complementares. A 

primeira delas correspondeu à aquisição de conhecimento sobre dois domínios considerados 

importantes no desenvolvimento de uma estratégia orientada para o TSI:  

 o mercado do turismo sénior (internacional), nomeadamente, as suas características e 

as necessidades e expectativas dos turistas seniores; 

 a competitividade e sustentabilidade dos destinos turísticos. 

Para tal, procedeu-se à recolha bibliográfica sobre os domínios referidos. A informação 

documental sobre o mercado do turismo sénior (internacional) foi complementada com a 

pesquisa e análise de sítios da Internet com ofertas turísticas dirigidas para os turistas 

seniores. O conhecimento sobre a competitividade/sustentabilidade dos destinos turísticos foi 

obtido de duas formas. A primeira delas, correspondeu à análise de um modelo teórico sobre a 

competitividade e sustentabilidade de um destino turístico descrito na publicação “The 

Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective” de Ritchie e Crouch (2003). A 

outra, traduziu-se na análise de dois casos de estudo, a aplicação do projecto NEST – Network 

Evaluation for Sustainable Tourism em Suomenlinna (Finlândia) e a Visão para o Turismo da 

Região Noroeste e a Estratégia para o Turismo da Região Noroeste (Reino Unido), que 

ilustram como podem ser postos em prática os conceitos de desenvolvimento 

competitivo/sustentável dos destinos turísticos. 

A segunda etapa na elaboração da dissertação correspondeu a um ensaio da 

aplicação dos conhecimentos adquiridos na etapa anterior a um contexto territorial concreto – a 

área da RTRL. Mais especificamente, procedeu-se a uma caracterização da RTRL que salienta 

as suas vantagens comparativas para o TSI, os constrangimentos que possui a nível da política 

de destino (turismo) e, consequentemente, as condições que é necessário criar na RTRL para 

a promoção do TSI de uma forma competitiva e sustentável. Para tal, utilizou-se bibliografia 

impressa diversa sobre a região, a informação disponível no sítio da Internet da entidade RTRL 

(http://www.rotadaluz.pt) e dados estatísticos cedidos pela entidade RTRL. Importa referir a 

inexistência de dados quantitativos detalhados sobre o mercado do turismo sénior 

(internacional) na RTRL e a dificuldade na obtenção de informação qualitativa genérica sobre a 

actividade turística existente neste território. O conhecimento sobre a RTRL foi complementado 

com a realização de algumas entrevistas, que permitiram a aquisição de informação adicional 

sobre o mercado do turismo sénior, as condições da área da RTRL para o TSI e o papel 

potencial da Universidade de Aveiro numa eventual estratégia de desenvolvimento do 

segmento do TSI na área da RTRL. 
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CCaappííttuulloo  22  ––  AA  ccrreesscceennttee  rreelleevvâânncciiaa  ddoo  ttuurriissmmoo  sséénniioorr  iinntteerrnnaacciioonnaall    
 

2.1. Introdução 
 

O presente capítulo tem como objectivo principal evidenciar que o turismo sénior 

internacional (TSI) assume, actualmente, importância no contexto do turismo mundial. 

Pretende-se também salientar o previsível crescimento deste tipo de turismo nas próximas 

décadas e o crescente interesse que tem recebido, desde os anos 80, por parte da indústria do 

turismo e do meio académico. Naturalmente, o desenvolvimento deste capítulo será precedido 

de uma clarificação de conceitos seguidamente abordados. 

O capítulo encontra-se estruturado em três secções. Na primeira secção é salientada a 

importância actual do TSI. Para tal, são apresentadas algumas características gerais dos 

turistas seniores que os tornam especialmente atractivos para o sector, bem como alguns 

dados quantitativos que demonstram o peso significativo que este segmento regista no 

mercado turístico global. A segunda secção, refere que é previsível uma evolução positiva do 

segmento do TSI. Este argumento é fundamentado através da análise de um conjunto de 

mudanças em curso a nível demográfico, social, económico, etc., bem como de estimativas, 

para 2025 e 2050, do fluxo de viagens internacionais efectuadas por pessoas idosas, a partir 

dos actuais principais países emissores de turistas seniores. Na terceira secção, faz-se uma 

retrospectiva sumária sobre como a problemática do TS(I) tem vindo a ser abordada desde a 

década de 80, no âmbito de um interesse crescente por parte da indústria do turismo e dos 

académicos. 

O capítulo termina salientando alguns dos desafios colocados ao sector do turismo 

pelo crescimento esperado dos turistas seniores. Assim, será necessária uma abordagem 

específica e adequada na promoção do TSI que integre, simultaneamente, o conjunto de 

especificidades associadas aos turistas idosos e os factores chave para um desenvolvimento 

turístico competitivo e sustentável num contexto de crescente globalização. Estas duas 

questões são analisadas nos dois próximos capítulos, que constituem o enquadramento teórico 

da dissertação. 

 

 

2.2. O conceito de turismo sénior (internacional) 
 

A bibliografia consultada permitiu verificar que a idade a partir da qual se categoriza um 

turista como “sénior”, não é unânime entre autores e organizações e é distinta da definição de 

idoso1 da Organização Mundial de Saúde (OMS), que corresponde a um indivíduo com mais de 

65 anos nos países desenvolvidos e com mais de 60 anos nas nações subdesenvolvidas.  
                                                      
1 Esta classificação está relacionada com a distinção do desenvolvimento de um indivíduo adulto em três períodos, a 

que correspondem desenvolvimentos físicos, cognitivos e psicossociais distintos: “Young adulthood” (20-40 anos), 

“Middle adulthood” (40-65 anos) e “Late adulthood” (65 e mais anos) (Papalia, Diane E. et al., 2002).   
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De facto, a nível da indústria do turismo é considerado importante integrar na categoria 

sénior as pessoas com idade superior a 50 anos ou a 55 anos e não apenas após os 60 ou os 

65 anos. Isto justifica-se pelo facto do grupo etário dos 50/55 aos 64 anos representar uma 

proporção significativa da população, com um forte potencial de crescimento, com uma boa 

condição física e de saúde, com uma propensão elevada para viajar2 e um grande poder 

económico3. 

Assim, o turismo sénior pode ser delimitado a partir dos 50 anos, como propõem 

Whitford4 (1998), Handszuh (1997), a Focus MC5 (2002), a AARP (American Association of 

Retired Persons) e vários operadores e agências de viagens, atendendo a que é a partir desta 

idade que o desempenho da actividade profissional e das responsabilidades familiares (cuidar 

dos filhos) tendem gradualmente a diminuir e, eventualmente, a desaparecer (Handszuh, 

1997).  

Por outro lado, Shoemaker (2000), Smith e Jenner (1997), Hawkins (1997) ou a 

European Travel Commission (1993) consideram que o turismo sénior deve ser delimitado a 

partir dos 55 anos. Smith e Jenner (1997) referem que as pessoas com 55 anos apresentam 

mais características em comum com as de 65 e 75 anos, do que com as de 45 ou 35 anos 

devendo, por conseguinte, serem agrupadas no escalão etário sénior. Adicionalmente, Hawkins 

(1997) argumenta que o grupo etário dos 50-55 anos deve ser excluído do mercado sénior por 

dois motivos. O primeiro deles, está relacionado com o facto destas pessoas estarem muito 

activas profissionalmente, o que as distancia bastante dos turistas com 55 e mais anos, em 

termos do tempo de que dispõem para viajar. O segundo motivo, corresponde ao facto deste 

grupo etário incluir os primeiros baby-boomers, ou seja as pessoas nascidas após a II Guerra 

Mundial entre 1946 e 1964, que tendem a ter atitudes relativamente a viajar bastante diferentes 

dos turistas seniores de idade mais avançada. 

Com base nos argumentos referidos e nos dados estatísticos disponíveis sobre a 

população idosa e o TSI, decidiu-se que o conceito do turismo sénior internacional utilizado 

nesta dissertação corresponde ao turismo (internacional) vocacionado para as pessoas com 

idade igual ou superior a 55 anos. 

O segmento do turismo sénior, quer se dirija para o mercado doméstico ou para o 

internacional, é caracterizado pela diversidade dos turistas seniores em termos de 

motivações/interesses, condições físicas e de saúde, capacidade económica, etc. O 

                                                      
2  Algumas destas pessoas já se encontram reformadas, por opção ou não e, eventualmente, a desenvolver uma 

segunda carreira ou o seu próprio negócio (Loverseed, 2000). 
3 A maioria das pessoas deste grupo etário possui o maior montante de rendimento da sua carreira profissional (Smith 

e Jenner, 1997). 
4 Este autor considera que o mercado sénior inclui os pré - seniores (50-64 anos) e os seniores (65 e mais anos) 

(Shoemaker, 2000). 
5  A Focus MC recomenda a segmentação seguinte: i) “Middle Ager” (50 e +), pessoas ainda a desempenhar actividade 

profissional; ii) “Third Ager” (55+ a 60+), pessoas na fase de transição do pleno emprego para a reforma; iii) “Fourth 

Ager” (70+), pessoas na fase de transição da mobilidade plena (Focus MC, 2002). 
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reconhecimento desta característica tem levado vários autores a desenvolverem tipologias de 

segmentação dos turistas seniores, como se verá no Capítulo 3 da dissertação.  

 

 

2.3. A importância actual do turismo sénior internacional 
 

Os turistas seniores possuem, de um modo geral, um conjunto de características que 

conferem vantagens ao segmento do turismo sénior comparativamente aos dos turistas mais 

jovens. Estas características manifestam-se: i) na distribuição e frequência das actividades 

turísticas ao longo do ano e ii) na utilização dos rendimentos disponíveis para a realização de 

actividades de lazer e turismo. 

Devido às características socio-económicas da maioria dos turistas seniores, 

designadamente, uma maior liberdade face à actividade profissional6 e menores 

responsabilidades familiares7, verifica-se que o turismo sénior internacional é menos sazonal do 

que o mercado turístico total. De acordo com os dados do estudo da ETC (1993), sobre a 

distribuição das viagens internacionais efectuadas pelos turistas europeus seniores e pelo total 

de turistas europeus ao longo do ano, enquanto a totalidade dos turistas realizaram mais de 

50% das suas viagens na época alta (meses de Julho e Agosto), os turistas seniores 

distribuíram mais as suas viagens ao longo do ano (Figura 1). A preferência dos turistas 

seniores para viajarem fora da época alta, é influenciada pela possibilidade de realizarem férias 

com maior tranquilidade e a preços mais económicos (FOCUS MC, 2002). Para além da 

diferença na distribuição das férias ao longo do ano, os seniores em relação aos restantes 

turistas8, tendem a efectuar viagens (domésticas e internacionais) com maior frequência. 

Segundo Hawkins (1997), em meados da década de 90 a grande maioria dos seniores 

americanos realizaram pelos menos duas viagens ao estrangeiro e, um quarto deles efectuou 

quatro ou mais viagens. No entanto, verifica-se que os turistas mais idosos não querem estar 

afastados da sua residência por longos períodos de tempo (Hawkins, 1997). De acordo com os 

dados da TravelStyles, a maioria dos turistas seniores americanos efectuam viagens 

internacionais com uma duração igual ou inferior a três semanas (id, 1997).  

Verifica-se ainda, que alguns baby-boomers a entrar no grupo dos seniores, com idade 

entre os 45 a 54 anos, embora possuindo rendimentos para viagens de lazer, não dispõem de 

tempo livre, porque continuam activos no mercado de trabalho ou possuem filhos ainda em 

idade escolar9. Assim, a realização de férias de curta duração permite solucionar os problemas 

                                                      
6 Por motivo de aposentação da actividade profissional ou pelo desempenho da actividade profissional a tempo parcial. 
7 Por exemplo, não terem filhos dependentes. 
8 Segundo o documento “Tourism Trends for Europe – outlines the major trends affecting tourism to and within Europe 

to the year 2007 and beyond” da European Travel Commission (ETC), as mudanças em curso no tempo de lazer 

conduzirão no futuro à redução da duração do período principal de férias a favor de férias de menor duração, 

distribuídas ao logo do ano. 
9 Devido ao adiar da maternidade por motivos profissionais ou como resultado, muitas vezes, de um segundo 

casamento (Loverseed, 2000). 
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sentidos por estes turistas, ao permitir conciliar os períodos de férias do casal e/ou dos filhos 

(Loverseed, 2000). 

 

Figura 1 – Distribuição das viagens internacionais efectuadas pelos turistas europeus* ao longo do ano – 

mercado turístico total e mercado sénior (%), 1990 

 
Fonte: Adaptado de ETC (1993), Europe`s Senior Travel Market 

Nota: 

* Os turistas europeus referidos são oriundos dos países que constituíam a União Europeia em 1990. 

 

 

Os turistas seniores apresentam também um maior poder de consumo de produtos de 

lazer e turismo face aos turistas mais jovens (Focus MC, 2002), em grande parte, porque 

possuem o maior rendimento doméstico líquido de todos os grupos etários. Importa salientar 

que o rendimento doméstico líquido dos seniores não corresponde apenas à pensão mensal de 

aposentação, mas pode incluir rendimentos resultantes de poupanças, de seguros privados, do 

desempenho de uma actividade profissional a tempo parcial, de investimentos de capital, etc. 

Adicionalmente, as pessoas de idade avançada, na sua maioria, não necessitam de efectuar 

um conjunto determinado de despesas10 comparativamente aos outros grupos etários, o que 

lhes permite utilizar os rendimentos de que dispõem no seu bem-estar e no usufruto do tempo 

livre (Focus MC, 2002). Segundo You e O` Leary (2000), o tempo e os recursos económicos 

que são destinados ao lazer e a viajar aumentam, como resultado da reforma a tempo parcial 

ou total e do crescimento dos filhos. Constata-se ainda, que o orçamento para lazer é utilizado 

pelos grupos mais jovens noutros bens (música, livros e revistas, “hobbies”, etc.) e não tanto 

em viagens, contrariamente à população de idade mais avançada (Golik, 1999). As ideias 

apresentadas são sustentadas por vários exemplos concretos. Por exemplo, um estudo 

desenvolvido pela Focus MC em 2002, refere que nos países europeus com Estado-

Providência, como a Alemanha, a Áustria ou a Holanda, 50% da população sénior dispõe de 

um rendimento mensal estimado de 1.450 euros e, um em cada 4 seniores deste grupo possui 

mais de 1.890 euros como rendimento mensal. Por outro lado, a investigação realizada pela 

                                                      
10 Essas despesas correspondem designadamente a despesas com habitação e despesas associadas à educação dos 

filhos. Além disso, as pessoas de idade avançada têm menores despesas domésticas e fazem gastos menores em 

bens duráveis. 
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empresa Plog Research11 em 1997 e descrita por Whitford (1998), que envolveu uma amostra 

de cerca de 10.000 famílias americanas, revelou que os seniores americanos efectuavam 

despesas em viagens superiores aos restantes grupos etários, apesar de possuírem 

rendimentos domésticos médios relativamente menores (Shoemaker, 2000). Assim, o grupo 

com idades compreendidas entre os 55 e 64 anos gastava uma média de 3.314 dólares em 

viagens, o que equivalia a 7,1% do seu rendimento doméstico médio e o grupo dos seniores 

com idade igual ou superior a 65 anos, utilizaram um montante de 3.192 dólares ou 10,8% do 

seu rendimento médio. Em contraponto, os gastos dos restantes grupos etários eram os 

seguintes:  

- grupo idade inferior a 35 anos, gastava 3.024 dólares ou 5,8% do seu rendimento médio;  

- grupo idade entre 35 e 44 anos, gastava 2.712 dólares ou 4,8% do seu rendimento 

médio; 

- grupo idade entre 44 e 54 anos, gastava 3.213 dólares ou 5,5% do seu rendimento 

médio. 

Estes valores demonstram que os membros do mercado sénior viajam e despendem 

um montante maior do seu rendimento doméstico em viagens do que os turistas de outros 

grupos etários, mesmo quando possuem rendimentos domésticos comparativamente menores 

(Shoemaker, 2000).  

Um outro aspecto importante relacionado com a capacidade económica dos turistas 

seniores corresponde ao facto do maior rendimento disponível ser obtido, geralmente, nos 

anos que antecedem a sua reforma (Focus MC, 2002). Isto torna o grupo dos seniores deste 

grupo etário, muito atractivo para os operadores de turismo e marketing, dado que 

adicionalmente eles possuem condições de saúde e vitalidade suficientes para consumirem 

produtos inovadores relacionados, por exemplo, com o turismo de aventura (Focus MC, 2002). 

A análise apresentada justifica que o turismo sénior seja encarado como uma 

importante oportunidade de negócio e não, meramente, como um segmento que permite 

minimizar os efeitos da sazonalidade na actividade do turismo (Focus MC, 2002). 

 

Na secção seguinte são apresentados alguns dados quantitativos que, a partir da 

análise dos mercados emissores e de destino dos turistas seniores internacionais, demonstram 

o peso significativo que o segmento do turismo sénior já detém no mercado internacional do 

turismo. 

As fontes de informação consultadas foram a Organização Mundial de Turismo (OMT), 

o EUROSTAT e diversas publicações sobre a temática do turismo sénior. Importa referir que a 

dificuldade em obter informação actualizada motivou o recurso, por vezes, a informação menos 

recente mas considerada relevante para o argumento desta secção e da dissertação, 

designadamente, a informação contida no estudo “Europe`s Senior Market” da European Travel 

Commission (1993). 

                                                      
11 empresa americana especializada na indústria de viagens e turismo. 
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A tabela 1 permite constatar que os turistas seniores têm gerado valores crescentes de 

chegadas internacionais à escala mundial. Segundo as estimativas de Smith e Jenner (1997), 

em 2000 ter-se-á atingido, um volume total de chegadas internacionais realizadas por turistas 

seniores12 da ordem dos 136 milhões. Os mesmos autores estimaram que nesse ano cerca de 

63% destas chegadas (85 milhões de chegadas) foram efectuadas por seniores europeus. 

 

Tabela 1 – Estimativas do volume de chegadas internacionais efectuadas por turistas seniores *, na U.E. 

e no mundo, 1997 – 2000 (milhões) 

 

 

Área Geográfica 

Viagens 

internacionais 1997 

(Milhões) 

Viagens 

internacionais 1998 

(Milhões) 

Viagens 

internacionais 1999 

(Milhões) 

Viagens 

internacionais 2000 

(Milhões) 

União Europeia 65 71 77 85 

Mundo 103 112 123 136 
Fonte: Smith, C.; Jenner, P. (1997), “The Seniors` Travel Market”, Travel & Tourism Analyst, Nº5, pp.43-62. 

 

É possível também constatar que os turistas idosos assumem um peso significativo no 

fluxo total de viagens internacionais com origem nos principais mercados emissores de turistas 

indicados na Tabela 2. De facto, alguns destes países possuíam em 1999 uma percentagem 

de turistas seniores internacionais igual ou superior a 13%. De entre eles, destacam-se a 

França, o Canadá, os EUA e o Japão com, respectivamente, 30%, 28%, 27% e 27% de turistas 

internacionais com idade superior a 60 anos ou a 55 anos (nos casos do Canadá e do Japão) 

(Tabela 2).  

  

Tabela 2 – Peso dos turistas seniores * no fluxo total de turistas internacionais, com origem nos 

principais mercados turísticos mundiais, 1999 

 

 

País de origem 

% Turistas seniores*  

/ Total turistas internacionais 

1999 

França 30 

Canadá      28 ** 

EUA 27 

Japão       27 ** 

Alemanha 20 

Reino Unido 16 

Espanha 15 

Itália 13 
 

Fonte:  Loverseed, H. (2000), “The Mature Market in North America”, Travel & Tourism Analyst, Nº 3, pp. 48. 

 

Notas:  

* Turistas com idade superior a 60 anos, que realizam viagens internacionais. 

** Para estes dois países, a percentagem indicada é relativa aos turistas internacionais com idade superior a 55 anos. 

                                                      
12 Turistas com idade igual ou superior a 55 anos (Smith e Jenner, 1997). 
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Como foi indicado anteriormente, a Europa constitui uma das principais origens dos 

turistas seniores internacionais. 

Dados do EUROSTAT relativos a 2003, permitem verificar que os países da União 

Europeia13 (EU) geravam um fluxo de turistas seniores de aproximadamente 11,7 milhões 

(Tabela 3), que equivalia a 17% do total dos turistas internacionais da UE. Os principais países 

emissores de turistas seniores internacionais na UE são a Alemanha e o Reino Unido. Estes 

dois países eram responsáveis em 2003 por, respectivamente, 35% e 33% dos turistas 

seniores internacionais provenientes da Europa (EUROSTAT, 2003). A eles, seguiam-se 3 

países com percentagens a rondar os 5%: a Holanda, a França e a Bélgica (Tabela 3).  

Em 2003, os turistas seniores da UE efectuaram um volume de viagens da ordem dos 

26,8 milhões. A nível das viagens internacionais realizadas pelos seniores europeus, a 

liderança era também assumida pela Alemanha (38%), pelo Reino Unido (25%) e pela França 

(12%) (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Excepto Malta, Hungria, Estónia e Lituânia por não existirem dados disponíveis. 
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Tabela 3 – Número de turistas seniores internacionais com origem nos países da UE, em 2003 

(viagens de férias** que implicam mais de 4 dormidas no destino) (milhões) 

 

 

País 
Total 45-64 Anos 65 e + Anos

Estimativa 

55-64 Anos*

Estimativa 

55 e + Anos 
% País / Total UE 

Bélgica 2,87 1,06 0,30 0,11 0,41 3,5 

República Checa 1,19 0,37 0,07 0,04 0,11 1,0 

Dinamarca 1,52 0,49 0,14 0,06 0,20 1,7 

Alemanha 25,68 8,07 2,87 0,98 3,84 32,8 

Estónia : - - -   - 

Grécia (a) 0,30 0,10 0,04 0,01 0,05 0,4 

Espanha 1,83 0,31 0,08 0,03 0,11 0,9 

França (b) 2,49 0,78 0,46 0,08 0,54 4,6 

Irlanda 2,63 0,91 0,27 0,08 0,36 3,0 

Itália 3,55 0,92 0,25 0,11 0,36 3,1 

Chipre 0,41 0,12 0,02 0,01 0,04 0,3 

Luxemburgo 0,42 0,13 0,05 0,01 0,06 0,5 

Holanda 3,40 1,11 0,47 0,13 0,60 5,1 

Áustria (c) 1,86 0,54 0,17 0,06 0,23 2,0 

Polónia (p) 2,25 0,62 0,14 0,06 0,20 1,7 

Portugal (p) 0,38 0,14 0,03 0,02 0,05 0,4 

Eslovénia 0,60 0,16 0,02 0,02 0,04 0,3 

Eslováquia 1,71 0,54 0,07 0,05 0,12 1,0 

Finlândia 0,51 0,19 0,03 0,02 0,05 0,5 

Suécia (d) 3,22 1,05 0,14 0,10 0,25 2,1 

Reino Unido (c) 11,37 7,05 3,38 0,72 4,10 35,0 

Total 68,19 24,65 9,01 2,71 11,72 100 
                                   

Fonte: EUROSTAT, 2003, 2002, 2001, 1999, 1997 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

(a) os dados da Grécia são relativos a 1999 

(b) os dados da França são relativos a 2001  

(c) os dados da Áustria e do Reino Unido são relativos a 2002 

(d) os dados relativos à Suécia são relativos a 1997  

(p) dados provisórios 

(:) dados não disponíveis 

* Estes valores foram estimados multiplicando a percentagem de população do grupo etário dos 55-64 anos pelo valor 

de turistas internacionais entre os 45 e 64 anos  

** Estas viagens não incluem as realizadas para visitar amigos e familiares. 
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Tabela 4 – Número de viagens efectuadas por seniores internacionais com origem nos países 

da UE, em 2003 (viagens de férias** que implicam mais de 4 dormidas no destino) (milhões) 

 

 

País 
Total 45 - 64 Anos 65 e + Anos

Estimativa 

55 - 64 Anos

Estimativa  

55 e + Anos* 
%País / Total UE

Bélgica (a) 5,64 1,46 0,59 0,16 0,75 2,8 

República Checa 4,46 1,28 0,24 0,15 0,39 1,5 

Dinamarca 3,27 1,16 0,31 0,15 0,45 1,7 

Alemanha 68,02 23,46 7,26 2,84 10,10 37,7 

Estónia : - - - - - 

Grécia (b) 0,30 0,10 0,04 0,01 0,05 0,2 

Espanha 2,49 0,71 0,19 0,07 0,26 1,0 

França 12,49 4,27 2,78 0,44 3,21 12,0 

Irlanda 2,63 0,91 0,27 0,08 0,36 1,3 

Itália 8,50 2,45 0,61 0,30 0,90 3,4 

Chipre 0,41 0,12 0,02 0,01 0,04 0,1 

Letónia 0,31 0,03 0,01 0,00 0,01 0,1 

Luxemburgo 0,63 0,20 0,07 0,02 0,09 0,3 

Holanda 11,03 3,83 1,51 0,44 1,95 7,3 

Áustria : - - - - - 

Polónia (p) 3,84 0,86 0,23 0,08 0,31 1,1 

Portugal 0,61 0,23 0,06 0,03 0,09 0,3 

Eslovénia 1,11 0,31 0,05 0,03 0,09 0,3 

Eslováquia 1,96 0,61 0,09 0,06 0,14 0,5 

Finlândia 1,61 0,71 0,16 0,08 0,24 0,9 

Suécia (c) 5,28 1,85 0,36 0,19 0,54 2,0 

Reino Unido 40,60 13,90 5,40 1,42 6,82 25,5 

Total 175,19 58,45 20,24 6,54 26,78 100,0 
  

Fonte: EUROSTAT, 2003, 2002, 1999, 1997 e 1996 

 

 

 

 

Notas: 

(a) os dados da Bélgica são relativos a 1996 

(b) os dados da Grécia são relativos a 1999  

(c) os dados da Suécia são relativos a 1997  

(d) os dados do Reino Unido são relativos a 2002 

(p) dados provisórios 

(:) dados não disponíveis 

* Estes valores foram estimados multiplicando a percentagem de população do grupo etário dos 55-64 anos pelo valor 

de viagens internacionais entre os 45 e 64 anos 

** Estas viagens não incluem as realizadas para visitar amigos e familiares. 
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Para além dos países da União Europeia, outros territórios que contribuem 

significativamente para o volume total de turistas seniores internacionais são os EUA, o 

Canadá e o Japão. 

Segundo o estudo “Growing the American Market to Travel to Europe: Market Trends 

and Oportunities” desenvolvido pelo Menlo Consulting Group (2001), os turistas seniores 

ocupam nos EUA um peso significativo no total dos turistas internacionais.  

A Tabela 5 permite verificar que em 1999, cerca de 40% das viagens internacionais 

foram efectuadas por turistas americanos com idade igual ou superior a 55 anos, quando este 

escalão etário representava cerca de 28% da população dos EUA. É de salientar ainda, que no 

caso dos turistas americanos de longa distância14, o peso dos turistas seniores atingiu no 

referido ano os 48%. Um outro facto interessante no mercado internacional americano é a 

percentagem de turistas seniores com 75 e mais anos que efectuam viagem internacionais, de 

curta e longa distância. Esta é substancialmente superior aos valores registados pelos turistas 

do escalão etário dos 18 aos 24 anos (Tabela 5). 

Os baby-boomers assumem também uma importância significativa no mercado sénior 

americano internacional, em termos de volume e propensão para viajar (Menlo, 2001). De 

acordo com Menlo (2001), 4 em cada 10 turistas americanos que viajavam para a Europa, ou 

seja, 39,3%, eram “boomers”. Destes, 22,5% eram “old boomers” (idade entre os 46 e os 55 

anos) e 16,8% eram “young boomers” (idade entre os 37 e os 45 anos).  

 

Tabela 5 - Perfil demográfico dos turistas americanos internacionais (%), 1999 
 

Grupos etários 

Total de turistas 

internacionais (%) 

Turistas de longa 

distância * (%) 

Turistas de curta 

distância ** (%) 

75 e mais 6,4 8,2 4,6 

65-74 14,6 19,1 10,9 

55-64 18,5 20,6 17,1 

45-54 24,2 21,0 26,9 

35-44 19,8 18,0 21,0 

25-34 15,1 11,4 18,2 

18-24 1,4 1,6 1,1 
Fonte: Loverseeed, H. (2000), “The mature market in North America”, Travel & Tourism Analyst, Nº 3, pp. 51. 

Notas:  

* Turistas que viajam para a Europa, América Central, Ásia, América do Sul, Pacífico Sul, África e Médio Oriente. 

** Turistas que viajam para o Alasca, o Havai, o Canadá, o México, as Caraíbas e as Bermudas. 

 

O Canadá gera também um volume significativo de turistas seniores internacionais. De 

facto, cerca de 51% dos canadianos que efectuam viagens internacionais de longo curso, por 

exemplo para a América do Sul, Europa ou Ásia, têm 55 ou mais anos (Hawkins, 1997). Em 

2003, os turistas canadianos com idade igual ou superior a 55 anos geraram 5,7 milhões de 

                                                      
14 Turistas que viajam para a Europa, a América Central, a Ásia, a América do Sul, o Pacífico Sul, África e o Médio 

Oriente. 
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viagens para o estrangeiro, ou seja, 34,8 % do total das viagens internacionais com origem no 

Canadá (Canadian Tourism Commission, 2005).  

O mercado sénior internacional gerado pelo Japão apresenta traços diferenciados dos 

dois países anteriormente descritos. Como se pode contactar na Tabela 6, embora os turistas 

seniores efectuassem em 1996 cerca de 27% do total das viagens internacionais, 

apresentavam valores de propensão para viajar para o estrangeiro inferiores aos escalões 

etários mais jovens (à excepção da população com menos de 20 anos).  

De acordo com dados da Japan Tourism Marketing Co., em 2003 os turistas seniores 

japoneses com idade superior a 50 anos realizaram 4,4 milhões de viagens para o estrangeiro, 

equivalentes a 32,8% do total viagens internacionais com origem no Japão. 

 

Tabela 6 – Distribuição por grupos etários dos turistas internacionais com origem no Japão, 

1996 
 

Grupos etários (anos) 
Total de viagens internacionais 

(%) 
Propensão para viajar* (%) 

Inferior a 20  7,7 4,5 

20-29 27,7 24,8 
30-39 18,5 19,2 

40-49 18,5 16,3 
50-59 15,6 15,1 
60 e mais 12,0 7,7 
Total 100,0 13,3 
 

Fonte: Sakai, M.; Brown, J.; Mak, J. (2000), “Population Aging and Japanese International Travel in the 21st 

Century”, Journal of Travel Research, Vol. 38, pp. 213. 

Nota: 

* Rácio do nº de viagens internacionais sobre o total da população desse escalão etário. 

 

Segundo o IPK International e Japan Travel Bureau Foundation (2004), o segmento de 

mercado dos “50 e mais” assume, actualmente, um papel relevante no mercado japonês de 

férias no estrangeiro. Os turistas seniores japoneses são muito mais activos do que os de 

outras nacionalidades e fazem viagens frequentes “city e site-seeing tours”, em substituição 

das clássicas férias de sol e praia.  

 

A não disponibilidade de dados recentes sobre os fluxos de turistas seniores por país 

de destino conduziu a que se recorresse, maioritariamente, a dados relativos a 1990 contidos 

no relatório da ETC. Assim, de acordo com o referido documento, a Europa constituía um dos 

principais destinos dos turistas seniores internacionais, nomeadamente, dos provenientes de 

países europeus, EUA, Canadá e Japão. 

Em 1990, 55% das viagens internacionais efectuadas pelos seniores europeus (Tabela 

7) tinham como destinos a Espanha (14%), a Áustria (11%), a França (11%), a Alemanha 

(10%) e a Itália (9%) (Moulijn, 1993). A Espanha destacava-se ao ser o destino de 5,8 milhões 
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de viagens, ou seja, 14% das viagens internacionais efectuadas pelos turistas seniores 

europeus. 

A análise da coluna relativa ao peso dos turistas seniores no total de turistas 

internacionais recebidos, revela a importância do turismo sénior internacional noutros destinos 

europeus como, por exemplo, a Finlândia, a Áustria e a Suíça. De facto, 30%, 27,5% e 26,3% 

dos turistas internacionais europeus recebidos, respectivamente, por cada um destes países 

eram turistas seniores (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Principais destinos dos turistas seniores europeus *, 1990 
 

Países de destino 

Viagens seniores 

(milhões) 
% turistas seniores recebidos (a) 

Espanha 5,8 16,9 

Áustria 4,6 27,5 

França 4,6 10,1 

Alemanha 4,0 23,5 

Itália 3,8 14,2 

Suíça 2,0 26,3 

Jugoslávia 1,7 23,3 

Holanda 1,3 11,0 

Reino Unido 1,2 11,0 

Grécia 1,1 13,9 

Portugal 0,9 12,2 

EUA 0,9 13,6 

Suécia 0,9 15,8 

Checoslováquia 0,9 11,1 

Dinamarca 0,8 9,5 

Turquia 0,8 18,6 

Hungria 0,7 3,5 

Polónia 0,7 4,0 

Finlândia 0,6 30,0 
Fonte:  European Travel Commission (1993), Europe`s Senior Market 

Notas:  
* Países que receberam mais de 500 mil turistas seniores com origem em países europeus. 

(a) Valor equivalente ao nº de turistas com idade superior a 55 anos recebidos sobre o nº total de turistas recebidos 

oriundos de países europeus. 

 

A Europa constitui um dos principais destinos procurados pelos turistas de mais idade 

dos EUA, do Canadá e do Japão, como se pode ver na Tabela 8. Em 1990, estes países 

geraram para a Europa um fluxo de 2,6 milhões de turistas com idade superior a 55 anos. De 

acordo com as estimativas da ETC (1993), esse número terá atingido no ano 2000 os 4,8 

milhões, distribuídos pelos três países da seguinte forma: EUA (75%), Canadá (17%) e Japão 

(8%). Os países europeus mais procurados pelos turistas seniores dos EUA e do Canadá são o 
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Reino Unido, a França, a Itália e a Alemanha15. Por exemplo, de acordo com dados da British 

Tourist Authority referidos em Loverseed (2000), em 1998 chegaram ao Reino Unido 855 mil 

turistas seniores dos EUA, dos quais 524 mil turistas com idade entre os 55 e 64 anos e 331 

mil turistas com 65 e mais anos. No mesmo ano, o Reino Unido foi visitado por cerca de 150 

mil turistas canadianos com idade igual ou superior a 55 anos (id., 2000). 

De entre os países europeus escolhidos pelos turistas seniores japoneses destacam-se 

a França, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, a Suíça, a Espanha e a Áustria16. 

 

Tabela 8 – Viagens internacionais efectuadas por turistas seniores oriundos dos EUA, Canadá 

e Japão com destino na Europa, 1990 e 2000 
 

Países de Origem 

Viagens seniores 1990  

(milhões) 

Estimativa Viagens seniores 2000 

(milhões) 

EUA 2,0 3,6 

Canadá 0,4 0,8 

Japão 0,2 0,4 

Total 2,6 4,8 
Fonte: European Travel Commission (1993), Europe`s Senior Market 

 

Mesmo em mercados de destino pequenos, como o caso de Portugal, a importância do 

TSI tem vindo a crescer nos últimos anos. Portugal posicionava-se em 1990 em décimo 

segundo lugar entre os destinos europeus escolhidos pelos turistas seniores, tendo recebido 

nesse ano cerca de 1 milhão de turistas seniores (ETC, 1993).  

De acordo com o Relatório da D.G.T. “Turismo Estrangeiro em Portugal – Resultados 

do Inquérito de Fronteira 1993-99”, no período entre 1993 e 1999, a proporção de turistas 

estrangeiros com idade superior a 60 anos recebidos em Portugal aumentou, tendo em 1999 

rondado os 2 milhões (Tabela 10). 

 

Tabela 9 – Distribuição dos turistas estrangeiros por grupos etários (%), Portugal, 1993 e 1999 
 

Grupos etários 

% Turistas 

1993 

% Turistas 

1999 

Variação 1993-1999 

(%) 

Até 29 anos 19,9 23,3 + 3,4 

30 – 44 anos 29,0 27,4 - 1,6 

45 – 59 anos 36,0 32,9 - 3,1 

60 e mais anos 15,1 16,4 + 1,3 

Total 100 100 - 
Fonte: DGT (2001), Turismo Estrangeiro em Portugal – Resultados do Inquérito de Fronteira 1993-99 

 

                                                      
15 Isto pode justifica-se pelo facto de terem emigrado muitas pessoas oriundas destes países para a América do Norte 

no pós II Guerra Mundial e, portanto, existir uma forte ligação e relações familiares dos norte-americanos com esses 

países (Loverseed, 2000). 
16A escolha destes países justifica-se, em parte, pelas preferências dos turistas japoneses em geral face a um destino 

internacional: i) usufruir da natureza e de paisagens, ii) visitar locais e património histórico conhecidos. (ETC, 1993). 
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Como é possível ver na Tabela 10, os países responsáveis pela maioria (62%) dos 

turistas seniores recebidos por Portugal em 1999, foram o Reino Unido e a Espanha. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos turistas estrangeiros seniores por país de residência (%) em 

Portugal, 1999 
 

País de residência 

% Turistas 

45 – 59 Anos* 

% Turistas 

60 e + Anos* 

Nº total turistas 

recebidos 1999 (a)

Estimativa turistas 

60 e + Anos recebidos

Alemanha 31,3 21,6 889,9 192,22 

Espanha 34,7 12,2 5.736,9 699,90 

França 38,0 20,4 727,2 148,35 

Holanda 37,0 18,8 464,0 87,23 

Itália 29,9 14,0 269,6 37,74 

Reino Unido 32,5 32,6 1.847,7 602,35 

EUA 34,8 26,6 227,9 60,62 

Outros 32,2 17,0 1.468,8 249,70 

Total 33,9 17,9 11.632,0 2.078,11 
 

Fonte: DGT (2001), Turismo Estrangeiro em Portugal – Resultados do Inquérito de Fronteira 1993-99 

           DGT (2002), O Turismo em Portugal em 2001 

Notas:  

(a) Dados da DGT (2002) contidos no estudo O Turismo em Portugal em 2001. 

* Média 1993-1999 

 

 

2.4. Evolução do segmento do Turismo Sénior Internacional nas próximas 
décadas 

 

2.4.1. Principais factores condicionadores da evolução futura do TSI 
 

A dimensão futura do mercado do TSI vai ser determinada por dois factores principais: 

a evolução demográfica da população mundial e as mudanças na “propensão para viajar” pelos 

seniores (ETC, 1993). 

O documento publicado em 2003 pela European Travel Commission (ETC) 

“Megatrends of Tourism in Europe in Europe to the Year 2005 and Beyond”, refere que uma 

das tendências que influenciará o sector do turismo nas próximas décadas é o crescimento 

acentuado da população idosa. De facto, o número de turistas seniores registará um 

crescimento mais rápido do que a procura turística em geral, embora o desenvolvimento deste 

segmento a longo prazo possa ser atenuado por uma diminuição gradual dos benefícios de 

aposentação e pelo eventual aumento da idade da reforma (ETC, 2003).  

As projecções demográficas apresentadas pelas Nações Unidas em 2002 no relatório 

“World Population Ageing: 1950-2050”, apontam para um aumento significativo da população 

sénior mundial nas próximas décadas e, consequentemente, para o envelhecimento 

populacional. O progressivo envelhecimento da população mundial resultará: 
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 dos baixos níveis de natalidade verificados nas últimas décadas, especialmente, nos 

países desenvolvidos; 

 do aumento da esperança média de vida associado à melhoria das condições de vida 

das populações em termos de nutrição, higiene e cuidados de saúde. 

 da chegada dos baby-boomers à idade sénior, com especial incidência em 

determinados países como, por exemplo, os EUA. 

De acordo com as projecções das Nações Unidas, a população mundial com 60 e mais 

anos triplicará nos próximos 50 anos, passando dos 606 milhões registados em 2000 para 

aproximadamente 2 biliões em 2050.  

A Europa e a América do Norte em 2050 serão as regiões com as maiores 

percentagens de população idosa, que corresponderá respectivamente a cerca de 37% e 27% 

da população total destes territórios (Tabela 11). 

É possível ver na Tabela 12, que nos principais países emissores de turistas seniores 

internacionais ocorrerá nos próximos 50 anos um crescimento significativo da população idosa. 

Esse crescimento verificar-se-á com uma maior intensidade no Canadá (+140%), nos EUA 

(133%), na Noruega (80%) e na Holanda (79%).  

Em 2050, prevê-se que existam nos países analisados um total de 285,5 milhões de 

seniores, o que significará um crescimento da ordem dos 79 % relativamente ao ano 2000. 

Em termos absolutos, os cinco países com maior número de população idosa em 2050 

serão, por ordem decrescente, os EUA (106,6 milhões), o Japão (46,2 milhões), a Alemanha 

(26,9 milhões), a Espanha (20,2 milhões) e o Reino Unido (20,0 milhões). Em todos os países 

incluídos na Tabela 12, o peso percentual da população idosa será bastante significativo no 

ano 2050, destacando-se quatro deles com valores superiores a 40%: a Espanha (44,1%), a 

Itália e o Japão (42,3%) e a Áustria (41,0%). 

A nível dos países escandinavos, a Suécia assumirá em 2025 e 2050, 

simultaneamente, o maior valor absoluto e percentual de população idosa. 

 

A propensão para viajar (para o estrangeiro) da população idosa é influenciada por 

factores de ordem económica, psicológica, fisiológica e social. Segundo a ETC (1993), estes 

factores têm evoluído de uma forma que permite antever o crescimento da propensão para 

viajar nas próximas décadas. 

A nível económico, por exemplo, o aumento do número de idosos com maiores 

rendimentos disponíveis face a gerações anteriores devido à melhoria nas pensões de reforma, 

ao aumento de poupanças, etc., contribuirá substancialmente para aumentar a sua propensão 

para viajar (ETC, 1993). Adicionalmente, o facto das pessoas se sentirem e permanecerem 

activas durante mais tempo, fará com que muitas continuem a trabalhar até mais tarde. Isto 

poderá traduzir-se: i) numa reforma mais tardia, ii) no aumento do emprego a tempo parcial 

pelas pessoas idosas e iii) desenvolvimento de actividade profissional após a reforma (serviços 

de consultoria, etc.). De facto, as mudanças em curso nos estilos de vida e no desempenho da 

actividade profissional poderão contribuir positivamente, por exemplo, para a propensão de 
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viagens de negócio efectuadas pelos grupos de seniores ou para novas procuras turísticas por 

estes seniores com menor disponibilidade para viajar (ETC, 1993). 

 

Tabela 11 – Evolução da população com idade superior a 60 anos, por região e no mundo, 

2000-2050 (Milhares e % População total) 
2000 2025 2050 

Continentes 

Pop. 60 e + 

Anos 

(Milhares) 

% Pop. 60 

e + Anos 

Pop. 60 e + 

Anos 

(Milhares) 

% Pop. 60 

e + Anos 

Pop. 60 e + 

Anos 

(Milhares) 

% Pop. 60 

e + Anos 

Europa 147.315 20,3 196.829 28,8 221.379 36,6 

África 40091 5,1 85.054 6,3 204.776 10,2 

Ásia 322.147 8,8 703.375 14,7 1.226.714 22,6 

América Latina e 

Caraíbas 
41.254 8,0 97.404 14,0 181.191 22,5 

América do Norte 50.894 16,2 96.339 25,1 119.015 27,2 

Oceânia 4.083 13,4 7.890 19,7 10.992 23,3 

Mundo 605.785 10 1.186.892 15 1.964.067 21,0 
                

Fonte: United Nations, 2002, World Population Ageing: 1950-2050  

 

Tabela 12 - Evolução da população com idade superior a 60 anos, para alguns dos principais 

países emissores de turistas seniores - 2000, 2025 e 2050 

2000 2025 2050 Taxa crescimento (%)  

 

Países 

Pop. 60 

e + Anos

% Pop. 

Total 

Pop. 60 

e + Anos

% Pop. 

Total 

Pop. 60 

e + Anos

% Pop. 

Total 
2000-2025 2000-2050

Alemanha 19.069 23 26.213 33 26.980 38 37 41 

França 8.689 21 11.735 29 13.782 33 35 59 

Espanha 12.160 22 17.998 31 20.210 44 48 66 

Itália 13.845 24 17.810 34 18.178 42 29 31 

Áustria 1.676 21 2.507 33 2.646 41 50 58 

Holanda 2.898 18 4.872 29 5.200 33 68 79 

Reino Unido 12.255 21 18.021 29 20.015 34 47 63 

Bélgica 2.268 22 3.181 31 3.406 36 40 50 

Suíça 1.527 21 2.400 36 2.180 39 57 43 

Suécia 1.979 22 2.758 32 2.933 38 39 48 

Dinamarca 1.063 20 1.590 30 1.617 32 49 52 

Noruega 874 20 1.370 29 1.576 32 57 80 

Finlândia 1.031 20 1.648 32 1.614 34 60 56 

Japão  29.518 23 43.486 35 46.228 42 47 57 

Canadá  5.138 17 10.233 28 12.314 31 99 140 

EUA  45.736 16 86.071 25 106.660 27 88 133 

Total 159.725  - 251.892 -  285.539  - 58 79 
 

Fonte: United Nations, 2002, World Population Ageing: 1950-2050 
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As mudanças dos factores fisiológicos e psicológicos também apontam para um 

aumento da propensão para viajar pelos idosos no futuro. A melhoria das condições de vida em 

geral, e em especial, nos países desenvolvidos permite que as pessoas idosas sejam 

fisicamente mais activas do que as de gerações anteriores. Este aumento na capacidade física 

da população idosa é acompanhado pelo desejo psicológico de permanecer activo. Importa 

ainda referir que vários estudos citados em ETC (1993), como o estudo da MINTEL no Reino 

Unido ou o estudo do Instituto Psicotécnico de Viena (Áustria), demonstram que as pessoas 

idosas se sentem mais jovens do que a sua idade cronológica. A combinação dos factores 

fisiológicos e psicológicos referidos levarão, consequentemente, a um aumento da propensão 

para viajar pelos seniores e modificarão os seus padrões de procura no turismo. Por exemplo, 

produtos geralmente associados às gerações mais jovens, como o caso das viagens de 

aventura ou com uma componente desportiva, devido à significativa melhoria nas condições de 

saúde das pessoas idosas, têm sido amplamente promovidos especificamente para os 

seniores por operadores privados. Estes produtos apresentam já uma procura significativa 

pelos seniores, que aumentará com a progressiva chegada dos baby-boomers à 3ª idade. 

(FOCUS MC, 2002). Os baby-boomers têm induzido inovação no mercado tradicional de oferta 

de actividades de lazer/turísticas para os seniores e continuarão a fazê-lo de forma mais 

intensa no futuro. A este facto não são alheias, por um lado as experiências, em termos de 

viagens e lazer, vividas por eles enquanto jovens e, por outro lado, as expectativas que 

manifestam relativamente à actividade turística, tais como o desejo de interacção social com 

pessoas de outra idade, a manutenção da saúde e do bem-estar, a vivência de novas 

experiências e desafios, o desenvolvimento pessoal e o alargar de conhecimentos (Golik, 

1999). 

A propensão para viajar pelos turistas seniores será ainda reforçada por algumas 

mudanças sociais como a valorização do tempo livre pelas pessoas idosas para usufruto 

próprio. A população idosa tende cada vez mais a valorizar a liberdade e o divertimento, 

manifestando uma predisposição crescente para utilizar o seu tempo livre e as suas poupanças 

para usufruto próprio, por exemplo, para actividades de lazer e viagens em substituição da sua 

utilização centrada na família (como herança para os seus descendentes) segundo a ideologia 

dominante das gerações passadas (Focus MC, 2002). A título de exemplo, pode referir-se um 

estudo desenvolvido na Áustria pelo Instituto Psicotécnico de Viena, citado em Focus MC 

(2002), que demonstra que as pessoas com idade compreendida entre os 50 e os 59 anos, na 

fase de pré ou pós reforma da actividade profissional, estão interessadas em efectuar viagens 

de longa distância.  

Adicionalmente, o crescente reconhecimento dos desafios que o processo de 

envelhecimento à escala mundial coloca às sociedades, tem permitido caminhar para um olhar 

diferente em relação às pessoas de idade mais avançada, não como meros beneficiários da 

“sociedade do bem-estar”, mas como agentes e beneficiários do desenvolvimento (United 

Nations, 1998). A promoção do turismo sénior internacional pode ser um meio importante para 

concretizar estes objectivos. 
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2.4.2. Estimativa do fluxo de viagens internacionais por turistas seniores em 2025 e 2050 
 

Utilizando as estimativas demográficas para o escalão etário dos 60 e mais anos das 

Nações Unidas para 2025 e 2050 e tendo como pressuposto que a propensão dos turistas 

seniores europeus para efectuarem viagens internacionais17 se manterá igual à registada em 

1990, embora anteriormente se tenha referido que é previsível o seu aumento, pode estimar-se 

o volume de viagens internacionais dos turistas seniores com origem nos actuais mercados 

mundiais geradores deste segmento nos próximos 50 anos (Tabela 13).  

Assim, a Europa deverá gerar em 2025 um volume de viagens internacionais por 

turistas seniores da ordem dos 90, 5 milhões e em 2050, os 101,7 milhões. A Alemanha e o 

Reino continuarão a liderar o fluxo de viagens internacionais dos turistas seniores europeus 

nas próximas décadas. 

O conjunto de países seleccionados será responsável em 2050 por um volume de 

viagens internacionais igual a 201,6  milhões, das quais 5,3 % com origem no Japão, 4,6 % 

com origem no Canadá e 39,7 % nos EUA. Por seu lado, o conjunto dos países escandinavos 

gerará 3,3 % do volume total de viagens internacionais. 

As estimativas obtidas sublinham o acentuado crescimento que o TSI deverá registar 

no futuro, para o qual o mercado norte-americano contribuirá substancialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 No caso específico do Canadá, a propensão para viajar dos turistas seniores para o ano de 2003 foi estimada a 

partir de dados disponíveis. Dada a indisponibilidade de dados para os EUA e atendendo a que os turistas seniores 

deste país assumem um comportamento semelhante aos canadianos, utilizou-se o valor de propensão estimado para o 

Canadá. 
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Tabela 13 – Estimativa do número de viagens internacionais efectuadas por turistas seniores 

(60 e mais anos), por alguns dos principais países emissores - 2000, 2025 e 2050 (milhões) 

2000 2025 2050  

Países 
Propensão V.I.* 

Est. Viagens Int. Est. Viagens Int. Est. Viagens Int. 

Alemanha 0,67 12,8 17,6 18,1 

França 0,23 2,0 2,7 3,2 

Espanha 0,13 1,6 2,3 2,6 

Itália 0,16 2,2 2,9 2,9 

Áustria 0,79 1,3 2,0 2,1 

Holanda 0,92 2,7 4,5 4,8 

Reino Unido 0,43 5,3 7,7 8,6 

Bélgica 1,53 3,5 4,9 5,2 

Suíça 1,09 1,7 2,6 2,4 

Suécia 0,91 1,8 2,5 2,7 

Dinamarca 0,62 0,7 1,0 1,0 

Noruega 0,91 0,8 1,2 1,4 

Finlândia 0,9 0,9 1,5 1,5 

Europa 0,46 67,8 90,5 101,7 

Japão (a) 0,23 6,8 10,0 10,6 

Canadá (b) 0,75 3,9 7,7 9,2 

EUA  0,75 34,3 64,6 80,0 

TOTAL** - 112,7 172,8 201,6 
 

Fonte: United Nations, 2002, World Population Ageing: 1950-2050 

          European Travel Commission, 1993, Europe`s Senior Travel Market 

 

Notas:  

(a) A propensão para viajar utilizada é relativa a 1996 e relativa à população com 50 e mais anos (Sakai et al., 2000). 

(b) A propensão para viajar foi obtida dividindo o número de viagens realizadas pelos turistas canadianos com 55 e mais 

anos para o estrangeiro equivalente a 5.657.000 (Canadian Tourism Commission, 2003) e a população com mais de 55 

anos equivalente a 7.527.700 (Statistics Canada, 2004). 

* Dados relativos à população com 55 e mais anos em 1990 (ETC, 1993), excepto para os EUA, o Canadá e o Japão. 

** Somatório dos valores relativos à Europa, ao Japão, ao Canadá e aos EUA. 

 

 

2.5. Reconhecimento da importância do segmento do TS(I)  
 

O Turismo Sénior tem recebido, desde os anos 80, uma atenção crescente pela 

indústria do turismo e pelo meio académico. 

A nível da indústria do turismo18, o reconhecimento do potencial do segmento do 

turismo sénior manifestou-se de duas formas: i) no aprofundamento do conhecimento sobre 

                                                      
18 Embora as projecções demográficas demonstrassem o inevitável envelhecimento da população dos países 

desenvolvidos, designadamente, na Europa, América do Norte e no Japão, só após a descida inesperada no turismo 
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este mercado através da realização de diversos estudos e conferências; ii) no ajustamento da 

indústria do turismo para receber os turistas de idade avançada e/ou no desenvolvimento de 

produtos turísticos específicos para eles. 

A nível europeu, por exemplo, a European Travel Commission19 (ETC) realizou duas 

conferências sobre o turismo sénior, que tiveram por base estudos que sublinhavam a 

importância futura do segmento do turismo sénior, designadamente, no desenvolvimento do 

turismo na Europa. A primeira delas, teve como tema “The Senior Tourist: Solution to 

Seasonality?”20 e realizou-se em 1985 em Cannes. Nesta conferência, foi definido um conjunto 

de dezoito recomendações sobre o mercado sénior, o marketing, a adaptação dos serviços e o 

papel dos governos e das agências internacionais (Anexo 1). A 2ª Conferência Europeia sobre 

o Turismo Sénior decorreu em Malta em Novembro de 1992. Em 1993, foi publicado o estudo 

“Europe`s Senior Travel Market”, que incluiu para além das conclusões da conferência de 

Malta, o estudo estatístico preparado pelo European Travel Intelligence Centre (ETIC) e o 

estudo preparado pela Aviation and Tourism International (ATI) sobre o mercado sénior 

europeu. 

Na sequência da declaração pela Comunidade Europeia do ano de 1993 como o “Ano 

do Idoso e de Solidariedade entre as Gerações”, a OMT decidiu realizar em 1993 uma 

conferência internacional sobre o turismo e os cidadãos seniores, em Espanha (Canárias). 

Posteriormente, a OMT realizou mais duas conferências internacionais sobre o turismo sénior: 

 a II Conferência Internacional sobre Turismo Sénior, Recife (Brasil), 1996, que deu 

origem a uma publicação que reúne as comunicações apresentadas sobre, por 

exemplo, o potencial do mercado sénior na Europa, EUA e Canadá; estratégias para 

atrair o mercado sénior; a qualidade no turismo sénior; actividades de desporto para os 

seniores e o turismo de saúde. 

 a III Conferência Internacional sobre Turismo Sénior, Lisboa (Portugal), 1999.  

Durante a conferência da OMT em Lisboa, os representantes de 20 países prepararam 

um documento denominado “Carta de Lisboa do Turismo Sénior”, que indica um conjunto de 

recomendações para garantir a qualidade de programas de promoção do turismo sénior. 

Durante este período, empresas e agentes turísticos (empresas de hotelaria, 

operadores de transportes, operadores de viagens, etc.) introduziram ajustamentos nos seus 

produtos e serviços para responder ao segmento sénior ou desenvolveram produtos 

                                                                                                                                                            
mundial a seguir à chamada crise do petróleo de 1979/80, é que a indústria do turismo começou a reconhecer o 

potencial dos turistas seniores. 
19 A European Travel Commission é uma organização não lucrativa constituída por 33 Organizações Nacionais de 

Turismo da Europa. O papel da ETC é promover o turismo europeu, particularmente, em mercados não europeus. 
20 Esta conferência foi organizada também com o apoio da International Hotel Association (IHA). Esta Conferência foi 

antecedida pelos seguintes estudos solicitados pela ETC: Estudo sobre “European Tourism 1980-1990” pela Aviation 

and Tourism International e estudos piloto para promover viagens em épocas baixas em ilhas do mediterrâneo (Malta, 

Chipre e Rodes) pela International Hotel Association (ETC, 1993). Em 1992, a ETC promoveu a realização de um 

estudo sobre o mercado sénior europeu pelo Aviation and Tourism International (ATI), que motivou a realização da 2ª 

conferência europeia sobre o turismo sénior em Malta. 
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especificamente orientados para este mercado turístico. Por exemplo, existe actualmente na 

Internet uma oferta alargada e diversificada de produtos turísticos destinados aos turistas 

seniores. Estes produtos são promovidos por operadores ou agências de viagens de vários 

pontos do mundo, que procuram responder às preferências distintas dos turistas seniores 

através da organização de viagens inter-gerações, viagens de aventura e desporto, viagens 

culturais, viagens educacionais, etc. 

Nas duas últimas décadas, o turismo sénior tem igualmente constituído uma questão 

de estudo e investigação por inúmeros académicos. Assim, foi elaborado um leque alargado de 

publicações que abordam diferentes domínios do turismo sénior: tipologias de segmentação 

dos turistas seniores, mercados emissores e receptores dos turistas seniores, estudos 

prospectivos sobre mercados emergentes, necessidades específicas do segmento, factores de 

qualidade do turismo sénior, etc. De entre a bibliografia produzida sobre o turismo sénior pode 

referir-se, a título de exemplo, a edição de um número exclusivamente dedicado ao turismo 

sénior da publicação “Tourism Recreation Research” em 1999. 

Em Portugal, o reconhecimento da importância do turismo sénior tem-se manifestado, 

especialmente, a nível do mercado doméstico, através da dinamização desde 1995 dos 

programas “Turismo Sénior” e “Saúde e Termalismo Sénior” sob a coordenação do INATEL. 

Em sequência do seu congresso realizado em 2001, a Confederação do Turismo Português 

(CTP) solicitou à SaeR (Sociedade de Avaliação de Empresas e Risco) a realização de um 

estudo visando a definição de uma estratégia de desenvolvimento do Turismo em Portugal 

para os próximos 25 anos21. Este estudo foi apresentado no dia 4 de Julho deste ano no 2º 

Congresso da CTP e salienta o potencial de Portugal para atrair os turistas seniores europeus. 

 

 

2.6. Conclusões 
 

Os turistas idosos reúnem um conjunto de características, que tornam o segmento do 

turismo sénior fortemente atractivo comparativamente aos turistas mais jovens. Essas 

características correspondem: 

 à preferência para viajar fora da época alta, porque lhes permite realizar férias com 

maior tranquilidade, a preços mais económicos, e porque têm disponibilidade para o 

fazer; 

 a efectuarem viagens com maior frequência ao longo do ano e com uma maior 

duração; 

 a possuírem um maior rendimento disponível para o consumo de produtos de lazer e 

turismo e uma maior propensão para utilizarem os rendimentos de que dispõem em 

viagens do que os restantes turistas. 

                                                      
21 “Reinventando o Turismo em Portugal. Estratégia de Desenvolvimento Turístico Português para o 1º Quartel do 

Século XXI”. 
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Estas características justificam que o turismo sénior seja encarado como um mercado 

potencial importante, e não como um segmento meramente para minimizar os efeitos de 

sazonalidade do sector do turismo. 

É possível verificar que o segmento do turismo sénior assume já uma posição de 

destaque no mercado turístico internacional. De acordo com as estimativas de Smith e Jenner 

(1997), em 2000 os turistas seniores terão gerado um volume de chegadas internacionais da 

ordem dos 136 milhões. Adicionalmente, verifica-se que nos principais países emissores de 

turistas, a percentagem dos seniores no total de turistas internacionais é elevada. Em 1999, a 

França liderava com um valor de 30%, seguindo-se o Canadá com 28% e os EUA e o Japão 

com 27%. 

Os principais mercados emissores de turistas de idade avançada são a Europa, os 

EUA, o Canadá e o Japão. Entre os países da UE (25), são a Alemanha e o Reino Unido que 

lideram, simultaneamente, a emissão de turistas seniores e o volume de viagens internacionais 

geradas por estes. Os mercados norte-americano (EUA e Canadá) e japonês também registam 

um grande volume de viagens internacionais realizadas por turistas seniores, que 

correspondiam a 40% (1999) nos EUA, a 34,8% (2003) no Canadá e a 32,8% (2003) no Japão, 

do total das viagens internacionais com origem nestes países. 

A Europa constitui um dos destinos mais procurados pelos turistas seniores europeus, 

americanos, canadianos e japoneses. Mesmo em mercados pequenos como Portugal, o TSI 

em Portugal tem registado um crescimento positivo. Em 1999, o número de turistas 

estrangeiros com idade superior a 60 anos recebidos em Portugal terá rondado os 2 milhões, 

tendo com principais países de origem o Reino Unido e Espanha (DGT, 2001). 

È previsível o crescimento do mercado do turismo sénior internacional nas próximas 

décadas, atendendo à evolução da população mundial e da propensão para viajar da 

população idosa. As projecções demográficas das Nações Unidas alertam para um significativo 

acréscimo da população idosa mundial nos próximos 50 anos, que deverá atingir os 2 biliões 

em 2050. O aumento da população com 60 e mais anos, também se fará sentir de forma 

significativa nos principais países que, actualmente, geram turistas seniores internacionais. 

Este aumento far-se-á sentir com maior expressividade no Canada e nos EUA devido à entrada 

progressiva dos baby-boomers na terceira idade. Por outro lado, é esperado que a propensão 

para viajar dos turistas seniores aumente em consequência das mudanças na população idosa 

a nível económico, psicológico, fisiológico, social, etc. Mesmo, partindo do pressuposto de que 

a propensão dos seniores para viajar internacionalmente se manterá igual à de anos 

anteriores, é possível verificar que o crescimento da população idosa em alguns dos principais 

países emissores de turistas gerará em 2050 um volume bastante significativo de viagens 

internacionais, para o qual os EUA darão um forte contributo. 

O turismo sénior tem merecido desde os anos 80, um interesse crescente por parte da 

indústria do turismo e dos académicos. De facto, foram realizadas várias conferências 

europeias e internacionais pela ETC e OMT, onde foi reconhecido o potencial deste segmento 

e aprofundado conhecimento sobre como a indústria de turismo o poderá desenvolver 
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adequadamente. Paralelamente, vários actores turísticos tem vindo a adaptar produtos e 

serviços ou a desenvolver produtos dirigidos para os turistas seniores, designadamente, 

operadores e agências de viagens de todo o mundo. O meio académico, durante o referido 

período, produziu diversos estudos e artigos sobre diversas temáticas relacionadas com o 

turismo sénior. Em Portugal o turismo sénior foi, sobretudo, desenvolvido no mercado 

doméstico através de programas para os turistas seniores, sob a coordenação do INATEL. 

Recentemente, foi elaborado um estudo sobre uma estratégia de desenvolvimento do turismo 

em Portugal, em que é sublinhado o potencial do país para o mercado sénior europeu. 

O aumento esperado de turistas seniores nas próximas décadas terá consequências no sector 

do turismo designadamente: i) uma procura crescente em termos de qualidade, comodidade e 

segurança; ii) uma procura crescente de infra-estruturas de entretenimento que permitam o 

relaxamento e a tranquilidade; iii) uma procura crescente de produtos personalizados; iv) o 

aumento da procura em meses da época baixa e v) uma maior ênfase colocada no conforto em 

detrimento da idade, a nível do marketing (ETC, 2003).  

O aproveitamento do forte potencial turístico do mercado sénior requer uma abordagem 

diferenciada e adequada pela indústria do turismo e por outros actores intervenientes no 

desenvolvimento deste sector. Esta abordagem deve ser sustentada por um conhecimento 

aprofundado das características, necessidades e expectativas dos turistas de idade mais 

avançada a nível do turismo, bem como dos factores chave que conferem competitividade / 

sustentabilidade a um destino turístico. As referidas questões são aprofundadas nos capítulos 

seguintes. 
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CCaappííttuulloo  33  ––  OO  sseeggmmeennttoo  ddoo  ttuurriissmmoo  sséénniioorr  
 

3.1. Introdução 
 

O turismo sénior, como foi referido no Capítulo 2, constitui um segmento com um peso 

significativo no mercado do turismo à escala mundial, sobretudo, nos países desenvolvidos. 

Atendendo às tendências demográficas e sociais em curso, é previsível o seu crescimento nas 

próximas décadas. A promoção eficaz de uma estratégia dirigida para o turismo sénior 

(internacional) requer o conhecimento aprofundado do segmento, para uma correcta 

identificação das características, necessidades e expectativas dos turistas seniores e a sua 

satisfação pela indústria do turismo e pelos destinos turísticos. 

O presente capítulo começa por apresentar algumas das principais questões 

associadas ao processo de envelhecimento, nas suas dimensões biológica, cognitiva e social, 

que permitem compreender algumas das necessidades e comportamentos das pessoas de 

idade avançada em relação à actividade do turismo. 

De seguida, são apresentados alguns dos traços que caracterizam o mercado sénior. 

Estes correspondem: i) à heterogeneidade dos turistas seniores e à necessidade da 

segmentação do mercado sénior e ii) à natureza dinâmica do mercado sénior, em resultado da 

influência da entrada de novas gerações de seniores e das forças do ambiente macro. 

Na parte final do capítulo são identificadas as principais necessidades e expectativas 

dos turistas seniores em relação ao turismo e, consequentemente, apresentados alguns dos 

desafios a que a indústria do turismo e os destinos turísticos terão de responder para promover 

com qualidade o turismo sénior. Esta parte inclui ainda uma série de recomendações, visando 

a melhoria dos serviços prestados aos turistas seniores por determinados agentes da indústria 

do turismo (estabelecimentos de hotelaria e de restauração, empresas de transportes e 

operadores de viagens/experiências turísticas). 

A informação contida neste capítulo assume grande importância na construção de uma 

estratégia de promoção do turismo sénior num determinado destino, ao permitir compreender e 

sistematizar conhecimento na óptica da procura (ou seja, dos turistas seniores) e identificar 

uma série de desafios que a oferta (ou seja, o destino turístico) terá de incorporar na sua 

estratégia de desenvolvimento e promoção do turismo sénior internacional. 

 

 

3.2. A população sénior: considerações sobre o processo de envelhecimento  
 

O envelhecimento constitui um processo natural e gradual no ciclo de vida de um 

indivíduo, acompanhado de mudanças a nível biológico, psicológico e social. O seu 

conhecimento e compreensão assume especial importância dada a sua influência nos modos 

de vida e nas atitudes das pessoas de idade mais avançada, e consequentemente, no modo 

como estas percepcionam e usufruem das actividades turísticas. 
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O envelhecimento biológico (ou orgânico) corresponde às mudanças físicas que 

reduzem a eficácia do sistema de órgãos do corpo, que ocorrem a nível histológico; 

dermatológico, cardiovascular, do sistema respiratório, do sistema gastrointestinal, do sistema 

urinário, do sistema músculo-esquelético, neurológico, da função imunitária, da visão e da 

audição (Garcia, 1999).  

Importa ter em conta que o envelhecimento biológico é influenciado, positiva ou 

negativamente, por factores genéticos, ambientais, de estilo de vida e psicossociais, o que 

justifica as diferenças entre seniores a nível da sua condição física e de saúde.   

O processo de envelhecimento implica, igualmente, mudanças a nível mental ou 

cognitivo, ou seja, nos processos sensoriais e de percepção, na capacidade motora, no 

funcionamento mental (memória, aprendizagem e inteligência), na personalidade, nos 

impulsos, nas emoções e motivações (Salgado, 2000). A este nível é importante reconhecer 

que há capacidades cognitivas ou mentais que são limitadas pelo avanço natural da idade e 

outras que registam melhorias. As capacidades condicionadas pelo avanço da idade 

correspondem:  

 à interpretação de informação não verbal (gestos, imagens, …);  

 a uma resposta rápida a novas situações que, por exemplo, pode traduzir-se em 

dificuldades de adaptação a locais culturalmente muito diferentes do seu país de 

origem;  

 à aplicação de novos conceitos e dos conceitos existentes;  

 à aptidão para organizar informação e concentrar-se e ao raciocínio abstracto, ou seja, 

capacidade em pensar em conceitos.  

Em oposição, as capacidades que são desenvolvidas com o envelhecimento são: a 

dimensão prática na resolução dos problemas; a interpretação de informação verbal; a 

realização de tarefas familiares e o uso do conhecimento acumulado.  

O processo de envelhecimento integra ainda uma dimensão social. De facto, o 

envelhecimento biológico e psicológico é acompanhado de alterações nas funções e relações 

sociais no contexto familiar, profissional e dentro das organizações sociais (recreativas, 

religiosas, grupos políticos, etc.). Normalmente, durante o período de velhice as pessoas 

experimentam uma diminuição nas suas interacções sociais mais importantes, embora o 

impacto disso na sua vida dependa do meio social em que vivem.  

Pode concluir-se que o produto final do envelhecimento é o resultado da interacção da 

componente genética, biológica (orgânica) e do meio social em que cada indivíduo se insere. 

Adicionalmente, intervêm neste processo forças externas que não se relacionam com a idade, 

como os avanços na medicina, a cultura ou o estilo de vida. Todos estes elementos fazem com 

que este processo tenha uma natureza individual e heterogénea, e consequentemente, crie 

uma população idosa diversificada. 

O conhecimento e a compreensão das várias dimensões do envelhecimento e das 

suas implicações nos modos de vida e nas atitudes das pessoas idosas, revela-se bastante 

importante no planeamento de actividades turísticas dirigidas para este grupo etário. De facto, 



 32

alerta para a consideração da heterogeneidade dos turistas seniores e para a necessidade da 

indústria do turismo efectuar ajustamentos, nomeadamente, a nível das infra-estruturas 

turísticas, do marketing e comercialização, da tipologia e planeamento das actividades. 

Para além da compreensão do processo de envelhecimento e das suas implicações no 

modo de vida do idoso, importa ter em conta que existem ainda factores que impedem uma 

vivência adequada do ciclo de vida da velhice. Um deles, corresponde ao facto de existir ainda 

pouco conhecimento sobre a população idosa em termos de aspirações, preferências, etc. e de 

só recentemente, a sociedade se ter começado a organizar para atender às solicitações deste 

grupo de população. Outro factor relevante traduz-se no facto da velhice ser ainda 

percepcionada com imagens negativas, pelas pessoas mais jovens e pelos próprios idosos, 

tais como a senilidade, o isolamento social, a inutilidade/dependência, a pouca criatividade e 

incapacidade para aprender, a inflexibilidade/atitude conservadora (Salgado, 2000). Esta 

percepção associada à orientação da sociedade para os valores da juventude, tem conduzido 

ao subestimar da população sénior, ao seu isolamento em determinados guetos e, portanto, a 

não assegurar a sua necessária valorização e integração social. 

 

 

3.3. O mercado dos turistas seniores: heterogéneo e segmentado, em mudança e 
exigente 

 

3.3.1. Heterogeneidade dos turistas seniores e segmentação do mercado sénior 
 

Como foi referido anteriormente uma questão chave é reconhecer o carácter 

heterogéneo do mercado do turismo sénior, ou seja, que este inclui grupos distintos de turistas. 

De facto, é possível identificar diferenças entre os turistas seniores a nível das características 

sócio - demográficas (idade, rendimento, nível educativo, situação profissional, etc.), estilos de 

vida, interesses e motivações para viajar, atitudes e padrões de consumo (Horneman et al, 

2002). A entrada dos baby-boomers no mercado do turismo sénior está e continuará no futuro, 

a contribuir grandemente para a sua diversificação.  

Assim, a segmentação do turismo sénior é essencial para identificar a diversidade de 

procuras, para desenvolver diferentes produtos que respondam a essas procuras e para 

promover esses produtos eficazmente nos segmentos de mercado chave (ETC, 1993). 

No entanto, esta questão não tem sido abordada adequadamente pela indústria do 

turismo embora a nível mais académico se demonstre que os turistas seniores podem ser 

segmentados, como refere Ruys et al (2002), utilizando múltiplos critérios: características 

demográficas (Tongren, 1980; Anderson e Langmeyer, 1982; Norvell, 1985; Blazey, 1991), 

utilização da informação turística (Capella e Greco, 1987), preferências de alojamento (Lieux, 

Weaver e McCleary, 1994), características psicográficas (Backman, Backman e Silverberg, 

1999) e motivações para viajar (Romsa e Blenman, 1989; Shoemaker, 1989; Thomas e Butts, 

1998; Cleaver et al., 1999; You, O`Leary, 1999). 
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A European Travel Commission (ETC, 1993), propõe uma matriz para segmentar o 

mercado sénior, cruzando o critério idade subdividido em escalões etários (55-59, 60-64, 65-

69, 70-74 e mais de 75 anos), com os critérios rendimento, estado civil e sexo, condição 

física/saúde, atitudes e interesses. A consideração dos critérios referidos permite recolher 

informações úteis sobre as características dos turistas seniores e as diferenças existentes 

entre eles. Considerando o rendimento, verifica-se que existe um número crescente de idosos 

com capacidade para consumirem produtos turísticos de elevada qualidade, que valorizam o 

valor do dinheiro em termos do conforto no alojamento e nos transportes em detrimento de um 

preço associado a uma qualidade inferior. O aumento verificado no rendimento médio dos 

seniores face às gerações do passado, poderá permitir a realização de mais viagens por estes 

(ETC, 1993). A consideração do critério estado civil e sexo, permite identificar um mercado 

potencial com uma dimensão significativa - o mercado sénior feminino (solteiro/viúvo), mas que 

apresenta alguns obstáculos a viajar (a falta de companhia, etc.) e que requer, portanto, uma 

resposta adequada da indústria do turismo, por exemplo, uma maior cooperação com as 

organizações sociais. A variável condição física/saúde permite identificar a existência de duas 

situações no mercado sénior. Uma delas, é o crescente número de pessoas idosas com uma 

boa condição de saúde, que são capazes e estão interessadas em participar em actividades 

que não lhes eram acessíveis no passado, como por exemplo, as viagens de aventura. A outra 

situação corresponde ao número significativo de pessoas idosas que estão fisicamente 

incapacitadas, como resultado do avanço natural da idade ou de doenças que se manifestam 

durante a velhice. Existem operadores de viagens que oferecem produtos adequados para a 

chamada “4ª idade”, ou seja, para as pessoas limitadas por deficiências ou dependência. A 

consideração do critério atitudes, segundo a ETC (1993), permite identificar dois segmentos de 

mercado distintos, que a indústria do turismo deve atender: i) os seniores que não querem ser 

tratados como uma categoria especial e que querem participar em actividades organizadas 

para pessoas mais jovens (atitude ”not old”) e ii) os seniores interessados em serviços 

especiais que respondam às suas necessidades e que preferem fazer as suas férias com 

pessoas da sua idade (atitude “ageing gracefully”). O último critério de segmentação sugerido 

pela ETC (1993), os interesses, é muito diverso entre os seniores e está fortemente 

correlacionado com outras características dos turistas seniores, como o rendimento e a 

condição física/saúde. 

As abordagens tradicionais utilizam a idade como critério de segmentação, existindo 

diversos estudos que identificam diferenças no tipo e características das viagens efectuadas 

pelos seniores jovens e por seniores de idade mais avançada. De acordo com Ruys et al 

(2002), o estudo desenvolvido por Backman, Backman e Siverberg (1999) demonstra, por 

exemplo, que os turistas com idade superior a 65 anos tendem a ficar mais tempo no destino, 

despendem mais tempo a planear previamente a viagem e visitam familiares e amigos 

comparativamente aos seniores mais jovens (dos 55 aos 64 anos). Uma outra tipologia 

baseada na idade é proposta por Jean-Paul Trégner (citado por Pochet, e Schéou, 2002), que 
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inclui três categorias de seniores em substituição das duas categorias habituais, dos 50-64 e 

dos com mais de 65 anos, que considera já não corresponderem à transição para a reforma: 

 “Masters”, que integra os seniores com idade entre os 50 e os 59 anos, que na sua 

maioria, continuam profissionalmente activos, mas que possuem rendimentos 

significativos porque deixaram de ter despesas com a habitação e os estudos dos 

filhos, que já deixaram ou vão deixar  a curto prazo a residência familiar; 

 “Liberés”, os seniores com idade entre os 60 e os 74 anos, que estão aposentados e 

possuem, portanto, disponibilidade de tempo e de meios económicos, representando o 

“segundo maior rendimento de todos os escalões etários”; 

 “Retirés”, os seniores com idade superior a 75 anos, que são inactivos e apresentam 

rendimentos mais modestos e que podem começar a apresentar problemas de saúde. 

As tipologias de segmentação descritas embora com limitações, mostram que cada 

classe etária possui determinadas particularidades associadas a uma realidade sociológica e 

psicológica no ciclo de vida das pessoas, que interessa considerar (Pochet e Schéou, 2002).  

O reconhecimento das limitações inerentes às tipologias exclusivamente demográficas, 

levou os investigadores a combiná-las com outras variáveis, designadamente, com variáveis 

psicográficas, ou seja, relativas às motivações/interesses para viajar dos turistas seniores. De 

facto, existe uma série de factores que podem motivar a população idosa a efectuar viagens. 

Golik (1999) identifica algumas das principais motivações/interesses para viajar dos turistas 

idosos (Anexo 2): 

 visitar amigos e familiares e locais que fazem parte das suas memórias;  

 o convívio e a interacção social; 

 a vivência de experiências novas e o desejo de aprender;  

 a quebra da rotina diária e o relaxamento; 

 a necessidade de desenvolvimento intelectual; 

 a obtenção do respeito, reconhecimento e estatuto perante as outras pessoas; 

 a prática de actividades desportivas. 

Vários autores, como Golik (1999), Shoemaker (2000), Focus MC (2002) e Kim et al. 

(2003), desenvolveram tipologias de segmentação dos turistas seniores que combinam 

variáveis psicográficas com outros critérios, visando uma caracterização mais ampla dos vários 

grupos de turistas seniores. 

A análise das várias tipologias de segmentação referidas (Anexos 3, 4 e 5), permite 

concluir que efectivamente o mercado sénior integra grupos distintos de turistas, que procuram 

produtos turísticos diferenciados. Assim, a identificação dos segmentos de turistas seniores 

que se pretende atrair para um determinado destino turístico é essencial. Para tal, deve fazer-

se o uso combinado de diferentes variáveis de segmentação entre as quais as 

motivações/interesses dos seniores para viajar, para obter um melhor conhecimento dos 

grupos de turistas seniores alvo, designadamente, em termos das suas necessidades e 

expectativas. 
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3.3.2. O processo de evolução do segmento do turismo sénior: a influência das novas 
gerações de seniores e das forças do ambiente macro 

 

O segmento do turismo sénior constitui um mercado dinâmico, em que as 

características e os padrões de consumo dos seniores variam ao longo do tempo. De facto, 

vários estudos demonstram que os seniores do passado são diferentes dos actuais e tenderão 

a ser diferentes nas próximas décadas, porque correspondem a gerações diferentes (Lohmann 

e Danielsson, 2004).  

Os baby-boomers, que já fazem parte do grupo etário sénior ou que entrarão nele nas 

próximas décadas, têm vindo a introduzir mudanças significativas na sociedade, 

designadamente, na imagem “tradicional” das pessoas idosas (Golik, 1999) e também na 

actividade do turismo (id., 1998). Por exemplo, de acordo com a ARRP (Associação Americana 

das Pessoas Reformadas), 80% dos membros do grupo dos baby-boomers nos EUA 

pretendem trabalhar, pelo menos a tempo parcial, depois da idade tradicional da reforma (65 

anos) por vários motivos. Os motivos apontados para este comportamento são de vária ordem, 

como por exemplo, a qualidade da carreira profissional, as necessidades económicas, a 

necessidade da vida social e intelectual associada ao emprego, etc. (Mapple, 2004). 

Adicionalmente, a crescente preocupação com a saúde e o bem-estar demonstrada pela 

geração dos baby-boomers, que serão o novo mercado sénior, e os avanços na ciência e na 

medicina poderão contribuir para um mercado sénior mais saudável e, consequentemente, 

permitir que os seniores viajem mais, durante mais tempo e com idades cada vez mais 

avançadas (Golik, 1999). Importa ainda referir que, os baby-boomers possuem, em geral, uma 

maior experiência de viajar e uma maior autonomia do que as gerações anteriores e após a 

sua entrada no segmento do turismo sénior, eles continuarão interessados em viajar, em 

interagir e partilhar experiências com outros grupos etários. Assim, os operadores turísticos 

necessitam de desenvolver produtos inovadores para os baby-boomers que envelhecem, para 

evitar a repetição de experiências turísticas já vividas por eles (id., 1999). 

Segundo os resultados de um estudo desenvolvido por Lohmann e Danielsson (2004)22, 

cada nova geração de seniores tem um padrão de comportamento diferente dos seus 

predecessores, o que contribui para diversificar o mercado sénior. Paralelamente, o estudo 

revelou que uma determinada geração23 assume um comportamento relativamente rígido e 

conservador, que parece estabilizar em meados do ciclo de vida (cerca dos 50 anos) e que 

permanece durante pelo menos 20 anos. Este comportamento conservador verifica-se, não 

apenas em termos de propensão para viajar, mas também no tipo de férias escolhidas. 

                                                      
22 Este estudo utilizou os dados de uma análise sobre viagens, realizadas por uma amostra de residentes da 

Alemanha, a nível do seu comportamento de consumo turístico (atitudes, motivos e intenções). Os dados desta análise 

têm sido recolhidos anualmente, desde 1970. 
23 Segundo Lohmann e Danielsson (2001), é possível identificar três fases no comportamento para viajar de uma 

geração: a fase em que propensão para viajar aumenta desde ao fase adulta jovem até aos 50 anos; a fase de 

estabilização, desde os 50 anos até cerca dos 75 anos, e a fase de diminuição, quando a pessoa atinge uma idade 

mais avançada, dos 75 aos 85 anos. 
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Partindo deste argumento, e ignorando mudanças significativas que podem ocorrer por 

circunstâncias pessoais ou influência do ambiente macro (externo), pode concluir-se que as 

pessoas que actualmente têm 50 anos, continuarão a viajar no futuro durante vários anos de 

forma semelhante à do presente. Ignorando outros factores, como as forças externas, pode 

assumir-se que se comportarão de forma similar ao presente, constituindo hoje uma geração 

“pré-senior” (Lohmann e Danielsson, 2004). Assim, é possível fazer previsões mais fidedignas 

sobre o comportamento turístico das futuras gerações de seniores. Pode, pois, concluir-se que 

o papel das experiências passadas na participação futura dos seniores em viajar e no seu 

comportamento turístico é importante e varia de geração para geração. Os futuros seniores 

terão um comportamento relativamente a viajar diferente dos idosos actuais. Enquanto os 

seniores actuais são relativamente activos, as novas gerações de seniores tenderão a ser 

muito mais.  

Adicionalmente às mudanças introduzidas pelas novas gerações de seniores, a 

evolução do mercado do turismo sénior é e continuará no futuro a ser influenciada pelas forças 

do ambiente macro, de natureza demográfica, social, económica, tecnológica, etc.  

Como foi referido no Capítulo 2 a evolução demográfica da população mundial, 

designadamente, o aumento da população idosa mundial aponta para um crescimento do 

mercado sénior nos próximos anos. Em particular, a chegada progressiva dos baby-boomers à 

idade de aposentação faz antever a intensificação das viagens realizadas pelos turistas com 

mais de 60 anos (Pochet e Schéou, 2002).  

De entre as forças sociais com implicações futuras no mercado do turismo sénior pode 

destacar-se a melhoria das condições de saúde da população em geral. Esta questão poderá 

ter um duplo efeito no mercado sénior. Por um lado, poderá permitir o aumento da esperança 

de vida, o aparecimento mais tardio de incapacidades nos idosos e a uma maior duração da 

vida conjugal. Isto fomentará a procura turística, dado que os seniores poderão viajar mais, 

durante um período de tempo mais longo e com idades cada vez mais avançadas (Golik, 

1999). Por outro lado, o progressivo envelhecimento da população coloca desafios ao mercado 

sénior, designadamente, i) o acesso a experiências turísticas pelos seniores com idades cada 

vez mais avançadas e ii) o equilíbrio entre a ajuda familiar à população de idades mais 

avançadas e a possibilidade de viajar da geração de activos em final de carreira e dos 

reformados jovens (Pochet e Schéou, 2002).  

Dois factores económicos poderão introduzir alterações importantes no futuro do 

mercado sénior. O primeiro deles, corresponde ao eventual aumento do período de 

permanência dos seniores activamente no mercado de trabalho, considerando a discussão e 

reformas em curso em alguns Estados Europeus sobre os Sistemas de Segurança Social e o 

alargamento da idade de saída do mercado de trabalho. Importa referir que, actualmente, 

muitos seniores já desenvolvem actividade profissional, nomeadamente, a tempo parcial. Esta 

mudança terá implicações na disponibilidade temporal dos seniores para viajar e nos seus 

hábitos de viajar. Assim, poderá levar os turistas seniores a realizarem menos férias mas de 

uma forma mais requintada e dispendiosa (Golik, 1999) ou a que eles procurem produtos 
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turísticos semelhantes aos das pessoas com idade entre os 40 e 60 anos, dada a proximidade 

existente a nível do estilo de vida e do rendimento (id., 1998). O segundo factor, relaciona-se 

com a crescente taxa de emprego feminino, que poderá contribuir no futuro para atenuar os 

efeitos de uma eventual redução das reformas de aposentação sobre o volume e intensidade 

de viagens realizadas pelos turistas seniores (Pochet e Schéou, 2002). O aumento do número 

de mulheres a trabalhar a tempo inteiro, contribuirá para que os casais de seniores no futuro 

continuem a possuir rendimentos24 que lhes permitam viajar. (Golik, 1999). Adicionalmente, 

esta tendência favorece o aumento do poder de consumo dos produtos turísticos por parte da 

população sénior feminina sem cônjuge. 

A nível sócio-cultural é de prever que a experiência cada vez maior em viajar das 

sucessivas gerações se fará sentir no período da reforma e, portanto, contrabalançará 

eventuais evoluções desfavoráveis do nível de vida relativo da população idosa. Segundo 

(Pochet e Schéou, 2002), as evoluções culturais e nos valores terão um papel tão importante 

no mercado do turismo sénior, quanto as mudanças no nível de vida das futuras gerações de 

seniores. De facto, as mudanças de valores na sociedade reflectem-se, também, no 

comportamento da população idosa. De um modo geral, hoje, os seniores demonstram uma 

mudança face às gerações anteriores, ao utilizarem as suas poupanças e tempo disponível 

para a sua auto-realização e não tanto com os seus descendentes (Focus MC, 2002). 

As mudanças no ambiente macro podem ter uma influência significativa na evolução do 

segmento do turismo sénior, nomeadamente, no desenho dos produtos turísticos, na 

emergência de grupos de consumidores ou de novas necessidades a atender. A sua 

monitorização e o conhecimento dos seus impactos no mercado do turismo sénior assumem, 

pois, especial importância. 

 

 

3.4. Necessidades e expectativas dos turistas seniores  
 

A análise da literatura consultada sobre o turismo sénior permite propor a seguinte 

sistematização das necessidades e expectativas dos turistas seniores:  

a) Factores básicos de qualidade (condições de segurança, conforto, acessibilidades, 

etc.); 

b) Atendimento e comunicação adequados pelos profissionais do turismo;  

c) Organização e oferta de viagens/experiências turísticas diversificadas e adaptadas;  

d) Planeamento atempado da experiência turística e consulta de informação 

promocional/marketing sobre o destino turístico 

 

 

 

a) Factores básicos de qualidade 
                                                      
24 Provenientes de reformas de aposentação e/ou de fundos particulares de reforma. 
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A Carta de Lisboa do Turismo Sénior (OMT e INATEL, 1999) refere alguns dos factores 

básicos de qualidade que os turistas seniores valorizam durante uma experiência turística e 

num destino turístico. Estes factores correspondem à segurança, à higiene e saúde, aos 

interesses ambientais, à independência, às acessibilidades aos serviços e instalações e às 

normas de protecção ao consumidor.  

A segurança constitui um factor de qualidade importante para os turistas seniores na 

tomada de decisão e tende a ser mais valorizada à medida que a sua idade avança (Lindqvist e 

Bjork, 2000). Segundo Lindqvist e Bjork (2000), a segurança (pessoal) percepcionada pelos 

turistas seniores pode ser analisada segundo duas dimensões: i) a segurança pessoal geral 

relacionada com condições externas (por exemplo, catástrofes naturais, crime, violência, 

alimentos e água impróprios para consumo, etc.) e ii) a segurança pessoal relacionada com a 

idade, baseada nas necessidades individuais (por exemplo, problemas de visão e audição, 

problemas digestivos, doenças vasculares, etc.). Os resultados de um estudo empírico 

desenvolvido na Finlândia, envolvendo turistas seniores com idade superior a 55 anos 

demonstrou que a segurança constitui uma questão importante para a generalidade dos 

turistas seniores, independentemente da sua idade e da existência de problemas associados 

ao envelhecimento. Para além disso, permitiu concluir que com o avanço da idade e a 

diminuição da saúde, os seniores tendem a atribuir uma relevância crescente à disponibilidade 

de profissionais médicos durante a viagem e à boa acessibilidade às infra-estruturas/serviços 

(id., 2000).  

As enfermidades físicas ou mentais que algumas pessoas idosas possuem ou o receio 

em adoecer durante a viagem podem constituir barreiras ao usufruto por elas de experiências 

turísticas ou à sua participação em determinadas actividades (Harssel, 1995), pelo que devem 

ser equacionados no desenvolvimento do segmento do turismo sénior. Este aspecto, assume 

maior relevância para as pessoas com 70 e mais anos, que podem apresentar dificuldades 

físicas (problemas de mobilidade, auditivos ou visuais) ou necessitar de cuidados médicos 

permanentes (Focus MC, 2002). 

Além disso, como foi referido existem outros factores que influenciam a segurança dos 

turistas seniores durante a experiência turística, tais como as condições dos locais e das infra-

estruturas turísticas, as condições de acessibilidade e a informação fornecida sobre os 

produtos e os serviços no destino turístico (Handszuh, 1997). 

As condições de higiene das infra-estruturas e dos locais turísticos influenciam a 

qualidade da experiência turística dos seniores, devido aos impactos que podem ter a nível 

estético e na sua saúde. Adicionalmente, são percepcionadas pelos turistas seniores como um 

sinal de consideração e de respeito e, quando salvaguardadas, podem minimizar alguns dos 

seus receios relativamente a viajar. (Handszuh, 1997).  

As condições ambientais do destino turístico assumem relevância para os turistas 

seniores, pois eles valorizam a qualidade natural e paisagística da área destino e demonstram 

interesse pelo conhecimento da cultura e das tradições locais. 
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A questão das acessibilidades no turismo pode assumir várias facetas (financeira, 

comunicacional, física, psicológica, arquitectónica, administrativa, etc.) e é importante para os 

turistas de todas as idades. No entanto, assume maior relevância para os turistas de idade 

mais avançada especialmente, quando se trata da oferta de um serviço turístico ou do uso de 

infra-estruturas turísticas. De facto, por motivos de doença ou no decurso do processo de 

envelhecimento, as pessoas de mais idade tendem a desenvolver deficiências temporárias ou 

permanentes (motoras, sensoriais, mentais) (Handszuh, 1997), que requerem uma atenção 

especial pelo sector do turismo. Importa referir que no domínio das acessibilidades, os turistas 

seniores manifestam comparativamente aos restantes turistas uma maior preocupação com o 

acesso facilitado e seguro aos transportes, às infra-estruturas e aos locais turísticos.  

A nível das normas de protecção ao consumidor, o princípio do acesso a informação de 

confiança sobre a experiência turística assume grande importância, para que os turistas 

seniores possam tomar uma decisão informada, de acordo com as suas necessidades e 

aspirações. Adicionalmente, é necessário prevenir sentimentos de ambiguidade e insegurança 

dos turistas seniores face às experiências turísticas e aos serviços efectivamente oferecidos 

(Handszuh, 1997).  

 

b) Atendimento e comunicação adequados pelos profissionais do turismo 

Para os turistas seniores um atendimento atencioso e uma comunicação cuidada por 

parte dos profissionais do turismo são factores determinantes para a qualidade da experiência 

turística. São interpretados por eles como um sinal de reconhecimento e consideração e 

podem contribuir para a sua fidelização enquanto clientes (Handszuh, 1997).  

Assim, a formação e o ensino para um atendimento de qualidade dos turistas seniores 

requer, não apenas a aquisição de conhecimentos técnicos, mas também comportamentos e 

mentalidades adequados em relação aos turistas de idade mais avançada (Handszuh, 1997). 

Esta questão é bastante importante atendendo a que, de uma forma geral, existe uma 

diferença de gerações entre os recursos humanos do sector do turismo, na sua maioria jovens, 

e os turistas seniores (id, 1997). Esta questão requer uma atenção especial por parte de vários 

agentes da indústria do turismo, como se verá nos pontos 3.5. e 3.6. 

 

c) Organização e oferta de experiências turísticas diversificadas e adaptadas  

Como foi discutido neste capítulo as características, as necessidades e os interesses 

das pessoas de mais idade são bastante diversos, o que faz com que grupos de turistas 

seniores procurem diferentes tipos de viagens e experiências turísticas.  

De facto, verifica-se que a procura turística da população idosa incide sobre os ditos 

segmentos tradicionais (turismo cultural, turismo urbano, turismo rural, turismo em cruzeiros e o 

turismo de saúde/termal – vertente terapêutica e do bem-estar) mas, também, sobre 

experiências turísticas mais inovadoras, como o turismo de aventura e o eco-turismo, as 

viagens para turistas com necessidades médicas especiais, as viagens educativas e as 

viagens inter-gerações. 
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De acordo com a OMT (2002), os turistas seniores são consumidores dos segmentos 

turísticos tradicionais e continuarão a sê-lo no futuro. O segmento do turismo cultural25 é 

tipicamente procurado por turistas com idade entre os 45 e os 60 anos, com um nível educativo 

e rendimento médio elevados, que tendem a fazer viagens de longa duração e que procuram 

alojamento em hotéis. Estes turistas possuem, normalmente, experiência em viajar e, portanto, 

procuram constantemente novos destinos (OMT, 2002). De acordo com as previsões da OMT 

(2002), o mercado do turismo cultural crescerá com o progressivo envelhecimento da geração 

dos baby-boomers. A nível do turismo urbano26 verifica-se que os turistas seniores e os “empty 

nesters”27 procuram este mercado pelas atracções culturais que lhe estão associadas. De 

acordo com a OMT (2002), o turismo rural28 tem como consumidores principais os casais com 

idades compreendidas entre os 50 e os 65 anos. Por fim, as viagens de cruzeiro são 

fortemente procuradas pelos “empty nesters” e pelos seniores, que possuem maiores 

rendimentos líquidos face aos outros escalões etários, sendo previsível no futuro o crescimento 

da sua procura pelo mercado sénior (OMT, 2002). Segundo Loverseed (2000), a indústria de 

cruzeiros norte-americana está a sofrer uma mudança devido à influência dos baby-boomers. 

Assim, embora continue a ser dominada pelos turistas seniores, estes em média tendem a ser 

cada vez mais saudáveis e mais jovens. Um estudo da Associação Internacional de Linhas de 

Cruzeiros (CLIA), referido por Loverseed (2000), mostra que 28% dos turistas norte-americanos 

que em 1999 efectuaram um cruzeiro, tinham idade igual ou superior a 60 anos e que 45% 

deles tinham idade compreendida entre os 40 e os 59 anos.  

O turismo termal, que engloba a prática de saúde para doentes e também a saúde 

preventiva e reabilitadora (Ramos, 2001), continua a ser um segmento turístico procurado 

pelas pessoas de mais idade. Recentemente, algumas estâncias termais começaram a propor 

estadias para o bem-estar, a prevenção (mais do que o tratamento) de doenças, os 

tratamentos de beleza, as combinações tratamentos - actividades, etc. (Pochet e Schéou, 

2002), paralelamente aos tratamentos terapêuticos. O desenvolvimento de novas ofertas pelas 

estâncias termais tradicionais, é explicada em parte, pela crescente competição que têm vindo 

a sofrer por parte das infra-estruturas modernas de saúde e bem-estar como, por exemplo, os 

centros de talassoterapia29. Assim, parece inevitável a diversificação e a renovação da imagem 

das estâncias termais tradicionais para que continuem atractivas, nomeadamente, junto dos 

futuros seniores cuja saúde tenderá a melhorar. Algumas pistas para a sua valorização podem 

ser retiradas de casos de sucesso a nível da talassoterapia ou de políticas desenvolvidas para 

o turismo termal em países como a Alemanha que se traduzem, designadamente, numa 

                                                      
25 Inclui actividades e experiências culturais que atraem os turistas e aumentam a sua visita. O turismo cultural é sobre 

a imersão e usufruto do modo de vida das comunidades locais e que lhes confere identidade e carácter (OMT, 2002). 
26 O turismo urbano corresponde às viagens realizadas pelos turistas em cidades ou locais com uma elevada 

densidade populacional. A duração destas viagens é normalmente curta (de um a três dias) e, portanto, pode dizer-se 

que o turismo urbano está relacionado com o mercado “short-break”. 
27 Casais sem filhos dependentes. 
28 Assim designado porque a cultura rural constitui uma componente chave do produto turístico oferecido. 
29 Tratamentos de saúde e de bem-estar que incluem a utilização de água e outros produtos do mar. 
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preocupação com as condições de acolhimento, as qualidades turísticas da região envolvente 

e a promoção junto de clientes estrangeiros (Pochet et Schéou, 2002). 

Paralelamente às experiências turísticas referidas, é possível identificar outras mais 

inovadoras procuradas pelos turistas seniores, como as viagens para turistas com 

necessidades especiais de saúde, as viagens de aventura, as viagens educativas e as viagens 

inter – gerações. 

Como foi referido previamente, o grupo das pessoas 70 e mais anos tende a viajar 

cada vez mais, embora seja confrontado com determinadas dificuldades físicas a nível da 

mobilidade, auditivo ou visual. Para além disso, existem seniores com problemas de saúde 

(diabetes, doenças renais, etc.) que limitam a sua resistência física e que requerem cuidados 

de saúde específicos durante a experiência turística (Focus Mc, 2002). Para o grupo de 

seniores com necessidades médicas especiais existem ofertas turísticas promovidas por alguns 

operadores.  

Por outro lado, o número crescente de pessoas idosas em boas condições de saúde 

explica a procura de férias activas por elas (Viant, 1993), como o turismo de aventura. De facto, 

segundo a OMT (2002), o turismo de aventura30 e o eco-turismo31 têm registado um aumento da 

procura pelos turistas seniores, sobretudo, dos escalões etários mais jovens. O turismo de 

aventura, designadamente, as viagens de aventura “soft”, como a observação de aves e a 

realização de caminhadas, têm vindo a ser efectuadas crescentemente pelas pessoas 

reformadas e pelos baby-boomers que entraram no escalão sénior (id., 2002). Os resultados de 

uma pesquisa desenvolvida em 1998 pela TIA (Travel Industry Association of América) a nível 

do mercado de aventura nos EUA mostram que os seniores americanos correspondiam a 9% 

dos turistas que efectuaram viagens de aventura “hard” e a 14% dos turistas de aventura “soft”. 

O referido estudo permitiu ainda verificar que os turistas seniores despendem, em geral, mais 

dinheiro neste tipo de viagens do que os turistas entre os 18 e 34 anos. (Loverseed, 2000).  

As viagens educativas, que combinam actividades de lazer/culturais com a educação, 

são importantes no mercado sénior e tornar-se-ão ainda mais no futuro, pois continuar 

mentalmente saudável é um dos objectivos da geração dos 50 e mais anos. Estas viagens 

podem permitir, por exemplo, a aprendizagem de áreas do conhecimento do interesse dos 

turistas seniores ou do idioma do destino turístico, em conjugação com a prática de actividades 

de lazer/culturais.  

                                                      
30 O turismo de aventura corresponde às viagens efectuadas por turistas que pretendem desenvolver actividades 

tipicamente (mas não necessariamente) orientadas para o esforço físico. Normalmente, tende a ser desenvolvido em 

áreas remotas ou relativamente inexplorada (OMT, 2002). As viagens de aventura podem ser distinguidas em viagens 

de aventura “hard” e “soft”. As viagens de aventura “hard” correspondem a actividades ao ar livre normalmente envolve 

um certo risco e preparação pelos participantes. As viagens deste tipo incluem a prática de montanhismo e escalada, 

mergulho, descida de rápidos, etc. As viagens de aventura “soft” são menos activas e incluem um conjunto de serviços 

(alojamento, transportes, etc.) que oferecem um maior conforto aos turistas. As viagens deste tipo incluem a 

observação de aves, viagens em balão ou em bicicleta. 
31 O Eco-turismo, segundo a Sociedade do Eco-turismo, corresponde às viagens que asseguram a conservação dos 

ambientes naturais e apoiam o bem-estar da comunidade local (OMT, 2002). 
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As viagens inter-gerações constituem um dos produtos recentes dirigidos para o 

mercado sénior e visam promover a interacção dos turistas seniores com população mais 

jovem, pertencente ou não à sua família.  

Para além da procura diversificada de experiências turísticas em termos de 

motivações/interesses, os turistas seniores apresentam dois tipos distintos de procura em 

relação à sua organização. Por um lado, verifica-se a preferência de viagens organizadas com 

acompanhamento, pelos turistas de mais idade e de hábitos de consumo mais conservadores. 

Os turistas com idades mais avançadas gostam da segurança, organização e companhia 

proporcionadas por viagens acompanhadas e quando viajam para o estrangeiro, preferem ter 

guias que possam ajudá-los a lidar com culturas e idiomas não familiares ou a resolverem 

eventuais problemas. Embora a percentagem de turistas a optar por viagens acompanhadas 

tenha vindo a diminuir desde os finais dos anos 80 devido às mudanças a nível demográfico e 

de interesses (Loverseed, 2000), vários analistas da indústria de viagens defendem uma 

posição optimista para este tipo de viagens, atendendo ao número crescente de pessoas 

sozinhas, “empty nester” e casais sem filhos. Como a geração anterior, estes grupos tendem a 

ser mais conservadores com o avanço da idade e a procurarem a companhia e segurança 

associadas a viagens de grupo (Loverseed, 2000). Importa referir, que este tipo de viagens 

pode minimizar o efeito negativo da falta de companhia sobre o interesse para viajar dos idosos 

sem cônjuge, designadamente, do sexo feminino. De facto, as viagens que oferecem a 

oportunidade para conhecer novas pessoas e socializar são apelativas para os seniores sem 

companhia (Golik, 1999).  

Por outro lado, existe uma procura de novos formatos de viagens pelos seniores mais 

jovens, com um comportamento mais independente e activo. Os seniores deste grupo preferem 

viajar individualmente ou em pequenos grupos e, designadamente, os baby-boomers, não 

receiam viajar para locais com características bastante distintas do seu pais de origem, pois já 

o fizeram enquanto jovens (id, 2000). Adicionalmente, os seniores jovens apresentam um 

desejo crescente de viajar, comunicar e partilhar experiências com outros grupos etários (ibid., 

1999). Para atender a estes seniores mais sofisticados, as viagens necessitam de ser vendidas 

em diferentes formatos, com grupos mais pequenos e com itinerários mais especializados e 

flexíveis (Loverseed, 2000).  

Por último, importa ter em atenção que os turistas de mais idade possuem uma série 

de expectativas gerais em relação às experiências turísticas, algumas das quais partilhadas 

pelos turistas mais jovens. Essas expectativas correspondem: i) ao sentido associado à 

experiência turística; ii) à valorização da autenticidade dos destinos, ou seja, á oportunidade de 

descoberta das suas particularidades naturais, culturais (gastronómicas, artesanais, 

arquitectónicas, etc.); iii) à promoção da inter-geracionalidade e iv) às condições de segurança 

e conforto da viagem, nomeadamente, um ritmo adequado (Pochet, Schéou, 2002). 

Para os turistas de mais idade a experiência de viajar é encarada como uma 

recompensa pelo esforço despendido durante a actividade profissional e, dado que as 

possibilidades para efectuarem viagens no futuro são limitadas, eles valorizam 
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significativamente a qualidade de cada experiência turística (Focus MC, 2002). Assim, o 

comportamento para viajar pelos seniores é determinado por um compromisso pessoal de 

viverem uma experiência de viagem, que lhes permita satisfazerem os seus desejos e 

aspirações (Focus MC, 2002), que podem diferir entre as pessoas idosas. 

Outro factor que influencia a satisfação da experiência turística pelos turistas seniores 

é a qualidade e a autenticidade do destino turístico. Vários operadores de viagens já 

reconheceram este facto, enfatizando nas suas ofertas turísticas as possibilidades de 

descoberta das particularidades naturais e culturais (gastronómicas, artesanais, 

arquitectónicas, …) do destino turístico (Pochet e Schéou, 2002).  

Os turistas seniores manifestam o desejo de socialização transversal durante a 

experiência turística, ou seja, querem contactar com pessoas de outros escalões etários com 

as quais partilham interesses e experiências (Observatoire National du Tourisme, 1998). De um 

modo geral, a dimensão da sociabilidade transversal ou inter - gerações tem sido promovida na 

comunicação turística e em determinadas ofertas turísticas de forma insuficiente (id., 1998). 

Actualmente, vários profissionais do turismo reconhecem a necessidade de evitar viagens onde 

os turistas seniores apenas convivem com outros seniores, as chamadas “viagens-gueto” para 

benefício dos seniores, sobretudo, dos seus sub-segmentos mais jovens (Pochet e Schéou, 

2002). Assim, a promoção da inter-geracionalidade deve ser uma preocupação de qualquer 

operador de viagens, embora a sua concretização na prática seja dificultada por vários motivos. 

Um deles corresponde ao facto dos operadores terem necessidade da clientela sénior na 

época baixa e orientarem para este período a sua política comercial, que é quando os 

restantes grupos etários estão menos disponíveis. Outro motivo está associado às 

necessidades contraditórias dos turistas seniores: o desejo de conviverem com pessoas mais 

jovens e, simultaneamente, preferirem um ambiente de calma e tranquilidade durante as suas 

férias; a vontade de circuitos inter - gerações e, simultaneamente, a necessidade de um ritmo 

adaptado a eles.  

Um último requisito importante para os turistas seniores está associado à segurança e 

ao conforto da experiência turística, nomeadamente, um ritmo adaptado às suas capacidades.  

Assim, para além dos aspectos genéricos mencionados em termos de factores básicos 

de qualidade, a organização da experiência turística deve considerar algumas das questões 

discutidas nos pontos 3.5. e 3.6. deste capítulo.  

 

d) Planeamento atempado da experiência turística e consulta de informação 

promocional/marketing sobre o destino turístico 

Os turistas seniores preferem planear com detalhe e antecipadamente as suas 

viagens, comparativamente aos outros turistas. Para tal, consultam informação diversa sobre o 

destino a visitar, a sua cultura, as condições locais em termos de alojamento, saúde, 

actividades turísticas, acessibilidades, etc. Estes turistas gostam de conhecer e comparar as 

várias possibilidades de viagem (Loverseed, 2000).  
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Para além da consulta de informação promocional impressa sobre os produtos 

turísticos, verifica-se que a Internet constitui um meio de obtenção de informação cada vez 

mais utilizado pelos turistas de idade mais avançada, designadamente, pelos “greying 

boomers”32. De facto, este meio apresenta algumas vantagens, por exemplo, efectuar reservas 

mais flexíveis e mais tardias e o “smart shopping”, ou seja, a comparação e ponderação dos 

custos de hipóteses distintas de experiências turísticas pelos seniores (FOCUS MC, 2002). Nos 

EUA, segundo um estudo da Travel Industry Association of America (TIA) datado de 1999, 

cerca de 8% das pessoas que efectuaram reservas on-line, ou seja, 16,5 milhões de adultos ou 

20% de todos os utilizadores da Internet, tinham idade igual ou superior a 55 anos. (Loverseed, 

2000). Actualmente, são oferecidos na Internet vários produtos turísticos específicos para a 

população sénior, por operadores e agências de viagens.  

Para além da utilização das fontes de informação referidas, os turistas idosos valorizam 

os testemunhos das experiências turistas vividas por familiares e conhecidos e o contacto 

directo com as agências e os operadores de viagens. De uma forma geral, os turistas seniores 

tendem a procurar as agências de viagens para organizarem de forma orientada as suas 

actividades turísticas, comparativamente aos outros turistas, o que permite em parte atender às 

suas necessidades de segurança durante a viagem e no destino turístico (Focus MC, 2002). Os 

baby-boomers que estão progressivamente a entrar no escalão sénior, embora possuam 

maiores conhecimentos de informática do que os turistas de mais idade, tendem a utilizar 

igualmente as agências de viagens para reservar as suas férias devido à falta de 

disponibilidade por ainda desempenharem uma actividade profissional. (Loverseed, 2000). 

Importa pois reter, que os meios de promoção e marketing das ofertas turísticas e dos destinos 

turísticos são valorizados pelos seniores para seleccionarem e planearem antecipadamente a 

sua viagem.  

Como foi possível constatar o mercado sénior é exigente. A promoção de experiências 

turísticas de qualidade requer que os vários agentes da indústria do turismo e os destinos 

turísticos compreendam as características, as necessidades e expectativas das várias 

tipologias de turistas seniores para assegurarem os serviços adequados (ETC, 1993). 

 

 

3.5. Implicações das características, necessidades e expectativas dos turistas 
seniores na indústria do turismo e nos destinos turísticos 

 

A análise das características do mercado do turismo sénior (heterogeneidade e 

natureza dinâmica) e das necessidades e expectativas dos turistas seniores, permite constatar 

que o segmento turístico sénior coloca uma série de desafios à indústria de turismo e aos 

destinos turísticos, que se apresentam sistematizados na Tabela 14. 

                                                      
32 Baby-boomers com idade compreendida entre os 45 e os 54 anos (Loverseed, 2000). 
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Segundo a Carta de Lisboa do Turismo Sénior (OMT e INATEL, 1999), os factores 

básicos de qualidade como a segurança, a higiene e a saúde, as condições ambientais, as 

acessibilidades aos serviços e às instalações e as normas de protecção ao consumidor, são 

fundamentais para garantir a qualidade turística dos seniores, pelo que devem ser asseguradas 

pelos agentes da indústria do turismo e pelos destinos turísticos.  

Um factor básico de qualidade valorizado pelos turistas seniores é a segurança. Esta 

pode ser salvaguardada nas experiências turísticas e nos destinos, por exemplo, através da 

disponibilidade de serviços médicos ou de informação clara sobre os serviços de saúde 

existentes caso necessário, da existência de condições de segurança no destino turístico, de 

boas condições nos terminais de transportes (aeroportos e nas estações de caminho de ferro e 

de autocarros) e de uma organização adequada da experiência turística (Focus MC, 2002).  

Como foi referido na secção anterior, outro factor valorizado pelos turistas seniores é a 

qualidade ambiental e paisagística do destino turístico e a possibilidade de descoberta dos 

valores naturais e culturais que ele possui. Assim, há a necessidade de se desenvolverem no 

destino turístico intervenções visando, nomeadamente, a qualificação urbana, a protecção dos 

seus recursos naturais e paisagísticos e a valorização e recuperação do património histórico e 

cultural existente (Handszuh, 1997).  

Um último aspecto importante para a qualidade do turismo sénior que terá de ser 

devidamente atendido pela indústria do turismo e restantes agentes do destino turístico é a 

necessidade sentida pelos turistas de mais idade a nível das acessibilidades. Segundo 

Handszuh (1997), estas devem ser antecipadas nas infra-estruturas e serviços turísticos, 

através da: 

 remoção de barreiras arquitectónicas,  

 utilização de mobiliário ergonómico, 

 iluminação adequada nas infra-estruturas turísticas (nomeadamente, hotéis) e 

respectivas áreas de acesso, 

 utilização de textos (literatura sobre viagens, menus, etc.), sinalização e simbologia de 

fácil leitura e compreensão e,   

 comunicação oral de fácil compreensão, designadamente, os idiomas utilizados pelos 

turistas estrangeiros. 

As condições de acessibilidade no turismo para pessoas portadoras de deficiências 

têm constituído uma preocupação da Comissão Europeia (CE) nos últimos anos. De facto, a 

CE em 1996 elaborou o estudo “An handbook for the tourism industry – Making Europe 

acessible for tourists with disabilities” e, mais recentemente, uma publicação33 que visa 

melhorar a informação disponibilizada pelos agentes turísticos aos turistas com deficiências, 

sobre as condições de acessibilidade das infra-estruturas turísticas e dos locais turísticos.  

As eventuais restrições que os turistas de idade mais avançada podem apresentar 

motivadas pelo processo de envelhecimento (diminuição da sensibilidade sensorial e da 

                                                      
33 “Improving information on accessible tourism for disabled people”, EC (2004), disponível na Internet em 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/policy-areas/doc/improving-acessibility_en.pdf. 
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tonicidade muscular, cansaço, menor adaptação às variações térmicas, etc.), chamam a 

atenção para a necessidade de introduzir ajustamentos nos serviços, infra-estruturas e nas 

actividades turísticas, para que eles possam usufruir das experiências turísticas com qualidade, 

segurança e conforto (Observatoire National de Tourism, 1998). Na próxima secção são 

discutidos com maior pormenor alguns dos ajustamentos que actores específicos da indústria 

do turismo podem adoptar para servir adequadamente os turistas de mais idade. 

 

Tabela 14 – Desafios colocados pelos turistas seniores (internacionais) à indústria do turismo e 

aos destinos turísticos 
Características, necessidades e 

expectativas dos turistas seniores 
Desafios para a indústria do turismo e destinos turísticos 

Factores básicos de qualidade  

(segurança, conforto, acessibilidades, 

etc.) 

 Adaptação serviços e infra-estruturas turísticas  

 Planeamento urbano e dos recursos naturais, reabilitação 

/ valorização património histórico-cultural, etc. 

Atendimento e comunicação adequados 

pelos profissionais do turismo 

 Formação dos recursos humanos do sector do turismo para 

aquisição competências para atender com qualidade os 

turistas seniores (gerontologia, psicologia do idoso, 

acolhimento, aspectos relacionais, etc.) 

Organização e oferta de 

viagens/experiências turísticas 

diversificadas e adaptadas 

 Investigação, recolha de conhecimento e monitorização do 

mercado do turismo sénior (designadamente tipologias de 

turistas seniores e respectivas características e necessidades) 

e das forças do ambiente macro 

 Adaptação das viagens/experiências turísticas às 

características e requisitos das tipologias de turistas seniores 

Planeamento atempado da experiência 

turística e consulta de informação 

promocional / marketing sobre o destino 

turístico 

 Qualidade e quantidade de informação sobre produtos e 

serviços turísticos promovidos 

 Adaptação dos meios de promoção/marketing às 

características dos  turistas seniores (design, conceitos, etc.)  

Qualidade total da experiência turística 

 Cooperação entre agentes que intervêm no 

desenvolvimento do turismo sénior, do sector público e 

privado (formação, desenvolvimento produto, marketing, etc.) 

 Mobilização de novos agentes (instituições de saúde, de 

ensino e formação, instituições sociais de seniores, etc.) 

 Inclusão de novas áreas de conhecimento no estudo e 

desenvolvimento do turismo sénior (sociologia, geriatria, 

cultura, desenvolvimento económico, etc.) 

 Intervenção integrada e transversal a nível das condições 

de conforto, segurança, acessibilidades e da qualidade no 

atendimento/prestação serviços 

 Auditoria e avaliação da qualidade dos serviços prestados 

aos turistas seniores 
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Como foi referido, os turistas de mais idade consideram importante o modo como são 

acolhidos e atendidos pelos recursos humanos do turismo. Nesse sentido, é fundamental a 

formação e ensino dos profissionais do turismo, designadamente dos guias e profissionais mais 

jovens, para uma boa compreensão e comunicação com os turistas seniores. A 

formação/ensino deve dotá-los de um conjunto de atitudes para com os clientes seniores que, 

segundo Handszuh (1997) se devem traduzir em: 

 hospitalidade, ou seja, fazer com que os turistas seniores se sintam bem-vindos 

efectivamente, e não apenas recebidos por motivos económicos. 

 Cortesia, ou seja, estabelecer uma comunicação respeitosa com os turistas seniores. 

 Intelectualidade, ou seja, a compreensão das necessidades e expectativas dos turistas 

seniores. 

 paciência, ou seja, a capacidade de combinarem as suas actividades operacionais com 

a disponibilidade para escutarem e compreenderem os problemas dos turistas 

seniores. 

 opção não restritiva de actividades, ou seja, oferecer opções de escolha aos turistas 

seniores, apesar de conhecerem determinadas limitações que eles possuem. 

 uma comunicação clara, sem a utilização de termos profissionais ou técnicos com os 

turistas seniores e que deve inclui os idiomas utilizados pelos turistas seniores 

estrangeiros. 

Há, portanto, a necessidade de capacitar os recursos humanos da indústria de turismo 

com competências, designadamente, nos domínios da gerontologia, da psicologia do idoso, do 

acolhimento e dos aspectos relacionais (Pochet e Schéou, 2002). 

No relatório “New Findings on Senior Tourism” (2002), a Focus MC apresenta uma 

série de recomendações para um atendimento adequado dos turistas seniores pelos 

profissionais de turismo, tais como: i) um tratamento cuidado e personalizado como forma de 

respeito e para que se sintam bem-vindos; ii) disponibilidade para ajudar caso necessário (no 

transporte de bagagem, ajuda na leitura de informação, etc.) e em qualquer situação de 

emergência e iii) o respeito e compreensão dos receios e necessidades dos turistas seniores e 

a disponibilidade para dialogar com eles e atender às suas solicitações. 

 

Uma resposta eficaz à procura diversificada de viagens e experiências turísticas pelos 

turistas de idade avançada, requer a consideração pela indústria do turismo e pelos destinos 

turísticos de duas questões complementares. Uma delas corresponde à recolha e gestão de 

informação útil sobre o mercado do turismo sénior, designadamente, sobre as diferentes 

tipologias de turistas seniores e respectivas características e necessidades, bem como sobre 

as mudanças no ambiente macro e os seus impactos neste segmento turístico. Isto permite 

identificar os segmentos de turistas seniores estratégicos para um determinado destino turístico 

e as condições a criar pelos vários agentes do turismo para satisfazer as suas necessidades e 

expectativas. A outra questão traduz-se numa intervenção adequada a nível do planeamento e 

organização das experiências turísticas. Como foi referido, as experiências turísticas devem ter 
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por base as distintas tipologias de turistas seniores e, consequentemente, serem ajustadas às 

suas respectivas motivações/interesses, características e necessidades. No entanto, 

independentemente do tipo de viagem/experiência turística dirigida para os turistas de mais 

idade, ela deve favorecer o contacto social com pessoas de outros escalões etários, permitir a 

descoberta da autenticidade do destino turístico, a satisfação das aspirações e interesses dos 

turistas seniores e a salvaguarda de condições de conforto e segurança na sua vivência pelos 

turistas seniores. Nesse sentido, devem ser tidos em consideração entre outros aspectos: i) a 

flexibilidade e liberdade no usufruto das actividades (possibilidade dos turistas seniores 

tomarem opções); ii) a programação de momentos e locais suficientes para descanso durante a 

viagem; iii) a organização de circuitos em torno do local de alojamento para evitar o transporte 

de bagagem e a mudança frequente de alojamento; iv) a centralidade do alojamento 

relativamente ao aglomerado urbano principal para permitir o acesso fácil pelos seniores aos 

seus locais de comércio e de animação e, v) a existência de serviços de transporte de 

bagagens ou de condições que o facilitem, por exemplo, de carros para transporte de 

bagagens nos aeroportos, estações de comboio ou de autocarro e nos hotéis. 

 

Os turistas seniores, em geral, gostam de organizar a sua viagem antecipadamente e, 

para tal, procuram obter informação ampla sobre as experiências turísticas e os destinos 

através de material impresso, do contacto com agências e operadores de viagens, pesquisa na 

Internet, etc. Para satisfazer esta necessidade, a indústria do turismo (autoridades 

promocionais, fornecedores, infra-estruturas, etc.) e os destinos turísticos devem assegurar 

uma comunicação completa, honesta e de confiança sobre os produtos e serviços promovidos 

e respectivos preços (OMT, 1997). Devem ainda ser salvaguardadas: a possibilidade dos 

turistas seniores obterem formações adicionais sobre os produtos oferecidos, o 

aconselhamento sobre os riscos para a saúde e sobre a saúde durante a viagem e a 

receptividade a questões, pedidos e reclamações (id, 1997). 

Ainda a nível da informação, deve assegurar-se a qualidade no atendimento e no 

contacto directo com os potenciais clientes seniores, designadamente das agências e 

operadores de viagens, que deve ser personalizado e permitir estabelecer uma relação de 

confiança (Pochet e Schéou, 2002). O esforço de disponibilizar informação aos turistas 

seniores não deve limitar-se à fase que antecede a viagem mas deve estar, igualmente, 

presente durante e após a mesma. Durante a estadia no destino turístico, a solicitação de 

informação pelos seniores é grande, podendo ser satisfeita através dos contactos sociais com 

os profissionais dos hotéis, os guias turísticos, etc. ou por espaços destinados à informação, 

como os balcões com documentação diversa existente em determinados hotéis. A recolha de 

informação sobre a satisfação dos turistas relativamente à viagem após a estadia é igualmente 

importante. Esta pode obter-se através de fichas de satisfação ou reclamação ou de mesas-

redondas para saber como melhorar constantemente o produto (Pochet e Schéou, 2002). 

Como foi mencionado na secção anterior há também a necessidade de adaptar os 

meios de promoção e marketing às características cognitivas e biofísicas das pessoas de mais 
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idade. Na preparação dos meios de promoção e marketing de experiências turísticas para os 

turistas seniores, deverão ser tidos em consideração aspectos como o respeito pelas suas 

necessidades específicas34, a percepção que os turistas seniores têm da sua idade e imagem35 

(Lohmann e Danielsson, 2001) e o uso de imagens e conceitos apelativos, sem o recurso a 

referências directas à sua idade e eventuais limitações.  

A atenção às necessidades específicas dos turistas de mais idade a nível da 

promoção/ marketing deve traduzir-se, por exemplo, na preparação de material promocional e 

similar utilizado pela indústria do turismo (menus, instruções, etc.), com textos em tamanho que 

permita uma boa legibilidade e estruturados em frases e parágrafos curtos para uma boa 

compreensão e impresso em material que compense a maior sensibilidade ao brilho e a menor 

sensibilidade ao contraste (Norvell, 1997)  

A idade cognitiva, ou seja, a idade que os turistas seniores sentem ter é mais 

determinante para as suas decisões a nível das viagens, do que a idade cronológica que 

possuem (Hawkins, 1997). Este facto deve ser considerado nas intervenções de promoção e 

marketing de produtos e serviços turísticos para os turistas de mais idade. Além disso, as 

estratégias de marketing/promoção dirigidas para os turistas seniores devem destacar 

questões valorizadas pelos turistas seniores como: a relação qualidade-preço da viagem, a 

inclusão de testemunhos nos meios de promoção, a oferta de descontos, a possibilidade de 

contacto social e companhia durante a viagem, o sentido associado à viagem em termos de 

realização de aspirações e interesses, etc. 

 

Pode concluir-se que a qualidade total de uma experiência turística dirigida para os 

turistas seniores depende da combinação de múltiplos factores. Assim, para além dos aspectos 

referidos, a promoção do turismo sénior de qualidade num destino turístico deve considerar 

questões mais gerais. Uma delas corresponde à mobilização e colaboração entre os agentes 

do destino turístico, da indústria do turismo e outros (instituições de saúde, universidades e 

outras instituições de ensino e formação, etc.). Assim, é possível efectuar uma intervenção 

transversal e coordenada a nível das condições de conforto, segurança, acessibilidades e da 

qualidade de atendimento/comunicação no destino turístico, que permita oferecer experiências 

turísticas de qualidade aos turistas seniores. Outra questão a considerar é a inclusão de novas 

áreas de conhecimento no processo de desenvolvimento do turismo (saúde, gerontologia, 

sociologia, etc.), para uma compreensão do processo de envelhecimento e para a identificação 

das necessidades e expectativas das distintas tipologias de turistas seniores. Isto permitirá 

                                                      
34 Por exemplo, deve haver uma elaboração cuidada da documentação impressa para os turistas seniores, em termos 

de tamanho e tipo de letra, cores e contrastes, exposição da informação, etc. pois com o processo de envelhecimento 

ocorrem perdas físicas e cognitivas que dificultam a leitura e compreensão destes materiais pelas pessoas de mais 

idade (Norvell, 1997). 
35 Por exemplo, utilizar imagens de seniores saudáveis e activos que se manifestam satisfeitos com a experiência de 

viajar para corresponder à percepção que os seniores têm de si mesmos e não à sua idade cronológica. 
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desenhar estratégias e produtos turísticos específicos para os vários segmentos da procura e 

devidamente ajustados às necessidades e características de cada grupo (Handszuh, 1997). 

Um último factor importante na promoção do segmento do TS(I) é a monitorização dos 

serviços prestados aos turistas seniores, através da adopção de técnicas e de metodologias de 

gestão da qualidade pelos agentes da indústria do turismo (Handszuh, 1997). 

 

 

3.6. Ajustamentos às necessidades e expectativas dos turistas seniores por 
agentes específicos da indústria do turismo  

 

Como foi referido, a promoção do turismo sénior (internacional) requer a compreensão 

e o atendimento das necessidades e expectativas dos turistas de mais idade pelos vários 

agentes do destino turístico, designadamente, pelos estabelecimentos de hotelaria e de 

restauração, pelas empresas de transportes e pelos operadores de viagens/experiências 

turísticas. De seguida, apresentam-se algumas das medidas que podem ser adoptadas por 

estes agentes turísticos, para elevar a qualidade dos serviços oferecidos aos turistas seniores. 

 

Indústria de hotelaria 

Existe um conjunto de questões que os turistas seniores valorizam a nível dos 

estabelecimentos de hotelaria que, segundo Elizabeth Simon (1997) se podem analisar em 

termos i) do ambiente envolvente ao hotel, ii) da arquitectura do hotel e iii) da organização do 

hotel (Pochet e Schéou, 2002).  

A nível do ambiente envolvente ao hotel importa considerar as condições de 

localização (zona plana ou acidentada); as possibilidades de animação (restaurantes e 

comércio), de compras e passeios nas proximidades; a iluminação e condições de pavimento 

das ruas; a segurança dos clientes; os transportes disponíveis para aceder à cidade e a 

proximidade ao aeroporto (id., 2002). Por seu lado, a arquitectura do hotel deve ser adaptada 

às necessidades dos turistas de idade avançada através da consideração de questões como 

(ibid., 2002): 

 a possibilidade de estacionamento à entrada do hotel para evitar deslocação longas 

dos turistas;  

 a existência de elevadores ou rampas para permitir uma mobilidade fácil e segura e a 

circulação de cadeiras de rodas; 

 a existência de corrimãos em todas as escadas; 

 a existência de apoios nas casas de banho; 

 o dimensionamento adequado das portas para permitir a passagem de cadeiras de 

rodas; 

 a iluminação suficiente em todas as áreas comuns; 

 a organização de áreas comuns para possibilitar o encontro e o convívio social entre os 

clientes do hotel. 
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Por último, a nível da organização do hotel devem ser equacionadas várias medidas 

para melhorar o serviço prestado aos clientes seniores, por exemplo, através da oferta de um 

serviço de transporte de bagagem, da existência de quartos individuais sem suplemento, de 

uma boa comunicação verbal36 e de um atendimento acolhedor pelos profissionais ou da 

humanização dos serviços prestados (colocar flores ou fruta no quarto, oferta de uma bebida 

de boas vindas, possibilidade de tomarem bebidas quentes no quarto, etc.).  

De um modo geral, os estabelecimentos de hotelaria têm tido uma reacção lenta na 

adopção de estratégias específicas para o segmento sénior. No entanto, é possível identificar 

algumas cadeias de hotéis que manifestam uma preocupação com as necessidades 

específicas dos clientes de idade avançada, como por exemplo, o grupo de hotelaria francês 

ACCOR37. Assim, este grupo hoteleiro procurou posicionar a cadeia Mercure de forma mais 

voluntarista para acolher o mercado sénior, dado que é constituída de estabelecimentos 

tradicionais localizados no centro das cidades, através de medidas para melhorar o 

atendimento e condições dos estabelecimentos para os turistas seniores. Relativamente ao 

atendimento, foram desenvolvidas duas acções: i) o disponibilizar de material informativo 

diverso (sobre a cidade, endereços de bancos, horários de visitas, um programa de televisão 

em cada quarto, um local com imprensa à entrada do bar, etc.) e ii) a sensibilização dos 

profissionais do estabelecimento para acolher a clientela idosa38, nomeadamente, em termos 

de uma maior atenção e respeito (Pochet e Schéou, 2002). A nível das condições do 

estabelecimento, houve a preocupação de assegurar condições de ergonomia necessárias à 

população idosa (existência de carros para transporte de bagagens de fácil utilização inclusive 

nos elevadores, disponibilidade de apoios, etc.), efectuar uma decoração dos quartos com 

motivos ligados à região, oferecer um serviço de restauração tradicional e local, etc. (id, 2002). 

Pode ainda citar-se o exemplo da cadeia de hotéis Hilton, que através do Programa 

“Senior Hhonors”, promove ofertas especiais para os seus membros de idade igual ou superior 

a 60 anos em substituição dos habituais descontos para seniores. Estas ofertas incluem, por 

exemplo, descontos no preço do quarto, um desconto de 20% em almoços (para mais de duas 

pessoas) realizados em alguns dos hotéis que participam no programa e algumas ofertas 

especiais em empresas de viagens seleccionadas. 

 

Indústria de restauração 

Segundo um estudo desenvolvido pela Universidade de Queensland (Austrália) em 

1998, referido em Golik (1999), os aspectos que os seniores valorizam nos estabelecimentos 

de restauração são: a qualidade da refeição, o preço económico, a existência de menus com 

                                                      
36 A nível da comunicação verbal com os turistas seniores, designadamente pelos profissionais da recepção, é 

importante a sua formação para “senior awareness”. De facto, pode ser necessária maior paciência ao lidar com os 

seniores, que poderão necessitar da repetição da informação, bem como de receber a informação de uma forma mais 

lenta e cuidada caso possuam problemas auditivos. (Marvel, 1999). 
37 O grupo ACCOR é o terceiro grupo hoteleiro a nível mundial. 
38 Foi criado um módulo de sensibilização para os clientes seniores na academia ACCOR. 
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menores quantidades a preços mais económicos, experiências gastronómicas agradáveis e a 

possibilidade dos jantares serem servidos mais cedo.  

Com o avanço da idade verifica-se, por exemplo, a diminuição da necessidade de uma 

alimentação de elevado valor calórico. Adicionalmente, muitos seniores apresentam 

determinadas limitações físicas e de saúde (diabetes, etc.) que condicionam os seus hábitos 

alimentares.  

Assim, os estabelecimentos de restauração deverão considerar estas questões para 

servir melhor os turistas seniores. Por exemplo, poderão oferecer pratos com menor 

quantidade e com menos calorias, de fácil digestão e saudáveis e a um custo menor. As 

refeições servidas em bufete têm boa aceitação pelos seniores, pois permite que escolham os 

alimentos e as respectivas quantidades e possam experimentar pequenas porções de pratos 

novos, sem desperdícios e custos elevados (Golik, 1999). Um outro aspecto a ser considerado 

corresponde à concepção visual dos menus que devem, por exemplo, apresentar o texto com 

um tamanho de letra que permita uma legibilidade adequada, independentemente, de 

eventuais dificuldades visuais que os turistas seniores possam apresentar.  

 

Operadores de transportes 

Atendendo a que o avanço da idade tende progressivamente a limitar a capacidade 

motora dos seniores, a área dos transportes assume relevância na promoção do segmento do 

turismo sénior. Assim, os diferentes modos de transporte deverão assegurar condições de 

segurança e conforto na sua utilização pelos turistas seniores.  

A nível do transporte ferroviário as medidas para um melhor atendimento dos turistas 

seniores podem passar, por exemplo, pela melhoria das condições de iluminação e de acesso 

às plataformas ferroviárias, pela existência nas plataformas de meios para o transporte de 

bagagens (bagageiros ou carros para transporte de bagagem), pela promoção de descontos ou 

ofertas especiais para os seniores ou pela oferta de descontos em pacotes de viagens 

inclusivos (Golik, 1999). Em França, a SNCF oferece desde 2002 serviços específicos para os 

seniores. Um desses serviços corresponde ao cartão sénior, que mediante o pagamento de 

uma anuidade, permite a realização por uma pessoa com idade superior a 60 anos de um 

número ilimitado de viagens durante um ano, com reduções entre os 25 e os 50%, em 1ª e 2ª 

classes, nos percursos dentro de França e nas ligações com o estrangeiro. Outro serviço 

promovido aos seniores pela SNCF é a tarifa “Decouverte Senior”, que permite a realização de 

viagens ocasionais com uma redução de 25% sobre o valor total do bilhete nos TGVs e nos 

comboios que fazem as principais ligações nacionais (Pochet e Schéou, 2002). Paralelamente, 

o SNCF desenvolveu uma série de serviços adicionais para os seniores: a possibilidade de 

receberem os bilhetes ao domicílio, a disponibilidade de um serviço de transporte de bagagens 

do domicílio ao destino através de um pagamento adicional, a localização de uma viatura de 

aluguer no local de destino a um custo especial através de uma parceria com a empresa de 

aluguer de automóveis AVIS.  
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A nível dos operadores de viagens de autocarro para seniores em grupos organizados, 

há vários aspectos que devem merecer a sua atenção para a melhoria dos serviços prestados 

aos turistas seniores, designadamente, em termos de conforto e segurança. Esses aspectos 

correspondem: à frequência das paragens (paragens mais frequentes, itinerários mais curtos, 

viagens realizadas com maior tranquilidade, etc.), à melhoria das condições de utilização dos 

veículos pelos passageiros idosos (rebaixar os degraus ou utilizar degraus hidráulicos, piso e 

degraus em material anti-derrapantes, apoio de segurança na casa de banho, etc.); à 

divulgação de informação aos turistas sobre os locais de interesse da viagem e à formação dos 

condutores para comunicar e atender adequadamente os seniores (Golik, 1999). O assegurar 

de uma boa audição pelos turistas seniores da informação sobre a viagem assume especial 

importância pois eles valorizam o conhecimento que obtêm com a experiência turística, que é 

encarada como um meio de enriquecimento intelectual (Gay, 1999). 

A nível do transporte aéreo, os aspectos valorizados pelos seniores correspondem às 

condições de conforto e segurança e ao acesso a informação sobre as transferências pré e pós 

voo e sobre os descontos disponíveis para as pessoas do seu escalão etário (Golik, 1999). A 

oferta de descontos e de ofertas especiais, embora nalguns casos seja posta em causa por 

motivos de viabilidade económica, constitui uma medida utilizada para atrair os turistas 

seniores, por exemplo, pelas principais companhias aéreas dos EUA (Focus Mc, 2002).  

De uma forma geral, os seniores manifestam interesse em usar os transportes públicos 

quando visitam um determinado destino embora, por vezes, sejam impedidos de o fazer pela 

falta de informação sobre os transportes disponíveis e sobre as ofertas específicas para os 

turistas. Assim, a maior utilização dos transportes públicos pelos turistas seniores implica, entre 

outras medidas (Golik, 1999): 

 a criação de bilhetes específicos para turistas que permitam, por exemplo, viajar 

durante todo o dia ou uma utilização flexível dos transportes públicos; 

 a divulgação de informação aos turistas seniores sobre os serviços e descontos 

disponíveis nos postos de informação turística, a oferta de um guia das paragens que 

dão acesso a locais de interesse, 

 o apoio aos seniores no planeamento da viagem e incentivo para usarem dos 

transportes públicos na sua viagem, fornecendo-lhes informação suficiente sobre os 

serviços disponíveis para os turistas a nível dos transportes públicos no destino 

turístico. 

Um último operador de transportes que importa referir são as empresas de aluguer de 

viaturas. Por exemplo, a empresa Avis em França oferece o cartão Club Senior, que permite 

que os idosos com mais de 55 anos beneficiem de um conjunto determinado de ofertas através 

de um custo de adesão anual. Os seus serviços incluem: a possibilidade de receber e entregar 

o veículo automóvel num local escolhido por um determinado montante por quilometro ou uma 

redução de 30% na opção de três fins-de-semana (Pochet e Schéou, 2002). Adicionalmente, 

existem outras medidas que poderão ser promovidas visando apoiar os seniores que 
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pretendem realizar viagens de automóvel, mas que requerem apoio e maior segurança, tais 

como: 

 a organização e promoção de viagens organizadas para veículos privados para 

determinados destinos, que permitem também a interacção social entre os 

participantes; 

 a promoção de férias em veículo automóvel para seniores não condutores, sob a forma 

de viagens com condutor ou viagens organizadas para veículos privados;  

 o desenho de mapas de estrada e de viagem adaptados às necessidades dos turistas 

seniores (sinalização dos serviços e infra-estruturas médicas e dos alojamentos com 

acesso para pessoas com deficiências, utilização de letra em tamanho suficiente para 

uma boa leitura, etc.).  

Pode a título de exemplo citar-se a empresa australiana Australian Self Drive Tours, 

que promove viagens de automóvel para turistas seniores, acompanhadas de um condutor 

(Golik, 1999). 

 

Operadores de viagens e actividades turísticas 

Como foi referido os turistas seniores procuram uma diversidade de 

viagens/experiências turísticas, de acordo com as suas características e necessidades.  

Nesta secção apresentam-se exemplos de viagens promovidas na Internet por 

operadores e agências de viagens, orientadas para diferentes procuras pelos turistas seniores: 

viagens culturais, viagens de aventura, viagens para seniores com necessidades médicas 

especiais, viagens educativas e viagens inter-gerações. Importa salientar que na organização 

destas viagens foram tidas em conta as características, necessidades e expectativas dos 

grupos de turistas seniores para que se dirigem. 

A nível das viagens culturais podem citar-se a “Wirztravel” (Suíça), a “Vantage Deluxe 

World Travel” (EUA) ou a “Option Voyages” (França). A agência de viagens “Wirztravel” é 

especializada em viagens por todo o mundo (EUA, Canadá, Hawai, Nova Zelândia, Austrália, 

Africa do Sul, Europa e uma viagem de 37 dias pelo mundo) para os turistas seniores, 

oferecendo uma reunião informativa antes da partida, cuidados de saúde durante toda a 

viagem e um pacote turístico com todos os custos incluídos (Focus Mc, 2002). O operador de 

viagens “Vantage Deluxe World Travel” promove viagens em cruzeiro (fluvial ou marítimo) para 

turistas seniores organizadas em pequenos grupos, limitados a 25 pessoas. Estas viagens 

incluem visitas guiadas aos locais, serviços especiais para passageiros sem companhia e 

transporte e transferência de bagagem (Focus Mc, 2002). Por último, a agência de viagens 

“Option Voyages” realiza viagens para seniores que preferem viajar em grupo por motivos 

económicos e de segurança. Estas viagens permitem visitar vários países nas épocas baixas, 

utilizando voos regulares e alojamento com 3 estrelas no mínimo e com o acompanhamento 

permanente durante a viagem de um representante da agência (Focus Mc, 2002). 

As viagens de aventura têm vindo a registar um crescente interesse pelos turistas 

seniores, em especial, por aqueles que possuem menos idade e uma boa condição 
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física/saúde. A organização “Adventure Travel” (Canadá) oferece viagens exclusivas a turistas 

com 50 e mais anos, no Árctico e na Antártida, na Ásia, na África Oriental, na Europa e na 

América Latina. Estas viagens são organizadas em grupos de 16 pessoas, têm diferentes 

graus de dificuldade e incluem o acompanhamento por guias locais, alojamento confortável e a 

inclusão de todos os custos (Focus Mc, 2002). A “50plus Aktivreisen” (Alemanha), por seu lado, 

promove férias envolvendo a realização de caminhadas para seniores com 50 e mais anos, 

com vários níveis de dificuldade, em vários locais do mundo (Escócia, Ladakh, Darjeeling, 

Lesoto, Finlândia e Maraca) (Focus Mc, 2002).  

As necessidades sentidas por uma parte dos seniores, em termos de cuidados 

médicos especiais, tem vindo a merecer a atenção de alguns operadores de viagens, 

nomeadamente, pela agência de viagens americana “Medical Travel Inc.”. Esta agência 

promove viagens (em cruzeiro e aéreas) para turistas com necessidades médicas, 

designadamente, com deficiências visuais ou auditivas, deficiências a nível da mobilidade, com 

diabetes ou que requerem acompanhamento durante a viagem. Os seus serviços incluem: i) o 

diagnóstico de toda a situação médica antes da viagem; ii) o planeamento dos serviços 

médicos necessários nas viagens internacionais; iii) uma política de cancelamento da viagem 

especial; iv) a cobertura total dos cuidados médicos durante a viagem e v) um serviço de 

regresso imediato a casa em situação de emergência (Focus Mc, 2002). Um outro exemplo de 

viagens para turistas com necessidades médicas é a “Happy Holiday” (Alemanha), que oferece 

viagens com um acompanhamento permanente de um técnico de enfermagem. Os serviços 

oferecidos incluem ainda: i) o planeamento cuidado da viagem com um médico; ii) a realização 

de encontros para conhecimento dos restantes participantes da viagem e discussão em 

conjunto da viagem; iii) o serviço de transporte para e do aeroporto; iv) alojamento de elevada 

qualidade, com um bom serviço e com uma envolvente agradável; e v) tratamentos especiais 

para pessoas com deficiências (Focus Mc, 2002). 

O interesse manifestado por um grupo de turistas seniores relativamente ao 

desenvolvimento intelectual e aprendizagem durante a experiência turística tem-se traduzido 

na promoção de viagens educativas exclusivas ou não para este segmento. A “Senior Summer 

School Inc” nos E.U.A., por exemplo, promove cursos de elevada qualidade para seniores 

independentes, activos e saudáveis, que querem viver a experiência da vida académica. Os 

turistas seniores podem realizar férias nas melhores cidades e universidades dos E.U.A., em 

locais bem localizados e dotados de equipamentos de desporto, centros de computadores e 

áreas de recreio. Adicionalmente este produto turístico inclui: o transporte a partir do aeroporto; 

refeições de elevada qualidade; a possibilidade de escolha de várias áreas de estudo 

orientadas por instrutores qualificados e sem requisitos de notas, grau ou frequência 

obrigatória. Outras formas de viagens educativas para os turistas seniores são os cursos de 

idiomas no estrangeiro, como por exemplo, os promovidos pelo Instituto Malaca (Espanha). 

Este instituto oferece cursos especialmente desenhados de acordo com o processo de 

aprendizagem das pessoas idosas, nomadamente, o programa “Master Class”, que combina a 

aprendizagem do espanhol com actividades sociais e culturais que permitem conhecer os 
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costumes e tradições de Málaga e da Andaluzia e o contacto social com os outros participantes 

que frequentem cursos no instituto. O referido programa, com uma duração de duas semanas, 

inclui três níveis (iniciação, intermédio e avançado) organizados em três lições diárias e o 

programa de actividades culturais e sociais anteriormente referido. Adicionalmente, o Instituto 

Malaca inclui no seu produto turístico alojamento, serviços de restauração e infra-estruturas de 

lazer (piscina, cinema, etc.). 

Um outro produto turístico orientado para o segmento sénior corresponde às viagens 

inter-gerações promovidas, por exemplo, nos EUA pela Grandtravel ou pela Elderhostel. Este 

tipo de viagens visa estimular o relacionamento social entre pessoas de diferentes escalões 

etários, nomeadamente, entre avós e netos (Focus Mc, 2002).  

 

 

3.7. Conclusões 
 

No processo de promoção do segmento do turismo sénior importa, por um lado, 

compreender o processo de envelhecimento e as suas implicações no modo de vida e no 

comportamento das pessoas idosas e, por outro lado, perceber as características do mercado 

sénior. 

O conhecimento das alterações associadas ao processo de envelhecimento, nas suas 

dimensões biológica, cognitiva e social é importante, pois permite compreender algumas das 

necessidades das pessoas idosas em relação ao usufruto de actividades turísticas, por 

exemplo, em termos de saúde, de nutrição e de mobilidade, de comunicação/atendimento, do 

modo de planeamento e organização das viagens/experiências turísticas, etc. 

O mercado sénior possui duas características cuja compreensão é fundamental para a 

promoção do segmento do TSI. Uma delas corresponde à heterogeneidade dos turistas 

seniores, ou seja, à existência de grupos distintos de seniores que diferem entre si em termos 

das características socio-demográficas (idade, estado civil, nível educativo, situação 

profissional, etc.), motivações e interesses para viajar, atitudes e padrões de consumo, etc. O 

reconhecimento deste facto alerta para a necessidade de segmentação do mercado sénior e, 

consequentemente, para o desenvolvimento e a promoção de produtos e serviços turísticos 

diferenciados. A questão da segmentação do mercado sénior tem sido abordada por vários 

investigadores, que têm desenvolvido diferentes tipologias, desde as mais simples baseadas 

no critério idade, a outras que combinam múltiplas variáveis designadamente psicográficas. 

A outra característica do mercado sénior é o seu carácter dinâmico. De facto, o 

mercado sénior sofre mudanças ao longo do tempo, por exemplo, nas características e nos 

padrões de consumo. Para este facto contribuem dois factores: a entrada de novas gerações 

na terceira idade e a influência das forças do ambiente macro. As novas gerações que entram 

na terceira idade, apresentam comportamentos diferentes dos das gerações anteriores. 

Particularmente, a geração dos baby-boomers, caracterizada por uma maior experiência em 

viajar, por um nível educativo mais elevado, por uma maior capacidade económica e melhor 



 57

condição física/ saúde face às gerações anteriores, tem introduzido alterações significativas no 

mercado sénior e continuará a fazê-lo nas próximas décadas.  

O outro factor responsável pelas mudanças no mercado sénior, consiste no conjunto 

de forças do ambiente macro de natureza demográfica, económica, social, tecnológica, etc., 

como por exemplo, o aumento da esperança de vida motivada pelos avanços na medicina e 

nas condições de vida ou o alargamento da idade de aposentação em alguns países. Estas 

forças podem influenciar, directa ou indirectamente, o mercado sénior. Podem alterar, por 

exemplo, o desenho dos produtos turísticos para alguns dos seus segmentos ou criar novos 

segmentos de consumidores ou novas necessidades a atender. Assim, a monitorização do 

mercado sénior, designadamente da evolução das gerações de seniores e das forças do 

ambiente macro, é essencial para a sua promoção numa base sustentável e competitiva. 

Os turistas seniores são consumidores exigentes e colocam uma série de desafios à 

indústria do turismo e aos destinos turísticos. 

As necessidades que as pessoas idosas apresentam a nível do turismo podem 

sistematizar-se em: 

 factores básicos de qualidade (conforto, segurança, acessibilidades, etc.);  

 atendimento e comunicação adequados pelos profissionais do turismo;  

 organização e oferta de viagens/experiências turísticas diversificadas e adaptadas e; 

 planeamento atempado da experiência turística e consulta de informação 

promocional/marketing sobre o destino turístico. 

Dada a heterogeneidade do mercado sénior, verifica-se uma procura diversificada de 

produtos turísticos pelos turistas seniores. De facto, para além dos segmentos ditos 

tradicionais, como o turismo cultural, o turismo urbano, o turismo rural, o turismo de cruzeiros e 

o turismo de saúde/termal, os seniores têm vindo a procurar outros produtos como o turismo de 

aventura e o eco-turismo, as viagens educativas e as viagens inter-gerações. Adicionalmente, 

o grupo dos turistas seniores portadores de deficiências e/ou com necessidades médicas 

especiais, tem vindo progressivamente a ser reconhecido pela indústria do turismo, verificando-

se já a existência de alguns produtos turísticos específicos para eles ou a introdução de 

ajustamentos em algumas ofertas turísticas para atender às suas necessidades. 

A nível da organização das viagens/experiências turísticas coexistem duas situações. 

Uma delas corresponde à procura e preferência de viagens organizadas com 

acompanhamento pelos seniores com mais idade e com hábitos de consumo mais 

conservadores. A outra situação manifesta-se no consumo e preferência de novos formatos de 

viagens pelos seniores mais jovens, com um comportamento mais independente e activo. 

Independentemente do tipo e organização, uma viagem/experiência turística dirigida para os 

turistas de mais idade deve salvaguardar alguns dos elementos valorizados por eles: o sentido 

associado à experiência turística, a valorização da autenticidade dos destinos, a promoção da 

inter-geracionalidade e as condições de segurança e conforto (La Documentation Française, 

2002). 
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Uma última necessidade manifestada pelos turistas seniores traduz-se no planeamento 

detalhado e antecipado das viagens e na obtenção de informação clara e ampla sobre os 

destinos e, mais especificamente, sobre os serviços e as infra-estruturas turísticas disponíveis. 

Esta informação é, normalmente, obtida pelos turistas seniores através do contacto directo com 

as agências e operadores de viagens, de testemunhos de conhecidos e familiares, da leitura de 

material promocional impresso ou da pesquisa de sítios na Internet sobretudo pelos turistas 

seniores mais jovens. 

A partir das necessidades e expectativas dos turistas de mais idade é possível 

identificar uma série de questões que terão de ser equacionadas pela indústria do turismo e 

pelos destinos turísticos, no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento do TSI. Um dessas 

questões corresponde à mobilização e cooperação entre os actores do destino turístico 

(restauração, alojamento, transportes, infra-estruturas culturais e de recreio, etc.) e destes com 

outros actores (organizações públicas ou privadas promotoras de férias para o segmento 

sénior, instituições de ensino e formação, instituições de saúde, etc.), para se assegurarem as 

condições necessárias de conforto, segurança, atendimento/comunicação, etc. a um 

acolhimento com qualidade dos turistas seniores no destino turístico. A inclusão de novas 

áreas do conhecimento no processo de desenvolvimento do turismo (saúde, gerontologia, 

sociologia, etc.) é também fundamental. Permite, nomeadamente, compreender o processo de 

envelhecimento e as características, necessidades e expectativas das diferentes tipologias de 

turistas seniores e, consequentemente, sustentar o desenho de produtos turísticos 

devidamente ajustados a cada uma dessas tipologias. A formação e ensino dos profissionais 

do turismo nas valências da gerontologia, psicologia do idoso, atendimento, aspectos 

relacionais, etc.) é outra questão que terá de ser promovida porque permite satisfazer a 

necessidade dos turistas seniores de um atendimento atencioso e cuidado pelos recursos 

humanos do turismo. Uma última questão que deve ser incorporada numa estratégia de 

promoção do TS(I), corresponde à introdução de ajustamentos nas infra-estruturas, serviços e 

produtos turísticos (organização das actividades e ofertas turísticas; condições de conforto, 

segurança e acessibilidade das infra-estruturas e dos locais turísticos; etc.), que permitam a 

vivência com qualidade da experiência turística pelos turistas seniores, independentemente de 

eventuais limitações que possuam em resultado do avanço da idade. Acresce ainda a 

necessidade de adaptar os meios de promoção e marketing às características cognitivas e 

biofísicas das pessoas de mais idade e, mais especificamente, a cada uma das tipologias de 

turistas seniores identificadas. 

Pode constatar-se que agentes específicos da indústria do turismo (empresas de 

hotelaria, empresas de restauração, operadores de transportes e agências e operadores de 

viagens) têm procurado atender a algumas das questões referidas, e assim, aumentarem a 

qualidade dos serviços e produtos oferecidos aos clientes seniores.  
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CCaappííttuulloo  44  --  CCoommppeettiittiivviiddaaddee  ee  ssuusstteennttaabbiilliiddaaddee  ddee  uumm  ddeessttiinnoo  ttuurrííssttiiccoo::  

ppoollííttiiccaa  ee  ggeessttããoo  
 

4.1. Introdução 
 

Uma estratégia de promoção do turismo sénior internacional, para além de ser 

sustentada por um conhecimento do segmento do turismo sénior (Capítulo 3), deverá ter por 

base conhecimento sobre como promover o desenvolvimento de um destino turístico numa 

perspectiva competitiva e sustentável. 

Nesse sentido, o presente capítulo visa identificar alguns dos factores que, 

actualmente, são reconhecidos como importantes para um desempenho competitivo e 

sustentável de um destino turístico no mercado turístico global.  

Na primeira secção argumenta-se que nos últimos anos a abordagem ao 

desenvolvimento do turismo tem vindo a evidenciar sinais de mudança. Um desses sinais 

corresponde ao reconhecimento, no âmbito de conferência organizada pela OMT em 2002, de 

que o destino turístico local é a unidade central para o desenvolvimento e a oferta de produtos 

turísticos e para a implementação de uma política de turismo coerente.  

Ritchie e Crouch (2003) foram dois dos investigadores que aprofundaram 

conhecimento sobre a competitividade/sustentabilidade de um destino turístico, tendo 

desenvolvido um modelo teórico sobre esta temática. Esse modelo é analisado nesta secção e 

permite concluir que o desenvolvimento competitivo e sustentável de um destino turístico 

pressupõe: i) uma mobilização alargada de agentes para a construção de uma visão 

estratégica e concertada para o turismo; ii) a valorização e a criação dos recursos do destino 

turístico; iii) a avaliação, o aperfeiçoamento permanente da política de turismo e a gestão do 

destino turístico e iv) o suporte político no desenvolvimento do turismo. Sempre que se 

considerou oportuno, complementou-se a análise do modelo com perspectivas de outros 

autores. 

Na segunda secção, discute-se o modo como dois destinos turísticos específicos, 

Suomenlinna - Finlândia e a Região Noroeste do Reino Unido,  procuraram planear e promover 

um desenvolvimento turístico competitivo e sustentável, tendo como referência para a análise 

as questões identificadas a partir do modelo teórico. Embora com contextos distintos, os dois 

casos de estudo analisados permitem concluir que os conceitos teóricos sobre a 

competitividade de um destino turístico do modelo de Ritchie e Crouch, estão a ser aplicados 

no desenvolvimento de destinos turísticos concretos. 
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4.2. Competitividade e sustentabilidade de um destino turístico 
 

4.2.1. Os destinos turísticos e a sua competitividade no mercado global 
 

As mudanças em curso na sociedade contemporânea (a globalização e crescente 

concorrência, a sustentabilidade, o conhecimento como fonte de inovação, etc.) e na forma de 

funcionamento do mercado do turismo, colocam novos desafios ao desenvolvimento do sector 

do turismo e à competitividade dos destinos turísticos. 

No âmbito de uma conferência promovida pela OMT sobre “Tourism Destination 

Management: Bulding Competitiveness through Education, Training and Research”39, em 

Dezembro de 2002, houve um reconhecimento alargado de que o destino turístico local é a 

unidade central para o desenvolvimento e oferta dos produtos turísticos e para a 

implementação de uma política de turismo coerente. Adicionalmente, foi discutido o conceito de 

destino turístico local, tendo sido acordada a seguinte definição: 

 

“A local tourism destination is a physical space in which a visitor spends at least one overnigth. 

It includes tourism products such as support services and attractions, and tourism resources 

within one day´s return travel time. It has physical and administrative boundaries defining its 

management, and images and perceptions defining its market competitiveness. Local 

destinations incorporate various stakeholders often including a host community, and can nest 

and network to form larger destinations” (OMT, 2002). 

 

Esta definição introduziu algumas alterações na abordagem ao desenvolvimento do 

turismo que importa considerar. Por um lado, diferencia claramente os produtos turísticos, que 

correspondem aos serviços de apoio ou atracções turísticas, dos destinos turísticos. Para além 

disso, chama a atenção para a diversidade de actores que intervêm no funcionamento e 

competitividade de um destino turístico e para as relações entre eles e, consequentemente, 

para a necessidade de uma abordagem estratégica e concertada da política de turismo, tendo 

como suporte físico o destino turístico.  

Na sequência da referida conferência, foi desencadeado um processo amplo de 

reflexão sobre a questão da competitividade/sustentabilidade dos destinos turísticos, por parte 

da comunidade científica e de actores chave do sector do turismo como a OMT. Esta 

organização, por exemplo, tem vindo a organizar várias conferências sobre temáticas 

consideradas importantes para o desempenho competitivo de um destino turístico tais como: 

parcerias público-privado, marketing do destino, e-turismo, política de turismo e gestão do 

conhecimento, novos modelos de organizações de gestão do destino e marketing (OGDs), etc. 

                                                      
39 Esta conferência foi organizada pelo Departamento de Recursos Humanos e pelo grupo de Task Force for 

Destination Management da OMT. A Destination Management Task Force constitui uma plataforma informal e 

operacional, com a missão de identificar as necessidades e preocupações dos destinos turísticos locais e contribuir 

para a estratégia global da WTO para a gestão do destino turístico. 
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Além disso, criou uma plataforma informal, operacional e consultiva, denominada “Destination 

Task Force”, com o objectivo de identificar as necessidades e desafios dos destinos turísticos 

locais, comunicar e disseminar princípios de boas práticas e contribuir para a estratégia global 

de gestão do destino. 

Como foi referido a competitividade dos destinos turísticos tem merecido, igualmente, 

atenção por parte de vários académicos. Ritchie e Crouch foram dois investigadores que 

aprofundaram conhecimento sobre esta temática, tendo publicado em 2003 o livro The 

Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, onde é descrito o modelo teórico 

que desenvolveram para a competitividade/sustentabilidade de um destino turístico. Este 

modelo será analisado na secção seguinte deste capítulo. 

Há ainda a acrescentar que a questão da competitividade/sustentabilidade dos 

destinos turístico não tem sido apenas abordada numa vertente conceptual, mas tem 

constituído uma preocupação de destinos turísticos concretos. A análise dos dois casos de 

estudo apresentados na secção seguinte demonstra que vários destinos turísticos mundiais 

estão a adoptar novas práticas de desenvolvimento e política de turismo, que estão em 

consonância com alguns dos conceitos teóricos discutidos. 

 

 

4.2.2. Um modelo de competitividade e sustentabilidade de um destino turístico 
 

Brent Ritchie e Geoffrey Crouch dedicaram-se durante vários anos ao estudo da 

competitividade/sustentabilidade de um destino turístico, que culminou no desenvolvimento de 

um modelo teórico. 

Segundo estes autores, a competitividade e a sustentabilidade de um destino são 

indissociáveis. Assim, os destinos turísticos devem assegurar uma compreensão ampla dos 

factores que determinam a sua capacidade de competir de um forma sustentável ao longo do 

tempo. 

Como se pode ver na Figura 2, o modelo proposto por Ritchie e Crough (2003), 

identifica nove factores que influenciam a competitividade/sustentabilidade de um destino 

turístico: vantagens comparativas, vantagens competitivas, determinantes de “qualificação” e 

“amplificação”; contexto global (ambiente macro), contexto (micro) competitivo, recursos 

centrais e de atracção, recursos e factores de suporte, política de destino, planeamento e 

desenvolvimento e gestão do destino.  

A análise que se fará de seguida ao modelo apresentado, não pretende ser uma 

descrição exaustiva das suas componentes, mas destacar as questões que assumem um 

carácter inovador para o desenvolvimento do turismo e que, consequentemente, um destino 

turístico deverá incorporar para assegurar a sua competitividade no mercado turístico global e 

a sustentabilidade dos seus recursos.  
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Figura 2 - Modelo de competitividade e sustentabilidade de um destino turístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ritchie e Crouch, 2003), The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective 

 

 

i. Política pública e a capacidade de tornar as vantagens comparativas em vantagens 
competitivas 

 

Uma questão importante destacada no modelo de Ritchie e Crouch (2003) é a 

diferenciação clara que existe entre as vantagens comparativas e competitivas de um destino 

turístico. As vantagens comparativas correspondem aos recursos naturais e criados que um 

destino turístico possui e que o tornam atractivo. Estas podem ser agrupadas em recursos 

físicos, recursos humanos, história e cultura, recursos de conhecimento, infra-estruturas e 

super-estruturas turísticas, recursos financeiros e dimensão da economia (Ritchie e Crouch, 

2003). Por seu lado, as vantagens competitivas correspondem à capacidade do destino 

turístico em utilizar e mobilizar as suas vantagens comparativas de uma forma sustentada ao 

longo do tempo. Assim, importa ter em atenção que a competitividade de um destino turístico 

depende, simultaneamente, dos factores básicos que lhe conferem vantagens comparativas 

face à concorrência e da sua capacidade em os transformar em vantagens competitivas. 

Neste sentido, o modelo torna evidente a necessidade de uma política pública para o 

turismo, ou seja, de uma política de destino consensual e socialmente legitimada, para conferir 

ao destino turístico uma capacidade de transformar as suas vantagens comparativas em 

vantagens competitivas. Dada a multiplicidade de actores envolvidos no desenvolvimento de 

um destino turístico e as respectivas acções movidas, em grande medida, por interesses 

individuais há a necessidade de promover formas concertadas de utilizar e mobilizar os 

recursos turísticos (ou as vantagens comparativas) existentes. Segundo Ritchie e Crouch 
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(2003), um destino que possui uma visão para o turismo partilhada por um leque de actores 

relevantes, que compreende as suas forças e fraquezas, que desenvolve uma estratégia de 

marketing e a implementa com sucesso, pode ser mais competitivo do que outro que nunca se 

questionou sobre o papel que o turismo pode assumir no seu desenvolvimento económico e 

social. Isto reforça a ideia de que os recursos turísticos podem ser utilizados mais eficazmente 

quando existe um quadro de referência (política de destino) para o desenvolvimento do turismo 

partilhado pelos actores do destino, que orienta os diferentes modos de utilização desses 

recursos. 

Segundo os autores do modelo, a utilização dos recursos por um destino turístico 

visando a obtenção de vantagens competitivas de uma forma sustentada, deve ter um suporte 

técnico que deve contemplar: 

 a auditoria ou inventário dos recursos previamente à sua utilização para a 

compreensão, por exemplo, das limitações e das consequências associadas ao seu 

uso. 

 a manutenção dos recursos, evitando a sua degradação e assegurando a 

sustentabilidade no destino. 

 o crescimento e o desenvolvimento do “stock” de recursos criados no destino. 

 a eficiência e eficácia no uso dos recursos. 

Tendo em consideração os argumentos apresentados anteriormente, pode concluir-se 

que a construção de uma política de destino deve ser sustentada por capacidade técnica e por 

uma abordagem de planeamento colaborativa e proactiva (estratégica). 

 

 

ii. Visão estratégica e concertada e a multiplicidade de agentes para o desenvolvimento 
do turismo (Política de destino) 

 

A política de destino, pode ser definida como o “conjunto de regulamentos, regras, 

orientações, directivas, objectivos de desenvolvimento/promoção e estratégias que asseguram 

um quadro orientador, no qual são tomadas as decisões colectivas e individuais que afectam 

directamente o desenvolvimento do destino e as actividades diárias no destino” (Ritchie e 

Crough, 2003, pp.148).  

Como se pode ver pela definição anterior, a política de turismo assume funções de 

reconhecida importância para o sucesso de um destino turístico, como por exemplo, o garantir 

que o destino possua uma ideia clara sobre a orientação do seu desenvolvimento actual ou 

sobre o que pretende vir a ser a longo prazo. Paralelamente, a política de destino procura criar 

um contexto que apoie e facilite a colaboração entre os vários actores a nível do turismo. Mais 

especificamente, a política de destino deve contribuir para: 

 estabelecer uma direcção comum aos vários actores do turismo do destino;  

 facilitar o consenso sobre a visão, objectivos e estratégias para um determinado 

destino;  
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 estabelecer uma base para as discussões públicas e privadas sobre o papel do sector 

do turismo e dos seus contributos para a economia e sociedade em geral;  

 permitir uma maior interacção do turismo com outros sectores da economia (id., 2003).  

A definição da política de destino deve ter por base de uma série de questões chave, 

apontadas pelo modelo teórico em análise. Essas questões correspondem: 

 à identificação da base geográfica pertinente, ou seja, a delimitação da área do destino 

turístico;  

 à identificação da multiplicidade de actores que intervêm no desenvolvimento do 

destino turístico e do seu modus operandi, designadamente, das forças de cooperação 

e competição existentes entre os agentes;  

 à construção de uma visão concertada  e estratégica para o turismo do destino turístico 

a longo prazo, por um conjunto alargado de agentes relevantes;  

 à recolha de conhecimento técnico relevante para apoiar a conversão da visão para o 

turismo em estratégias de desenvolvimento operativas (fase analítica para sustentar a 

acção). 

A delimitação da área do destino turístico constitui uma etapa importante da política de 

turismo. A este nível, importa considerar que os turistas não definem um destino apenas em 

termos geográficos e de atracções, mas também em termos das experiências que o destino 

pode oferecer, o que por vezes, pode extravasar os limites físicos ou administrativos 

instituídos. Este facto pode justificar a cooperação territorial na definição de um destino 

turístico, que permita obter a identidade e a massa crítica necessárias para responder à 

concorrência crescente do mercado global.  

Outra questão importante na construção da política de turismo corresponde à 

identificação da diversidade de actores envolvidos no desenvolvimento de um destino turístico 

e à compreensão de como as relações de competição e cooperação entre eles influenciam o 

modus operandi do destino. Como se pode constatar na Figura 3, são vários os agentes que 

constituem um destino turístico e que intervêm de forma diferenciada no seu desenvolvimento 

e competitividade. 

A Figura 3, permite identificar os agentes de um destino turístico, quer numa lógica de 

fileira quer numa lógica territorial. 

Numa lógica de fileira, podemos identificar os seguintes intervenientes: os 

fornecedores, as empresas de turismo e hospitalidade, os facilitadores e intermediários de 

marketing e os clientes. Os fornecedores são as empresas ou organizações que fornecem à 

indústria de turismo os factores básicos de produção (trabalho, energia, equipamentos e 

materiais de construção, produtores de veículos de recreio, produtores de equipamentos e 

entretenimentos de recreio, produtores de equipamento aeronáutico, etc.). Os fornecedores 

podem contribuir para a competitividade do destino turístico. Por exemplo, a produtividade dos 

fornecedores determina o custo dos inputs e o custo é um factor importante de vantagem 

competitiva. Adicionalmente, podem ser uma fonte importante de inovação, de novas 
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tecnologias, de novos materiais e de novas ideias e processos40 (Ritchie e Crouch, 2003). As 

empresas de turismo e hospitalidade equivalem ao conjunto de empresas que produzem 

activamente os serviços comerciais centrais que os turistas consomem no destino turístico e 

que, portanto, têm um nível elevado de interacção com os turistas (estabelecimentos 

comerciais e de artesanato, responsáveis por estabelecimentos de alojamento, responsáveis 

por equipamentos de recreio e entretenimento, empresas de transporte, etc.). A 

competitividade de um destino turístico está fortemente dependente do desempenho 

competitivo das suas empresas de turismo e hospitalidade, individualmente e colectivamente. 

Os intermediários de marketing (operadores de pacotes turísticos, agências de viagens, etc.) 

têm um papel directo na transferência de informação e reservas com os clientes. Por seu lado, 

os facilitadores (instituições financeiras, agências de publicidade, consultores na área da 

pesquisa de mercado, embaixadas e consulados, etc.) têm uma função indirecta que apoia ou 

facilita as actividades do comércio de viagens. A competitividade de um destino é em parte 

dependente da eficácia com que o destino utiliza os facilitadores e os intermediários de 

marketing, pois estes permitem que as empresas do destino atinjam o mercado com os seus 

produtos e serviços e que os clientes acedam aos produtos e serviços turísticos a partir de todo 

o mundo. Verifica-se, actualmente, o aumento das oportunidades para um marketing mais 

directo que ultrapassa os facilitadores e os intermediários, tais como, a Internet e as linhas 

telefónicas gratuitas. Os clientes, ou seja, os visitantes e os turistas que procuram o destino 

turístico influenciam a sua competitividade. De facto, um destino que avalia quais os 

segmentos de clientes que se coadunam, de forma adequada e congruente, com os seus 

objectivos de desenvolvimento do turismo, recursos turísticos, atitudes e opiniões dos 

residentes e outros segmentos de mercado, pode aumentar as suas forças competitivas. 

 

Figura 3 - O ambiente competitivo (micro) do destino turístico 

 
Fonte: Ritchie e Crouch, 2003, The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective 

                                                      
40 A indústria do turismo dos EUA obtém vantagem devido à sua liderança em várias tecnologias de entretenimento 

 (Ritchie e Crouch, 2003). 
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Uma análise territorial dos agentes do destino turístico permite identificar, para além 

dos que compõem a fileira descrita, outros intervenientes importantes como as indústrias de 

apoio e associadas, as organizações de gestão do destino (OGDs), os destinos concorrentes e 

os públicos. As indústrias de apoio e associadas asseguram os produtos complementares e 

serviços que reforçam a indústria de turismo (indústrias culturais, de desporto, de lazer e de 

recreio e indústrias de comércio). Estas empresas são benéficas para a indústria do turismo, 

sendo também importante a cooperação e coordenação entre elas e/ou com empresas do 

turismo. As organizações de gestão do destino (OGDs), normalmente são responsáveis pela 

gestão e marketing do destino turístico e podem funcionar a diferentes níveis: 

 nacional, sendo designadas por organização nacional de turismo (ONT) ou autoridade 

nacional de turismo (ANT), tendo como responsabilidade a gestão e o marketing do 

turismo; 

 regional, provincial ou estatal, responsáveis pela gestão e/ou o marketing do turismo de 

uma área geográfica definida para esse objectivo que, por vezes, corresponde a uma 

região administrativa ou de governo (Município, Estado ou Província) e, 

 local, responsáveis pela gestão e/ou marketing do turismo de uma pequena área 

geográfica ou cidade (OMT, 2004b). 

As OGD`s podem desempenhar um papel determinante na política de turismo e na 

gestão do destino turístico, e consequentemente, na sua competitividade. Esta questão será 

desenvolvida posteriormente. Os destinos concorrentes de um determinado destino turístico, 

designadamente aqueles que lhe são geograficamente próximos, podem contribuir para a 

melhoria do seu desempenho competitivo, através de parcerias para a obtenção de vantagens 

em relação a determinados segmentos de mercado. De acordo com o modelo, os vários 

públicos (os meios de comunicação social, a população residente, departamentos do Governo 

e autoridades locais em diferentes domínios41, associações locais e profissionais, etc.), 

exercem influência no comportamento e nas práticas dos actores da indústria do turismo. No 

desenvolvimento do destino turístico é importante que haja uma comunicação e uma interacção 

eficaz entre a indústria do turismo e estes públicos. Este processo ocorre mais facilmente em 

contextos onde prevalecem “princípios democráticos, existe uma cultura e tradição de 

tolerância das perspectivas e opiniões dos outros, onde a consulta e comunicação são práticas 

correntes e a sociedade estabeleceu mecanismos que facilitam e estimulam o contributo da 

opinião pública no processo de ´visioning`, planeamento e desenvolvimento” (Ritchie e Crouch, 

2003, pp. 106). 

Para além do conhecimento sobre a diversidade de agentes que influenciam o 

desenvolvimento de um destino turístico, a política de destino deve também ter por base a 

compreensão do seu modus operandi, designadamente, das forças de cooperação e 

competição que existem entre os agentes e da sua influência na competitividade do destino. 

Genericamente pode concluir-se que ambos os tipos de forças referidos podem favorecer um 

desempenho competitivo do destino turístico. Por um lado, a competição entre os actores do 
                                                      
41 Transportes, desenvolvimento económico, planeamento, educação e política industrial, etc. (Ritchie e Crouch, 2003). 
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destino turístico cria condições que incentivam a inovação, a produtividade, a qualidade e a 

eficiência. Por outro lado, as relações de cooperação entre os agentes de um destino turístico 

podem permitir obter sinergias (troca de ideias, marketing do destino, poupanças no 

desenvolvimento do mercado ou produto), melhorar os serviços prestados e criar uma cultura 

de colaboração que permite uma resposta rápida face às exigências dos turistas (visão comum, 

produtos comuns) (Rasmussen, 2005). De facto, cada actor que intervém no destino turístico 

possui capacidades e recursos únicos que, quando utilizados em acções em parceria podem 

trazer-lhe benefícios42, bem como aos restantes actores envolvidos e ao destino turístico em 

geral. A cooperação entre os agentes de um destino turístico pode ser orientada para uma 

diversidade de domínios, como por exemplo, a investigação e transferência de informação, os 

transportes e os acessos, a preservação e conservação, as infra-estruturas e o marketing 

(interno e externo). Actualmente, é reconhecida a importância não apenas das relações de 

cooperação entre os actores que influenciam o desenvolvimento do destino turístico, mas entre 

o destino e eventuais concorrentes, nomeadamente, geograficamente próximos (“coopetição”). 

De facto, destinos distintos podem competir por mercados de curta distância, mas cooperar 

para atrair mercados mais distantes devido, por exemplo, ao reconhecimento das sinergias de 

uma estratégia de marketing cooperativa43. Quando assumida estrategicamente a “coopetição” 

pode ser mais benéfica para o destino turístico do que o seu desempenho individual. Para tal, 

um destino turístico terá de determinar as relações complementares e competitivas com os 

seus concorrentes para cada segmento de mercado alvo e o perfil competitivo requerido por 

cada segmento de mercado. 

Tendo em conta o referido, é importante conhecer as relações de cooperação e 

competição entre os actores de um destino turístico e identificar as que devem ser estimuladas 

ou criadas no âmbito da política de turismo. 

O conhecimento dos diversos agentes que intervêm no destino turístico e do seu 

modus operandi, designadamente, das relações de cooperação e competição entre eles, é 

essencial para identificar aqueles que devem ser envolvidos numa etapa central da política de 

destino. Essa etapa corresponde à construção de uma visão para o destino turístico, ou seja, 

de um cenário partilhado e consensual sobre o futuro desejável para o turismo no destino num 

período de 5, 10, 20 ou 25 anos. Mais do que um processo conduzido por peritos, a construção 

da visão para o destino turístico deve ser um processo participado por um leque alargado de 

actores, baseado nas suas aspirações relativamente ao destino turístico, sem ignorar as 

oportunidades e constrangimentos do mercado. Cooper e Ruhanen (2004) argumentam que o 

                                                      
42 Por exemplo, os operadores da indústria de turismo e de viagens podem aumentar os seus mercados colectivos e as 

capacidades ao trabalharem em conjunto (aumento das oportunidades e dos lucros). A identificação de problemas no 

cluster do turismo e a integração entre empresas e sectores para obter sinergias, permite a criação de novos produtos 

e serviços e de um ambiente competitivo e inovador. Adicionalmente, o trabalho em parceria num sistema integrado 

facilita o desenvolvimento de economias de escala, que podem ser críticas para a competitividade (Nordin, 2003). 
43 Por exemplo, a Província de Bristish Columbia no Canadá e o Estado de Washington nos EUA competem entre si 

para atrair turistas da região noroeste do Pacífico, mas cooperam para mercados fora do noroeste do Pacífico (Ritchie e 

Crouch, 2003). 
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consenso e o apoio dos actores são importantes para o sucesso a longo prazo do destino 

turístico, e que se este conseguir ultrapassar os seus tradicionais obstáculos de fragmentação 

e de não coordenação, aumentará significativamente a sua capacidade de competir mais 

eficazmente no mercado do turismo.  

Uma última questão a considerar no desenho da política de turismo, que se encontra 

estritamente ligada à etapa anterior, é a recolha selectiva de informação técnico-científica 

essencial para identificar e avaliar a adequação de estratégias alternativas para concretizar a 

visão para o destino e para atingir os objectivos definidos pela visão. O processo de análise 

deve ser orientado para a oferta44 (análise interna) e para a procura45 (análise externa). 

Após a obtenção de consenso entre os actores sobre a visão que orientará o futuro de 

turismo no destino turístico é também importante determinar a sua posição estratégica no 

mercado global. Isto significa compreender como o destino é percepcionado no mercado global 

e por segmentos de mercado específicos, em termos dos benefícios e experiências que 

oferece face a outros destinos concorrentes. Esta análise permite sustentar a tomada de 

decisão sobre como o destino se quer diferenciar de outros destinos, enquanto compete 

directamente com outros. Assim, com base na posição escolhida, o destino deve procurar 

projectar-se no mercado através do desenvolvimento de uma marca forte e distintiva. A marca 

de um destino turístico pode ser definida como “um nome, símbolo, logótipo, ou outro grafismo 

que identifica e diferencia o destino; além disso, comunica o compromisso de uma experiência 

de viagem memorável unicamente associada ao destino; também serve para consolidar e 

reforçar a lembrança de imagens agradáveis da experiência turística no destino” (Ritchie e 

Crouch, 2003, pp. 165). 

 

 

iii. Valorização, criação e recriação de recursos  
 

O modelo de Ritchie e Crouch (2003), evidencia que os recursos de um destino 

turístico podem e devem ser qualificados ou criados para melhorar o seu desempenho 

competitivo. A política de turismo visa contribuir para isso de uma forma sustentada e 

integrada, tendo como referência a visão para o turismo construída por agentes chave do 

destino turístico. Assim, a política de turismo inclui uma etapa destinada à definição de 

estratégias operativas a partir da visão para qualificar e criar recursos no destino turístico, e 

consequentemente, para melhorar o seu desempenho em termos da oferta (serviços e 

estruturas turísticas) e da procura (marketing). 

                                                      
44 i) Programas e políticas existentes para o desenvolvimento da oferta turística, ii) auditoria aos recursos turísticos 

existentes (quantidade e qualidade) e iii) impactos do turismo no destino a nível económico, ecológico, social e cultural.  
45 i) Tipo e estrutura da procura actual e dos mercados com uma procura potencial no futuro; ii) monitorização 

permanente do ambiente macro para identificar mudanças ou tendências nos factores económicos, demográficos, 

ecológicos, socio-culturais, políticos e tecnológicos que podem afectar significativamente o sucesso do destino turístico; 

iii) motivações e comportamentos dos diferentes segmentos do mercado global e iv) avaliação dos programas e 

políticas de promoção e de desenvolvimento do turismo. 
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A Tabela 15 chama a atenção para a valorização ou criação de alguns recursos que, 

por vezes, tendem a ser subestimados mas que são essenciais para assegurar uma oferta 

turística de qualidade e competitiva. Os recursos humanos do destino turístico são um deles, 

devendo ser equacionada designadamente, a sua disponibilidade e competências e a 

capacidade institucional para responder às necessidades de educação/formação dos 

profissionais de turismo do destino. Por seu lado, a criação ou a melhoria da utilização de 

recursos financeiros disponíveis constitui uma questão crucial, para implementar as estratégias 

definidas. Para tal, devem ser tomadas decisões relativas às necessidades de financiamento 

existentes (capital de risco, capital de investimento a longo prazo e capital para necessidades 

operativas), às fontes de financiamento adequadas (públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras, etc.) e à necessidade/adequação de incentivos para projectos de 

desenvolvimento específicos. Um outro aspecto importante a considerar neste âmbito referido 

no modelo, é que a disponibilidade de capital de investimento de um destino turístico pode ser 

estimulada através de estudos de investigação e de relatórios sobre as tendências de mercado, 

produtos turísticos, previsões sobre a procura, etc., que permitam informar, aconselhar e 

orientar as acções dos investidores para os projectos adequados e para as áreas de 

investimento prioritário.  

Finalmente, importa sublinhar a importância do destino turístico dispor de recursos de 

informação que lhe permitam, designadamente, responder eficazmente às necessidades do 

mercado turístico em mudança. Para tal, as estratégias de desenvolvimento não devem apenas 

centrar-se na obtenção e gestão de informação relevante mas, também, a sua disseminação 

estratégica no destino turístico. 

Como foi referido, os recursos de um destino turístico devem ser valorizados e/ou 

criados para reforçar a capacidade de oferta do destino turístico. Paralelamente, há a 

necessidade de desenvolver a capacidade de marketing do destino turístico no mercado 

turístico global, ou seja, de promover uma estratégia comercial (promoção e venda) para os 

recursos turísticos valorizados e/ou criados junto de mercados alvo. A concretização deste 

objectivo requer o equacionar de várias questões, designadamente, i) o investimento 

necessário para o desenvolvimento da procura; ii) a selecção dos mercados estratégicos para 

o destino; iii) a posição do destino turístico no mercado, iv) a política de promoção/publicidade 

adequada a cada mercado estratégico; v) a política de preço46 e vi) “packing” e política de 

distribuição. 

 

 

                                                      
46 Atendendo a que o mercado de viagens está cada vez mais sofisticado, os destinos que querem ser competitivos 

devem oferecer valor pelo custo da experiência de viagem, cujo preço deve ser realista face às ofertas alternativas. Isto 

requer informação de qualidade sobre as necessidades dos visitantes e preço competitivo e a capacidade para 

oferecer experiências de viagem de uma forma eficiente (Ritchie e Crouch, 2003). 
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Tabela 15 – Principais políticas de qualificação dos recursos de um destino turístico, a nível da 

oferta 
 

Componentes 
 

Políticas de qualificação 

Recursos físicos 

- Melhoria das condições naturais do destino (aumento da atractividade do 

local; protecção dos locais históricos e culturais; minimização dos factores 

climáticos na satisfação dos visitantes) 

- Melhoria das infra-estruturas gerais e dos serviços básicos (infra-estruturas 

gerais, infra-estruturas de telecomunicações e infra-estruturas de transporte 

e acesso dosa visitantes) 

- Manutenção e aumento da integridade ambiental (melhoria capacidade 

carga sem degradação ambiental, administração adequada dos recursos, 

monitorização dos impactos dos visitantes) 

- Melhoria das super-estruturas (melhoria parques/atracções culturais, 

históricas e naturais; assegurar excelência a nível da restauração e 

alojamento; inovação e qualidade nas tracções turismo; aumentar a 

variedade e qualidade dos serviços aos visitantes, etc.) 

Recursos humanos 

- Melhoria da quantidade e qualidade dos recursos humanos necessários no 

destino 

- Assegurar o equilíbrio em termos dos tipos de profissionais e em termos da 

sazonalidade da procura; flexibilidade e adaptabilidade dos profissionais de 

turismo 

- Capacidade institucional (disponibilidade de instituições que assegurem a 

educação/formação adequada às necessidades dos recursos humanos) 

- Desenvolvimento empresarial (reforçar e assegurar a capacidade 

empresarial das empresas e indivíduos no destino; desenvolvimento e apoio 

de percursos profissionais para os membros da indústria de turismo local) 

- Desenvolvimento da hospitalidade pela comunidade residente (encorajar a 

receptividade dos residentes e a sua capacidade para acolher os visitantes) 

Recursos financeiros 

- Assegurar a quantidade de capital necessário (investimento inicial ou a 

longo prazo e para necessidades de carácter operativo) 

- Identificar e seleccionar fontes de capital 

- Assegurar incentivos especiais (se for considerado necessário) 

Recursos de informação 

- Monitorização (indicadores e comportamento dos mercados, desempenho 

do destino, avaliação ambiental, inquérito aos turistas) 

- Investigação (pesquisa de mercado, análise competitiva, eficiência do 

destino) 

- Disseminação (apoio à rede de actores, desenvolvimento da sensibilização 

dos residentes, relações entre actores chave) 

Actividades e programas 

- Programas para desenvolver as facilidades chave 

- Programas para o desenvolvimento de actividades/eventos chave ou novos 

- Programas para consolidação das actividades (reforço da segurança, 

criação de apoio pelos actores, desenvolvimento da vontade política) 
 

Fonte: Adaptado de Ritchie e Crouch, 2003, The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective 
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Uma questão inovadora sublinhada pelo modelo de Ritchie e Crouch (2003), que tem 

sido descurada frequentemente, é a importância da capacidade organizacional para 

desenvolver e implementar a política de turismo no destino turístico.  

Segundo Ritchie e Crouch (2003), é importante que o processo de política de destino 

seja devidamente liderado e coordenado, para garantir um desenvolvimento do destino turístico 

coerente em termos estratégicos e operativos. Estes autores reconhecem que a organização 

de gestão do destino (OGD) pode assumir um papel chave na liderança e coordenação do 

processo de mobilização e concertação social subjacente à política de turismo. De facto, os 

referidos autores argumentam que, independentemente da natureza da OGD, esta deverá 

integrar as seguintes características (Ritchie e Crouch, 2003): 

 ser claramente identificável como a organização responsável por coordenar e orientar 

as iniciativas das várias componentes do sistema do turismo; 

 orientar o apoio de todos os sectores importantes e dos principais actores do sistema 

do turismo; 

 ter capacidade para influenciar as decisões e as acções de várias 

agências/departamentos do sector público e de empresas privadas, que determinam 

directamente a natureza e a qualidade das experiências turísticas oferecidas aos 

turistas; 

 possuir os meios necessários para estimular e encorajar o tipo e dimensão do 

desenvolvimento da oferta requerida pela política global do turismo; 

 ser suficientemente independente e flexível para desenvolver estratégias inovadoras 

que possam ser implementadas no tempo oportuno, em resposta à evolução rápida do 

mercado e das condições ambientais. 

Actualmente, verifica-se que as OGDs enfrentam novos desafios, designadamente, no 

modo de funcionamento e nas responsabilidades a desempenhar no destino turístico47, na 

sequência das mudanças em curso no mercado do turismo48 e no ambiente macro. As 

conclusões de um estudo desenvolvido pela OMT sobre as OGDs49 em 2004 reforçam este 

argumento. De facto, a maioria das OGDs envolvidas no estudo reconhece que “uma parceria 

público-privado é a melhor forma de promover e organizar os destinos” (OMT, 2004b, pp. 2) e 

que “o desenvolvimento do turismo, gestão, marketing e promoção devem ser geridos no 

âmbito de uma estrutura integrada” (OMT, 2004b, pp. 2). 

                                                      
47 Por exemplo, mudanças de estruturas hierárquicas (marketing, desenvolvimento do produto, manutenção da 

qualidade, serviços de informação, etc.) para estruturas mais flexíveis baseadas na gestão da imagem 

(desenvolvimento e promoção de produtos ou experiências específicos) e nos processos empresariais (gestão da 

informação, promoção, comunicação com empresas de turismo, etc.) (Carter, 2004). 
48 Crescimento a longo prazo do desejo dos clientes por experiências personalizadas; aumento da competitividade, 

sobretudo no sector “sol e praia”; expansão rápida das viagens aéreas de baixo custo e aumento da procura da 

organização viagens pessoalmente através da Internet (OMT, 2004a) 
49 Este estudo resultou do envolvimento de 550 OGD`s de diferentes níveis e localizadas em 33 países, tendo sido 

obtido um universo de respostas de 44%. Os resultados deste estudo estão sintetizados no relatório World Tourism 

Organization Survey of Destination Management Organisations Report, April 2004”.  
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iv. Aprendizagem, ajustamento permanente e gestão do destino 
 

Outra questão relevante para a competitividade e o desenvolvimento sustentável de um 

destino turístico retirada do modelo teórico apresentado é a natureza dinâmica e flexível da 

política de turismo face às mudanças em curso no destino e no ambiente macro. 

Para tal, a política de turismo deve incluir mecanismos de monitorização, avaliação e 

auditoria do desempenho do destino turístico, que favorecem a aprendizagem e sustentam os 

ajustamentos e correcções necessários e, eventualmente, a reapreciação dos objectivos e das 

estratégias de desenvolvimento estabelecidos. A monitorização e avaliação do desempenho do 

destino turístico permitem compreender quais as acções e iniciativas que são melhor sucedidas 

para a execução da visão definida e que poderão ser reforçadas em futuras políticas. Por outro 

lado, permitem a mudança ou adaptação de políticas e programas que se revelem menos 

eficazes. Um meio útil de monitorização e avaliação é o desenvolvimento de um índice de 

sucesso para o destino turístico. Este índice traduz-se num conjunto combinado de diferentes 

indicadores, que ao longo do tempo, poderão informar sobre o grau de sucesso do destino 

turístico em relação aos objectivos inicialmente definidos. Por seu lado, a auditoria do destino 

turístico permite recolher os ensinamentos sobre a competitividade e sustentabilidade do 

destino turístico, a partir de desempenhos anteriores, da investigação em curso e do 

conhecimento adquirido pelos gestores e decisores políticos, com o intuito de melhorar o 

desempenho futuro do destino turístico. 

Importa ainda ter em conta que o processo de política de turismo deve ser prosseguido 

por um processo de gestão do destino. Segundo Ritchie e Crouch (2003), o desafio que se 

coloca após a criação de quadro orientador para um destino competitivo/sustentável (política 

de destino) é gerir as várias componentes do destino turístico, de forma a assegurar benefícios 

económicos com a preservação dos factores que lhe conferem uma posição competitiva. A 

este nível a OGD, para além do papel estratégico que assume na liderança e coordenação do 

desenvolvimento do turismo a longo prazo possui, também, funções operativas no domínio da 

gestão. Embora durante vários anos, a principal função das OGDs tenha sido o marketing 

(promoção e venda), hoje a maioria das OGDs bem sucedidas desenvolvem um conjunto mais 

amplo de responsabilidades que contribuem para o aumento, desenvolvimento e manutenção 

da competitividade dos destinos (Ritchie e Crouch, 2003). Assim, para além da promoção e 

marketing50, uma OGD deve desempenhar outras responsabilidades operativas como a gestão 

da qualidade, a gestão dos visitantes, o desenvolvimento dos recursos humanos, a gestão 

financeira e de capital, a gestão da crise e a gestão da informação e investigação. 

De acordo com Terzibasoglu (2004), uma gestão bem sucedida de um destino turístico 

requer: 

 o conhecimento e a compreensão das necessidades dos novos turistas (imagem, 

marca, posição no mercado, etc.); 

                                                      
50 Identificação dos mercados estratégicos, gestão da imagem do destino, posição de destino no mercado, marca do 

destino, etc. (Ritchie e Crouch, 2003). 
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 uma melhoria na recolha e análise da informação; 

 o aumento da competitividade do destino; 

 a gestão das novas tecnologias; 

 a inovação e a gestão do produto turístico; 

 um maior profissionalismo na gestão dos recursos humanos; 

 sinergias entre todos os actores na criação da visão para o destino; 

 parcerias público-privado nas áreas chave da gestão e do marketing.  

 

 

v. Suporte político forte no desenvolvimento e implementação da política de destino 
 

O modelo de Ritchie e Crouch reconhece o suporte político como um recurso essencial 

ao desenvolvimento e execução da política de destino.  

O sector público, que inclui as instituições do governo e outras organizações públicas 

(ministérios e departamentos nacionais do governo, empresas estatais, administrações de 

turismo, etc.), contribui para uma série de componentes importantes para uma indústria de 

turismo sustentável e competitiva, tais como infra-estruturas e serviços básicos, a gestão e 

marketing do destino, a inovação, a formação e a educação (De Lacy et al, 2002). 

Adicionalmente, determinadas organizações públicas são responsáveis pelas políticas de 

gestão e de uso do solo, nos domínios da agricultura, do planeamento urbano, do turismo, do 

património cultural, dos recursos ecológicos, etc., que têm implicações directas e indirectas na 

política de destino. Importa ainda sublinhar que os governos são agentes chave no 

desenvolvimento do turismo devido ao seu papel regulamentador nos transportes e 

comunicações e à sua influência no planeamento estatal do turismo em termos dos principais 

aeroportos, das infra-estruturas, do crédito/financiamento e do marketing/gestão do destino. 

Embora se verifiquem mudanças no sentido do reconhecimento crescente pelos 

governos e decisores políticos do contributo socio-económico da indústria do turismo para a 

sociedade, em muitos destinos o desenvolvimento do turismo ainda não constitui uma questão 

da agenda política51. Segundo Ritchie e Crouch (2003), o suporte político pode criar um 

contexto que estimule os agentes do turismo a adoptar uma abordagem progressiva e 

inovadora visando o desenvolvimento do turismo e a sua orientação estratégica. A presença do 

impulso político poderá, pois, ajudar a mobilizar ideias e iniciativas. 

Os argumentos anteriores permitem compreender o reconhecimento crescente dos 

benefícios das parcerias entre o sector público e o sector privado no desenvolvimento do 

                                                      
51 A Austrália constitui um exemplo concreto de como o suporte e o interesse político na prosperidade da indústria do 

turismo têm contribuído significativamente para a sua competitividade como destino turístico. Por exemplo, 

actualmente, está em elaboração em Queensland uma estratégia para o desenvolvimento do turismo nos próximos dez 

anos “Quensland Tourism Strategy – a 10 year vision for Tourism”, onde é evidente o interesse do Governo de 

Queensland (Department of Tourism, Fair trading and Wine Industry Development) em cooperar activamente com a 

indústria do turismo na promoção de crescimento sustentável do turismo em Queensland 

(www.qldtourismstrategy.com.au). 
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turismo. Elas representam uma junção de conhecimento, competências, capital e de outros 

recursos dos vários agentes envolvidos. Segundo De Lacy et al (2002, pp. 3), as parcerias 

público-privado “asseguram coerência num determinado contexto e funcionam como um 

agente eficaz para o planeamento, a gestão, a resolução de problemas e a mudança e, 

consequentemente, contribuem para aumentar a vantagem competitiva do produto turístico”  

 

De uma forma sucinta, pode concluir-se que o modelo proposto por Ritchie e Crouch 

sublinha a necessidade de construir uma política pública para o turismo, ou seja, uma política 

de turismo que permita transformar, de uma forma sustentada, as vantagens comparativas de 

um destino turístico em vantagens competitivas. De facto, a política de turismo pode ser 

definida como um quadro orientador, partilhado por actores chave do destino turístico, que visa 

assegurar um desenvolvimento coerente do turismo em termos estratégicos e operativos. A 

construção da política de destino deve ter por base: 

 a mobilização de agentes chave do destino turístico, designadamente, empresas da 

indústria do turismo, decisores políticos e a OGD do destino; 

 a construção de uma visão concertada e estratégica para o turismo a longo prazo por 

um leque amplo de agentes; 

 um suporte político forte no desenvolvimento do turismo; 

 a sustentação técnica das estratégias para operacionalizar a visão socialmente 

legitimada e os respectivos objectivos; 

 a criação e recriação de recursos, incluindo, o desenvolvimento da capacidade 

organizativa do destino turístico para desenvolver e implementar a política de turismo; 

 o desenvolvimento de mecanismos de avaliação e aprendizagem e de um processo de 

gestão do destino. 

É possível encontrar princípios comuns entre a política de turismo definida no modelo e 

o planeamento estratégico territorial. De facto, ambos os processos têm como objectivo central 

a construção de uma visão consensual sobre as principais orientações de desenvolvimento, 

através da mobilização e da reflexão colectiva de um conjunto alargado de agentes sobre o 

futuro desejável e exequível para o território em questão (Rosa Pires et al, 2000). Essa visão 

socialmente referenciada visa enquadrar as estratégias de intervenção a implementar e 

contribuir para promover parcerias sustentadas no tempo, ou seja, de processos de 

“cooperação operativa” relevantes para reunir os meios financeiros, sociais e institucionais 

necessários à concretização das estratégias de desenvolvimento acordadas (id). 

Adicionalmente, quer o planeamento estratégico quer a política de turismo prevêem a avaliação 

e acompanhamento do processo de desenvolvimento estabelecido, visando fomentar a 

aprendizagem e fundamentar eventuais ajustamentos nas estratégias definidas. 

 

 

 



 75

4.3. Exemplos de destinos turísticos que se organizaram para a competitividade 
e sustentabilidade  

 

Nesta secção são apresentados dois exemplos de destinos turísticos, que promoveram 

um processo de desenvolvimento do turismo concertado e pro-activo (estratégico), para 

melhorar o seu desempenho competitivo e sustentável. 

Os destinos turísticos analisados são: 

a) Suomenlinna, Finlândia 

b) Região Noroeste do Reino Unido. 

Esta secção visa demonstrar que os conceitos teóricos apresentados previamente, 

com base no modelo conceptual de Ritchie e Crouch para a competitividade e sustentabilidade 

de um destino turístico, estão a ser utilizados no desenvolvimento de vários destinos turísticos 

concretos. A análise de cada caso de estudo inclui uma breve apresentação do destino turístico 

e do contexto que motivou o equacionar do seu desenvolvimento. Inclui ainda uma descrição 

sucinta do processo desencadeado nos destinos turísticos para melhorar o seu desempenho 

competitivo e sustentável, tendo como referência as ideias chave retiradas do modelo 

apresentado. 

 

 

4.3.1. Suomenlinna, Finlândia 
 

A informação sobre o destino turístico Suomenlinna apresentada neste capítulo tem por 

base o processo colaborativo de desenvolvimento do turismo, operado no âmbito do projecto 

NEST - Network Evalution for Sustainable Tourism. O projecto NEST teve a duração de dois 

anos (2001-2003) e que foi co-financiado pela Indústria Nórdica de Turismo e pelo Fundo 

Industrial Nórdico. Colaboraram na sua preparação várias instituições de investigação, 

designadamente, a Ramboll (Dinamarca), a Escola de Gestão da Noruega BI (Oslo), as 

Universidades de Lund (Suécia) e de Helsínquia (Finlândia) e o Instituto Internacional para a 

Economia Ambiental Industrial – IIEE (Suécia). O projecto NEST teve como objectivo principal 

analisar o papel das redes de actores envolvendo profissionais do turismo, autoridades 

públicas e outros actores chave, na promoção do desenvolvimento sustentável de destinos 

turísticos locais. O enquadramento teórico do projecto NEST integrou os conceitos de destino 

turístico local, de “networking” e de desenvolvimento sustentável. O destino turístico foi 

reconhecido no projecto NEST como o contexto adequado para desenvolver uma gestão 

integrada das várias componentes que constituem a experiência turística oferecida pelo destino 

turístico. Esta gestão requer o “networking”, ou seja, o estabelecer de redes entre os actores do 

destino turístico, nas quais as autoridades locais assumem um papel dinamizador. 

Adicionalmente, o projecto NEST adoptou os princípios orientadores do Relatório Bruntland, ou 

seja, visou a promoção de um “desenvolvimento que responda às necessidades das gerações 

actuais dos utilizadores da indústria nórdica do turismo, sem comprometer a capacidade das 
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gerações futuras responderem às suas necessidades” (NEST, 2003, pp. 2). Os resultados 

obtidos no projecto NEST permitiram desenvolver um modelo de gestão de um destino turístico 

visando o seu desenvolvimento sustentável, organizado em quatro guiões52 disponíveis no 

portal DestiNet53. 

O projecto NEST foi desenvolvido em quatro destinos turísticos nórdicos54, 

designadamente, em Suomenlinna (Finlândia). 

Suomenlinna (ou Sveaborg) é constituída por um cluster de oito ilhas55 e faz parte da 

cidade de Helsínquia. Residem neste território cerca de 900 habitantes e trabalham nele 400 

pessoas (cerca de 500 durante o verão)56. 

A maioria do território e das construções de Suomenlinna está sob jurisdição do 

Estado. A reabilitação, manutenção e promoção desta área são da responsabilidade do 

governo autónomo de Suomenlinna. Por seu lado, o município da Cidade de Helsínquia 

assegura a construção e manutenção das redes de água, saneamento e electricidade, bem 

como as infra-estruturas e serviços municipais necessários à população residente. 

 

Figura 4 - Suomenlinna, Finlândia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://virtual.finland.fi 

 

Suomenlinna constitui um monumento histórico único e é uma das maiores fortalezas 

marítimas do mundo. A construção da fortaleza teve início em 1748, datando a maioria das 

construções existentes do séc. XVIII (regime sueco) e do séc. XIX (regime russo). Um estaleiro 

construído no séc. XVIII é ainda hoje utilizado para restaurar embarcações antigas em madeira. 

Em 1991, Suomenlinna foi reconhecida como Património Mundial pela UNESCO, dado o valor 

                                                      
52 Os quatro guiões do projecto NEST são: “A Guide to the NEST Destination Management Tool”, “A Guide to Financial 

Support for Nordic Tourism Destinations and Businesses”, “A Guide to Best Practice” e “A Guide to Tourism Excellence, 

Step-by-Step”. 
53 http://destinet.ewindows.eu.org 
54 Lillehammer (Noruega), Soderslatt (Suécia), Praesto Fjord (Dinamarca) e Suomenlinna (Finlândia). 
55 Kustaanmiekka, Susisaari, Iso Nustasaari, Pikku Mustasaari, Lansi-Mustasaari, Sarkka, Pormestarinluodot e Lonna. 
56 http://www.suomenlinna.fi 
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histórico/cultural do conjunto composto pela fortaleza e restantes construções com mais de 250 

anos, devidamente preservado. 

Embora seja reconhecida pela singularidade histórica e arquitectónica, Suomenlinna 

possui também recursos naturais (flora, beleza paisagística, fauna migratória, etc.) que atraem 

visitantes domésticos e estrangeiros.  

Actualmente, Suomenlinna constitui uma importante atracção turística e área de recreio 

da cidade de Helsínquia, paralelamente às funções que assume como área residencial e de 

emprego. Anualmente, este destino turístico recebe cerca de 600 000 visitantes.  

A abordagem ao desenvolvimento do turismo adoptado em Suomenlinna e nos 

restantes destinos turísticos do projecto NEST está representado esquematicamente na Figura 

5.  

 

Figura 5 - Modelo de gestão de um destino turístico adoptado no projecto NEST 

 
Fonte: Traduzido de NEST, 2003, A Guide to the NEST Destination Management Tool 

 

O processo de desenvolvimento do turismo em Suomenlinna teve como ponto de 

partida a mobilização e o envolvimento de um conjunto alargado de actores para em conjunto 

construírem uma visão e uma estratégia concertada para este destino turístico, o que se 

aproxima dos argumentos de Ritchie e Crouch (2003). Mais especificamente, foi criada uma 

rede principal de actores, constituída pela entidade governativa de Suomenlinna e por uma 

série de entidades do sector público (Organismo Nacional de Gestão do Património Histórico, 

Administração da Cidade de Helsínquia e Orgão de Apoio ao Turismo da Cidade de 
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Helsínquia) e do sector privado (marina do porto de Suomenlinna, Sociedade Ehrensvard, 

Sociedade Sveaborg, café Valimo, loja de artes e ofícios Viapori, Fórum Viapori, Experiências 

Ltd. e restaurante Walhalla). 

Durante o processo de desenvolvimento do turismo em Suomenlinna houve ainda a 

oportunidade para envolver outros agentes interessados, designadamente, na implementação 

das acções propostas, através da divulgação alargada dos resultados das mesmas no relatório 

“Suomenlinna: the Development of Sustainable Tourism” e da conferência realizada pelo 

governo de Suomenlinna sobre o projecto. 

Como referem Ritchie e Crouch, é importante que o processo de construção de uma 

visão estratégica e concertada para o turismo pelos actores relevantes seja devidamente 

liderado e coordenado, designadamente, pela organização de gestão do destino (OGD) do 

destino turístico. No caso específico de Suomenlinna, pode dizer-se que a rede principal de 

actores funcionou como uma OGD, desempenhando um papel fundamental na liderança e 

coordenação do processo de planeamento, de implementação das estratégias e de gestão do 

turismo em Suomenlinna.  

O esquema apresentado permite ver que as acções desenvolvidas em Suomenlinna 

para concretizar a visão e estratégia para o turismo, foram sustentadas por um conhecimento 

técnico do destino turístico, como sublinha o modelo de Ritchie e Crouch. De facto, a rede 

principal de actores desenvolveu uma análise do potencial turístico (APT) de Suomenlinna, que 

integrou estatísticas gerais sobre o turismo, informações sobre a sua história e cultura, 

informações gerais sobre as principais atracções e infra-estruturas turísticas relevantes, a sua 

imagem e perfil como destino turístico, a análise dos actores potencialmente interessados no 

projecto ou que podem influenciá-lo, a análise das oportunidades potenciais de financiamento 

para projectos turísticos/empresas de turismo e uma análise SWOT do destino. 

Adicionalmente, foi desenvolvida também uma avaliação ao desempenho da indústria 

do turismo no destino (análise inicial), através da recolha de informação relevante sobre o 

turismo e o seu impacto na sustentabilidade do destino nas vertentes económica, património 

cultural e natural e ambiental. A discussão da análise inicial pela rede principal de actores, 

permitiu identificar quais os problemas e oportunidades a responder na fase de implementação 

das estratégias.  

No decurso do projecto NEST em Suomenlinna houve a preocupação em valorizar e 

utilizar de uma forma sustentável os seus recursos turísticos tendo como referência a visão e 

estratégia definidas pela rede principal de actores, tal como recomenda o modelo de Ritchie e 

Crouch. Para tal, foram implementadas três acções dirigidas para melhorar a oferta turística e a 

capacidade organizativa no domínio do turismo de Suomenlinna.  

Uma das acções correspondeu ao desenvolvimento de um modelo para a gestão dos 

visitantes, visando a protecção das áreas culturais, a conservação dos valores naturais e a 

integridade das áreas residenciais. O modelo proposto foi bem recebido pelo governo de 

Suomenlinna e poderá ser utilizado como instrumento para o planeamento do turismo 

sustentável deste destino turístico. A outra acção dirigida para a oferta turística em 
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Suomenlinna consistiu na criação de um sistema de informação exterior, para colmatar as 

debilidades identificadas pelos visitantes e indústria do turismo neste domínio. Esta acção foi 

discutida com o governo de Suomenlinna que, simultaneamente, elaborou planos para 

melhorar o sistema de informação exterior com novos sinais de orientação e a criação de um 

percurso principal e de quadros de informação em locais chave. As recomendações feitas 

foram integradas no relatório Suomemlinna: the Development of Sustainable Tourism e 

divulgadas através do grupo organizador, de correios electrónicos enviados aos agentes, dos 

jornais locais e da conferência organizada pelo governo de Suomenlinna. Esta acção foi 

também bem acolhida pelo Órgão de Apoio ao Turismo da Cidade de Helsínquia, pois permitiu 

obter um plano de informação mais detalhado para este território. 

A nível da capacidade organizativa a acção implementada “Modelo para envolver os 

actores do turismo na tomada de decisão em Suomenlinna”, visou responder à necessidade 

sentida pelos actores durante a fase de APT de uma abordagem mais interactiva e colaborativa 

no planeamento do turismo daquele destino turístico. Assim, a rede principal de actores 

procedeu à avaliação da eficácia de um conjunto vasto de métodos de comunicação utilizados 

incluindo o envio de informação por correio electrónico aos actores, entrevistas pessoais, 

estudo sobre os residentes, estudo sobre os visitantes e um questionário Delphi. Os resultados 

desta acção foram amplamente divulgados no destino e incluídos no relatório Suomenlinna: 

Development of Sustainable Tourism. 

Durante o processo de desenvolvimento do turismo em Suomenlinna, houve também a 

preocupação em criar os recursos financeiros necessários para concretizar as acções em 

Suomenlinna no âmbito do Projecto NEST. Para tal, a rede principal de actores procedeu ao 

inventário de potenciais fontes de financiamento a nível nacional, regional e local. A nível 

nacional, existiam na altura várias fundações que poderiam financiar estudos de investigação 

relacionados com o projecto. A nível regional, a Unidade de Investigação da Cidade de 

Helsínquia mostrou interesse em financiar um estudo associado ao projecto NEST. A nível 

local, foram identificadas várias entidades que manifestaram disponibilidade para apoiar 

financeiramente iniciativas no âmbito do projecto (governo de Suomenlinna, Sociedade 

Ehrensvard, Orgão de Apoio ao Turismo da Cidade de Helsínquia, Organismo Nacional de 

Gestão do Património Histórico, o Projecto de Desenvolvimento do Turismo do Lago em 

Savonlinna, Rede das Universidades da Finlândia para os Estudos do Turismo). 

O processo de desenvolvimento do turismo adoptado em Suomenlinna no âmbito do 

projecto NEST é cíclico e inclui uma fase de avaliação/revisão das acções implementadas, 

através da monitorização de eventuais indicadores previamente definidos ou da análise pela 

rede principal do relatório de progresso de cada acção desenvolvida. Este facto constitui uma 

mais valia para a sustentabilidade e competitividade de um destino turístico, como foi 

argumentado ao modelo teórico. Isto porque permite acompanhar o progresso das acções 

implementadas e efectuar eventuais correcções nas mesmas. Adicionalmente, possibilita a 

introdução de novos projectos no Plano de Acção, para responder a novas oportunidades e/ou 

problemas identificados. 
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Um último aspecto a destacar no caso de estudo de Suomenlinna foi o suporte político 

dado pela entidade governativa de Suomenlinna ao desenvolvimento do turismo neste destino 

turístico. De facto, o reconhecimento por esta entidade do papel do turismo para o 

desenvolvimento daquele território e o seu interesse em colaborar com outros actores públicos 

e privados no domínio do turismo traduziu-se i) no seu envolvimento na rede principal de 

actores criada; ii) no apoio financeiro a iniciativas decorrentes do processo; iii) na liderança do 

processo, designadamente, na divulgação alargada dos resultados através da organização de 

uma conferência e iv) na utilização de resultados das acções desenvolvidas nas suas práticas 

de planeamento e gestão do destino. 

 

 

4.3.2. Região Noroeste do Reino Unido 
 

O turismo na Região Noroeste do Reino Unido constitui um dos clusters prioritários no 

âmbito da Estratégia Económica Regional (NWDA, 2002a). De facto, o sector do turismo possui 

um peso importante na região em termos económicos e sociais57, sendo responsável por cerca 

de 7% do emprego na região (cerca de 250 000 empregos) e contribuindo anualmente com 8,5 

biliões de Euros para a economia regional. Esta região recebe um volume de visitantes anual 

significativo, que ronda os 18 milhões. 

 

Figura 6 – A Região Noroeste do Reino Unido 

 
Fonte: http://www.picturesofengland.com/mapofengland/north-west-map.html 

                                                      
57 http://www.nwda.co.uk 
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A nova abordagem ao desenvolvimento do turismo na Região Noroeste, que se 

apresenta seguidamente, foi motivada por vários factores. Um deles correspondeu à atribuição 

às agências de desenvolvimento regional pelo Governo central do Reino Unido, em Abril de 

2003, de responsabilidades no domínio do turismo inclusive o financiamento dos órgãos 

regionais de administração do turismo. Outro factor catalizador foi o reconhecimento pela 

NWDA de que era necessário intervir na actividade turística regional, para ultrapassar as 

insuficiências detectadas no seu desempenho, aproveitar as forças existentes e responder às 

mudanças e desafios colocados actualmente ao sector do turismo. 

O modo como a Região Noroeste do Reino Unido equacionou e planeou a melhoria do 

desempenho da sua actividade turística denota que foram tidas em consideração algumas das 

questões chave para a competitividade e sustentabilidade de um destino turístico apontadas no 

modelo teórico de Ritchie e Crouch. 

Tal como propõe o modelo, houve a preocupação na região noroeste de construir uma 

política de destino, tendo por base uma visão58 e uma estratégia59 para o turismo socialmente 

legitimadas e sustentadas tecnicamente. O processo de planeamento e política desenvolvido 

está representado esquematicamente na Figura 7. 

Para elaborar a visão e a estratégia para o turismo da região, foram mobilizados vários 

actores relevantes da região do sector público e privado para constituírem uma parceria 

regional, o Fórum para o Turismo da Região Noroeste. Este fórum é formado pela Agência de 

Desenvolvimento da região (a NWDA) e por representantes de organizações culturais e do 

turismo da região: 

 os dois orgãos de Administração do Turismo da região (Cumbria Tourism Board e 

North West Tourism Board), que mantêm importantes relações com o sector privado;  

 a organização responsável pela visão e estratégia cultural para a região (The Cultural 

Consortium60); 

 organizações sub-regionais de gestão do destino (Cheshire & Warrington Economic 

Alliance61, Lancashire Tourism Partnership62, Marketing Manchester63, The Mersey 

Partnership64); 

 a entidade responsável pela consultoria a pequenas empresas e apoio aos serviços na 

região (Small Business Services); 

                                                      
58 “The Tourism Vision for England`s Northwest”, Junho 2003 
59 “The Strategy for Tourism in England`s Northwest”, Junho 2003 
60 The Cultural Consortium foi criado em 2000 pelo Departamento de Cultura, Media e Desporto, como um dos oito 

consórcios culturais em cada uma das regiões inglesas fora de Londres. È uma parceria de todas as entidades da 

região no domínio das artes, património, museus, bibliotecas, arquivos, media, desporto, turismo, etc. e tem 

representantes de todos os interessados do sector privado e de atracções turísticas das 46 autoridades locais, 

incluindo a Televisão Granada e a BBC. 
61 Empresas de turismo, lazer e outras na área de Cheshire e Warrington, NWDA, Locum Destination Consulting, 2002. 
62 Empresas de turismo, lazer e outras na área de Lancashire, NWDA, Locum Destination Consulting, 2002. 
63 Empresas de turismo, lazer e outras na área de Greater Manchester, NWDA, Locum Destination Consulting, 2002. 
64 Empresas de turismo, lazer e outras na área de Merseyside, NWDA, Locum Destination Consulting, 2002. 
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 entidades responsáveis pela formação e qualificação profissional (Learning and Skills 

Councils); 

 entidades da administração regional e sub-regional (Chester City Council, técnicos da 

Northwest Development Agency, Government Office for the Northwest, North West 

Regional Assembly). 

 

Figura 7 - Processo de construção de uma Estratégia para o Turismo para a Região Noroeste do Reino 

Unido 

 
Fonte: LOCUM DESTINATION Review, Winter 2002 

 

No sentido de alargar o processo de construção da visão e estratégia a um conjunto 

mais amplo de actores regionais, foi produzido pela Locum Destination Consulting e a NWDA 

um Tourism Green Paper65. Este documento visou estimular a reflexão e o debate sobre as 

questões do turismo que se colocam à região. Foi preparado posteriormente um outro 

documento com um objectivo de consulta mais explícito, que procurou recolher opiniões sobre 

questões específicas e dar a possibilidade para que opiniões mais gerais sobre o turismo 

fossem expressas. Os dois documentos referidos foram distribuídos amplamente pela região e 

disponibilizados no site da NWDA. As opiniões e comentários resultantes deste processo de 

consulta foram recolhidos através dos membros do Fórum Regional para o Turismo, que os 

divulgaram à equipa que trabalhou no projecto.  

Foram ainda realizados três conjuntos de seminários, que permitiram o debate e a 

recolha de outras perspectivas sobre o desenvolvimento do turismo na região. A primeira série 

de dez seminários incidiu sobre questões temáticas (turismo costeiro, turismo urbano, infra-
                                                      
65 A Tourism Vision for Englandnorthwest – A Tourism Green Paper, October 2002, Northwest Development Agency, 

http://www.nwda.co.uk 
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estruturas de turismo, etc.), tendo participado neles peritos de turismo dos sectores público e 

privado. Realizou-se posteriormente, um seminário prospectivo com a participação de 

decisores políticos chave na região e centrado no futuro da indústria num período de 10 a 15 

anos. O último conjunto de seminários realizados tiveram uma ênfase estratégica e 

possibilitaram discutir a visão estratégica em preparação. Os resultados de cada seminário 

foram introduzidos no processo, enriquecendo e informando a reflexão dos actores nele 

envolvidos. 

Para além do processo de auscultação das perspectivas de um conjunto alargado de 

actores regionais, a visão e a estratégia para o turismo da região Noroeste foi também 

sustentada com informação técnica relevante sobre a situação actual do destino turístico. 

Nesse sentido foram realizados vários estudos, designadamente, um estudo sobre os recursos 

costeiros da região e um estudo de previsão do mercado. No âmbito deste último estudo, foi 

adaptado um questionário sobre a indústria do turismo e enviado aos operadores de turismo da 

região. Foi também enviado um questionário similar para os técnicos de turismo das 

autoridades locais e das parcerias de turismo existentes na região. Um outro aspecto 

importante para enquadrar a visão e a estratégia definida para o turismo da Região Noroeste 

foi a análise das forças do ambiente macro (concorrência, tendências do sector, atitudes dos 

consumidores, etc.) sobre a actividade do turismo na região. 

Ritchie e Crouch (2003) defendem que os recursos de um destino turístico devem ser 

qualificados e/ou criados de uma forma sustentada e competitiva, tendo como referência a 

visão legitimada pelos actores relevantes. A visão construída para a região Noroeste visa 

posicioná-la como o melhor destino turístico da Inglaterra, intensificando o volume de turistas 

do Reino Unido e do estrangeiro, e torná-la um destino de negócios com importância crescente 

na Europa. No sentido de concretizar a referida visão, foi definida uma estratégia para o 

desenvolvimento do turismo na região nos próximos cinco anos, que inclui nove programas 

para o desenvolvimento dos recursos turísticos da região numa óptica da oferta e da procura 

(Tabela 16). 

A Tabela 16 permite verificar que houve a preocupação em valorizar e diversificar os 

recursos turísticos oferecidos pela região noroeste, designadamente, através dos programas: 

 “Signature Projects”, com o objectivo de criar projectos com um forte impacto no 

desempenho da região enquanto destino turístico: “Mersey Waterfront”, Reabilitação de 

Blackpool, Requalificação do Lake District, Terminais para cruzeiros (Liverpool e 

Cumbria), “Hadrian`s Wall” (classificado como Património da Humanidade) e um Centro 

Internacional de Exposições  

 “A Region for Business”, que prevê o desenvolvimento de infra-estruturas adequadas 

para atrair o turismo de negócios, de forma coordenada em diferentes partes da região, 

aproveitando o potencial já existente. 

 “Regional Gems”, com o objectivo de desenvolver os recursos turísticos que possuem 

um carácter singular dada a sua excelência e que contribuem para a atractividade da 

região como destino turístico. 
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 “Excellent Events”, orientado para a criação de um programa de eventos de elevada 

qualidade com uma reputação nacional e internacional. 

 

Tabela 16 – Programas e objectivos da Estratégia para o turismo da Região Noroeste do Reino 

Unido 
 

Programas 

 

Objectivos 

“The ´star brand` approach” 
Abordagem para o desenvolvimento da região e seus destinos, 

orientada para o mercado, usando “attack” e “slipstream” branding 

“Winning Themes” 
Abordagem temática ao marketing, com base nas características que 

tornam a região única e especial 

“Signature Projects” 
Projectos com um impacto forte no desempenho do turismo da 

região 

“Regional Gems” 

Recursos turísticos que assumem um carácter distintivo devido à sua 

excelência, contribuindo para a atractividade da região como um 

destino 

“Excellent Events” 
Conjunto coordenado e sustentável de eventos de relevância 

nacional e internacional por toda a região. 

“A Region for Business” 
Tornar Northwest a região inglesa líder para o turismo de negócios 

fora de Londres 

“Celebrating and Growing 

Excellence” 

Excelência na formação, qualidade, inovação, prática e desempenho 

empresarial, para estabelecer “benchmarks” para outras empresas 

da região. 

“Making it Easy” Permitir um acesso fácil aos produtos da região 

“Intelligence Led” 

Criação de uma base de informação de elevada qualidade para a 

tomada de decisões no turismo e para avaliar o desempenho do 

sector na região. 
Fonte: NWDA, 2003, The strategy for Tourism in England`s Northwest 

 

A melhoria dos recursos humanos e do desenvolvimento empresarial da região 

constitui também uma questão abordada no âmbito da estratégia para o turismo da região 

noroeste. Nesse sentido, foi proposto o programa “Celebrating and Growing Excellence” como 

o objectivo de criar excelência a nível das competências, qualidade, inovação e no 

desempenho e prática empresarial e estabelecer padrões de desempenho (benchmarks) que o 

sector deverá atingir. Um outro aspecto considerado importante para melhorar a oferta turística 

do destino turístico em análise foi o desenvolvimento dos recursos de informação. Para isso, é 

proposta a criação de uma base de informação de elevada qualidade para avaliar os 

progressos realizados e fundamentar as decisões de investimento no turismo, através do 

programa “Intelligence led”. De entre as acções propostas no âmbito deste programa, podem 

mencionar-se o desenvolvimento de uma metodologia de benchmarking para a comparação da 

região com concorrentes chave, o desenvolvimento de processos de recolha de dados 

credíveis e a disseminação da avaliação do desempenho através da realização de 

conferências e de relatórios anuais. 
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A valorização da Região Noroeste enquanto destino turístico foi também planeada 

numa óptica da procura. Para tal, foram criados os seguintes programas visando o marketing 

da região e dos seus produtos turísticos e a melhoria da sua distribuição junto de potenciais 

clientes: 

 o programa “The ´star brand` approach”, para reforçar o marketing dos produtos 

turísticos da região, adoptando um marketing distinto para os destinos que atraem os 

turistas para a região (“attack brands”) e os que permitem a dispersão dos turistas 

dentro da região (“slipstream brands”); 

 o programa “Winning themes”, que corresponde a campanhas de marketing temáticas 

centradas nas características que tornam a região única e especial, como se pode ver 

na Tabela 17; 

 o programa “Making it easy”66, para assegurar um acesso facilitado aos produtos 

turísticos regionais pelos potenciais turistas.  

 

Ainda no âmbito da criação e valorização dos recursos, a estratégia para o turismo da 

região noroeste equacionou a questão da criação dos recursos financeiros necessários para a 

sua execução. Assim, a NWDA assume um papel principal no financiamento directo das 

organizações de turismo sub-regionais, financiando também o marketing regional e o 

desenvolvimento da actividade. No entanto, é sublinhada a importância do investimento das 

autoridades locais no turismo, quer através do financiamento de infra-estruturas físicas, quer 

através do financiamento das respectivas organizações de turismo. Se as autoridades 

investirem nas suas organizações de turismo sub-regionais, podem ter uma garantia de que 

esse investimento está a ser bem utilizado. Essa garantia pode ser obtida de duas formas. A 

primeira delas corresponde ao estabelecimento de um acordo entre cada organização de 

turismo e o grupo de autoridades locais, identificando os resultados esperados de cada 

investimento efectuado. A outra, corresponde à aceitação pelas autoridades locais de que o 

desenvolvimento de um Plano de Gestão do Destino, acompanhado de discussões de 

monitorização e uma avaliação do desempenho no final do ano, são suficientes para conferir 

valor ao seu investimento. Esta abordagem menos formal pressupõe a existência de uma boa 

relação entre as autoridades locais e as suas organizações de turismo (NWDA, 2004). 

 

 

 

                                                      
66 Este programa contempla um conjunto diversificado de acções tais como, a criação de uma estratégia regional de 

informação ao visitante, a criação de centros de atendimento telefónico, o desenvolvimento de relações estratégicas 

com actores de transporte chave e operadores de “pacotes” de férias e a preparação de versões nos idiomas 

estrangeiros das páginas da Internet das OGD`s para todos os mercados estrangeiros alvo. 
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Tabela 17 – Marketing temático proposto no âmbito da estratégia para o turismo da região 

Noroeste do Reino Unido 
 

Temas 

 

Descrição 

“The Countryside” 
Uma região verde – promoção de áreas rurais à escala mundial, enfatizando a 

qualidade do ambiente 

“Cultural Beacon” 
Uma paisagem cultural rica – celebrar a oferta cultural da região, centrada no 

sucesso de Liverpool como Capital Europeia da Cultura em 2008 

“Night Nirvane” 
Desenvolver e reforçar a atractividade e segurança dos ambientes nocturnos 

nas cidades e vilas. 

“Powerhouse” 
Um património único – investir no património associado à revolução industrial, 

uma das características que define a região.  

“Sports Mence” 

Criar uma área competitiva de excelência – utilizar os recursos desportivos, 

incluindo estádios e clubes de destaque, campos de golfe conhecidos e 

eventos.  

“On the Waterfront” 

Um sentimento especial de local – para os lagos, rios e canais da região; 

desenvolvimento do Mersey Waterfront e de uma “nova visão” para os recursos 

costeiros. 

“Fantastic food” 

Um conjunto de sensações cosmopolitas – promover o uso dos produtos e 

especialidades locais, e o desenvolvimento de quarteirões gastronómicos e de 

mercados de produtos alimentares de elevada qualidade. 

“Family Fun” 
È um verdadeiro prazer – centrado em recursos de destaque como a praia de 

Liverpool para aumentar a atractividade das famílias da região. 

“Superb Shopping” 
Uma motivação chave – aumentar o perfil a nível de uma oferta comercial forte 

na região. 
 

Fonte: NWDA, 2003, The Strategy for Tourism in England`s Northwest 

 

Um aspecto inovador da estratégia para o turismo da região noroeste, salientado no 

modelo de Ritchie e Crouch, foi a preocupação em reforçar a sua capacidade organizativa para 

assegurar uma liderança e coordenação efectiva dos processos de construção e 

implementação da visão e estratégia definidas para o turismo da região.  

Tendo por base esta preocupação, foi operada na região noroeste uma mudança 

organizacional, que consistiu na criação de novas estruturas a nível regional e sub-regional: o 

Fórum Regional para o Turismo e cinco organizações de gestão do destino (OGDs) sub-

regionais. 

O Fórum Regional para o Turismo, cuja constituição já foi referida anteriormente, 

representa os interesses da vasta comunidade do turismo e orientará a política e o 

desenvolvimento estratégico do turismo na região. Funcionará também como um fórum através 

do qual as OGDs poderão coordenar o seu trabalho. Por seu lado, as OGDs sub-regionais 

deverão funcionar como parcerias efectivas entre as cinco novas organizações de turismo da 
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região67, as autoridades locais e outros agentes. As cinco organizações de turismo da região 

assumirão a responsabilidade e as competências para orientar o desenvolvimento e o 

marketing do seu destino, trabalhando em conjunto com as autoridades locais, as empresas do 

turismo e outros actores da sua área, designadamente, na preparação de um plano de gestão 

do destino (PGD) que orientará as suas actividades (NWDA, 2004).  

Importa ainda referir a liderança assumida pela Agência de Desenvolvimento Regional 

da Região Noroeste (NWDA), na orientação estratégica do turismo em estreita ligação com o 

Fórum Regional. Paralelamente, a NWDA assumirá funções a nível do financiamento e gestão 

de projectos, da gestão das relações com as OGDs e, através das suas equipas técnicas, da 

promoção do desenvolvimento nos domínios das TICs, da formação, do marketing regional e 

do apoio empresarial.  

O envolvimento das autoridades governativas da região noroeste constitui um recurso 

de suporte essencial na construção e implementação da estratégia para o turismo, tal como é 

argumentado no modelo teórico. Por um lado, o reconhecimento do turismo como um sector 

prioritário para a economia regional motivou a NWDA, entidade responsável pelo 

desenvolvimento económico da região incluindo pelo sector do turismo, a desenvolver em 

cooperação com parceiros regionais chave do sector público e privado, uma nova visão e 

estratégia para o turismo na região noroeste. Adicionalmente, a NWDA assumiu um papel 

central na orientação estratégica do turismo regional, bem como no suporte financeiro das 

acções orientadas para a implementação dos objectivos estratégicos definidos. Por outro lado, 

foi reconhecido o contributo importante das autoridades locais no desenvolvimento do turismo e 

a necessidade da sua participação activa, em termos estratégicos e operativos, na 

concretização da estratégia regional para o turismo. De facto, as autoridades locais são 

consideradas na região noroeste parceiros chave no âmbito das OGDs criadas na região, 

nomeadamente, para em conjunto com as organizações de turismo e outros agentes sub-

regionais preparem e executarem os PGDs (Figura 8). No sentido de apoiar as autoridades 

locais a assumirem uma participação efectiva na concretização da visão e da estratégia para o 

turismo da Região Noroeste, a NWDA elaborou o documento “Great Destinations - A 

partnership approach to tourism in England`s Northwest” que inclui uma série de princípios e 

orientações que as autoridades locais devem tomar em consideração. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
67 Cheshire & Warrington Tourism Board, Cumbria Tourism Board, Marketing Manchester, Lancashire & Blackpool 

Tourism Board e The Merseyside Partnership. 
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Figura 8 – Processo de construção dos Planos de Gestão dos Destinos na Região Noroeste do Reino 

Unido 

 
 

Fonte: Adaptado de NWDA, 2004, Great Destinations – A Partnership Approach to Tourism in England`s Northwest  

 

A estratégia para o turismo da região Noroeste do Reino Unido inclui mecanismos de 

monitorização, avaliação e aprendizagem, que constituem factores importantes para a 

competitividade e sustentabilidade de um destino turístico. Estes mecanismos correspondem, 

concretamente, à elaboração de relatórios anuais por cada OGDs e pelo Fórum de Turismo 

Regional, a uma auditoria independente bi-anual sobre o desempenho da região em áreas 

chave como a qualidade e excelência e à realização de uma conferência anual para que os 

actores regionais possam avaliar o progresso e obter conhecimento a partir de projectos 

exemplares desenvolvidos. 

Um último aspecto a salientar no caso de estudo da região noroeste referido no modelo 

de Ritchie e Crouch, é que o processo de construção da visão e da estratégia para o turismo é 

acompanhado de um processo de gestão do destino, visando garantir a relação entre a acção 

e os objectivos estratégicos e a criação e manutenção da vantagem competitiva do turismo 

regional. Um instrumento fundamental do processo de gestão do destino, para garantir a 

implementação coordenada e eficaz da estratégia regional a um nível sub-regional pelos 

agentes relevantes (organizações de turismo, autoridades locais, empresas de turismo e outros 

agentes), é o Plano de Gestão do Destino (PGD). O PGD será elaborado em cada sub-região 

através de um processo de consulta envolvendo actores chave e definirá as prioridades de 

acção anuais, orientadas para o desenvolvimento do produto, oportunidades de mercado e 

mercados alvo, desenvolvimento de cluster, inovação, qualidade e excelência, necessidades 

de formação, comunicações de marketing, desempenho e relações a nível nacional e regional 

(NWDA, 2004). Segundo a NWDA, o PGD deverá incluir: i) a análise da oferta actual; ii) a 

análise das oportunidades e das necessidades; iii) a priorização e selecção das áreas de 
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atracção e investimento; iv) o desenvolvimento de um objectivo partilhado para a gestão e 

crescimento; v) um acordo sobre o conjunto de actividades cuidadosamente e planeadas e 

orientadas, enquadradas em programas existentes quando considerado adequado. Assim, 

cada PGD é um instrumento base para construir parcerias e compromisso, baseado numa 

compreensão clara e partilhada das oportunidades existentes, dos recursos disponíveis e dos 

fundamentos para as prioridades a definir no plano sub-regional. De facto, este instrumento 

deve identificar as prioridades estratégicas, ajudar a solucionar conflitos e a estabelecer 

relações de cooperação e a reduzir a descoordenação sobre quem faz o quê, porquê e 

quando. Deve identificar claramente quem lidera cada iniciativa e incluir as responsabilidades e 

acções das autoridades locais relacionadas ao turismo (NWDA, 2004). 

 

 

4.4. Conclusões 
 

A abordagem ao desenvolvimento do turismo e à sua competitividade tem vindo nos 

últimos anos a ser objecto de discussão e reflexão no meio académico e por actores do sector 

do turismo e evidencia alguns sinais de mudança. Uma questão importante resultante deste 

processo foi o reconhecimento do destino turístico como a unidade central para o 

desenvolvimento e a oferta de produtos turísticos e a implementação de uma política de 

turismo coerente. Este facto introduz algumas alterações significativas a nível da intervenção 

no turismo, designadamente, uma distinção face às abordagens centradas nos produtos 

turísticos e o reforço do papel interactivo dos actores do destino turístico na sua 

competitividade. Nos últimos anos a OMT e vários académicos aprofundaram conhecimento 

sobre os factores que contribuem para a competitividade dos destinos turísticos. Ritchie e 

Crouch publicam em 2003 um modelo teórico sobre a competitividade/sustentabilidade de um 

destino turístico. Este modelo argumenta que o desempenho competitivo e sustentável de um 

destino turístico não depende apenas das suas vantagens comparativas mas também da sua 

capacidade em utilizar e mobilizar os recursos que possui de uma forma eficaz ao longo do 

tempo (vantagens competitivas). O reconhecimento desta diferença alerta para a necessidade 

de construir uma política pública socialmente legitimada para o turismo (política de destino), 

que confira ao destino turístico a capacidade de transformar as suas vantagens comparativas 

em vantagens competitivas. Segundo Ritchie e Crouch, a política de destino requer uma 

sustentação técnica e uma abordagem de planeamento colaborativa e proactiva (estratégica). 

A política de destino assume funções de reconhecida importância para a competitividade de 

um destino, designadamente, a criação de um quadro orientador para o desenvolvimento do 

turismo a longo prazo partilhado por um conjunto alargado de actores que intervêm no destino. 

Paralelamente, procura criar um contexto que facilite a cooperação entre os actores no domínio 

do turismo.  

Segundo o modelo proposto, a construção da política de destino requer a consideração 

das seguintes questões:  
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 a mobilização de agentes chave do destino turístico, designadamente, empresas da 

indústria do turismo, decisores políticos e a OGD do destino; 

 a construção de uma visão concertada e estratégica para o turismo a longo prazo por 

um leque amplo de agentes; 

 um suporte político forte no desenvolvimento do turismo; 

 a sustentação técnica das estratégias para operacionalizar a visão socialmente 

legitimada e os respectivos objectivos; 

 a criação e recriação de recursos, incluindo, o desenvolvimento da capacidade 

organizativa do destino turístico para desenvolver e implementar a política de turismo; 

 o desenvolvimento de mecanismos de avaliação e aprendizagem e de um processo de 

gestão do destino. 

O processo de mobilização dos actores chave, para em conjunto construírem uma 

visão consensual sobre o desenvolvimento do destino a longo prazo, deve ser antecedido do 

conhecimento dos múltiplos agentes que actuam nele e do seu modus operandi, 

nomeadamente, das relações de cooperação e competição existentes entre os agentes 

identificados. Desta forma, podem identificar-se aqueles actores que devem ser envolvidos no 

processo de política de destino e as forças competitivas e de cooperação entre os agentes que 

a política deve desencadear ou fortalecer. 

A etapa da política de destino relativa à valorização e criação dos recursos turísticos 

não deve apenas centrar-se nos ditos recursos “tradicionais” (recursos físicos e 

actividades/programas), mas também desenvolver ou criar recursos humanos, recursos 

financeiros e recursos de conhecimento. Ainda neste âmbito, Ritchie e Crouch salientam a 

necessidade de desenvolver a capacidade organizativa do destino para elaborar e implementar 

a política de destino o que pressupõe, para além do processo de mobilização social, a 

existência de uma liderança e coordenação fortes que, segundo estes autores, pode ser 

assumida pela OGD. 

A existência de mecanismos de avaliação, aprendizagem e ajustamento permanente 

na política de destino são essenciais para o acompanhamento do desempenho competitivo do 

destino turístico e para introduzir eventuais correcções em virtude de alterações no próprio 

destino turístico e no ambiente macro. Adicionalmente, é importante que haja uma gestão do 

destino turístico em consonância com a visão e as estratégias definidas. 

Um último aspecto a considerar na política de destino relaciona-se com o 

reconhecimento do papel importante que as instituições com funções governativas e outras 

instituições públicas desempenham no turismo e, portanto, da necessidade da sua colaboração 

activa no desenvolvimento do turismo, designadamente, através de parcerias público - privado. 

Os casos de estudo apresentados evidenciam que a maioria das ideias teóricas do 

modelo de competitividade e sustentabilidade de Ritchie e Crouch discutidas neste capítulo, 

estão a ser integradas nas abordagens de planeamento e de política do turismo de destinos 

turísticos concretos. De facto, ambos os destinos turísticos procuraram desenvolver um 
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processo colaborativo e estratégico para o turismo, que lhes permita utilizar os seus recursos 

de uma forma competitiva e sustentável. 
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CCaappííttuulloo  55  --  CCoonnddiiççõõeess  ddaa  rreeggiiããoo  ddee  AAvveeiirroo  ppaarraa  aa  pprroommooççããoo  ddoo  ttuurriissmmoo  

sséénniioorr  iinntteerrnnaacciioonnaall  
 

5.1. Introdução 
 

O presente capítulo corresponde a um ensaio sobre a aplicação do conhecimento 

adquirido nos Capítulos 3 e 4 a um território concreto, a área da Região de Turismo da Rota da 

Luz (RTRL). 

Este capítulo tem como objectivo principal avaliar o potencial da área da RTRL para 

promover o turismo sénior internacional (TSI). Especificamente, visa identificar i) as condições 

que tornam a região um destino turístico atractivo, ou seja, as vantagens comparativas e as 

condições de suporte que possui para o TSI e, ii) os constrangimentos que impedem a 

utilização eficaz e competitiva dos recursos turísticos disponíveis para o segmento do TSI. 

A análise das condições regionais para atrair o referido segmento de mercado turístico 

foi orientada pela informação explorada nos dois capítulos precedentes, nomeadamente, pelas 

necessidades e expectativas dos turistas seniores relativamente a um destino turístico 

(Capítulo 3) e pelo conjunto de factores que contribuem para a 

competitividade/sustentabilidade de um destino turístico retirados do modelo de Ritchie e 

Crouch e dos dois casos de estudo analisados (Capítulo 4). Foram também realizadas três 

entrevistas, ao Presidente da RTRL e a dois docentes da Universidade de Aveiro (do 

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial e da Secção Autónoma de 

Ciências da Saúde), sobre as condições regionais para o TSI, cujas perspectivas foram 

introduzidas no conteúdo deste capítulo. 

O capítulo está estruturado em três secções. A primeira delas corresponde a uma 

breve análise quantitativa e qualitativa sobre o sector do turismo na área da RTRL. Na segunda 

secção, são avaliadas as condições da área em estudo para a promoção do turismo sénior 

internacional através da: i) identificação das vantagens comparativas que tornam este destino 

atractivo para a população idosa internacional, bem como das condições de suporte existentes 

e que é necessário criar ou qualificar, ii) análise da capacidade da RTRL para utilizar, de uma 

forma competitiva/sustentável, as suas vantagens comparativas no desenvolvimento do turismo 

e, especificamente, do segmento do TSI. A última secção apresenta o conjunto de conclusões 

e recomendações retiradas da análise efectuada à área da RTRL. 
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5.2. O turismo na Região de Turismo da Rota da Luz 
 

A área geográfica da Região de Turismo da Rota da Luz (RTRL) integra quinze 

municípios do Distrito de Aveiro68 (Figura 9).  

A Região de Turismo da Rota da Luz reúne uma diversidade de recursos turísticos que 

possibilitam uma oferta turística diversificada, nomeadamente, do turismo cultural, do turismo 

de sol e praia, do turismo de negócios associado à dinâmica industrial da região ou do turismo 

científico associado à Universidade de Aveiro. 

 

Figura 9 - Área geográfica da Região de Turismo da Rota da Luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: http://www.rotadaluz.pt 

 

 

Embora a actividade turística da Região de Turismo da Rota da Luz seja dominada 

pelo mercado nacional, o peso do mercado internacional é importante neste território. Em 2003, 

a RTRL recebeu cerca de 79 mil estrangeiros, equivalentes a 46,8% do total dos visitantes 

registados nesse ano (RTRL, 2005). O Gráfico 1 permite verificar que a RTRL registou nos 

últimos oito anos um crescimento do número de visitantes recebidos, quer oriundos de Portugal 

quer de países estrangeiros. No entanto, o aumento do volume de turistas estrangeiros 

recebidos na RTRL no referido período foi pouco significativo. 

                                                      
68 Segundo o Decreto Lei nº 155/93 de 6 de Maio a Região de Turismo da Rota da Luz é formada pelos seguintes 

municípios: Águeda, Albergaria-a-Velha, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira de 

Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra. Em 1997, a Região de Turismo da Rota 

da Luz passou a integrar também o município de São João da Madeira, de acordo com o Decreto Lei nº 291/97, de 22 

de Outubro. 
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Gráfico 1 - Visitantes recebidos pela RTRL, total geral e total de estrangeiros, no período 1997-

2003 
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Nota:   

O gráfico foi construído a partir de dados estatísticos cedidos pela entidade RTRL. 

 

Os mercados estrangeiros com maior importância para a RTRL, em termos do volume 

de visitantes gerado, são a Espanha e a França. Estes dois países foram responsáveis em 

2003 por, respectivamente, 17,6% e 13,2% do fluxo total de visitantes recebidos, ou seja, por 

um total de cerca de 52 mil visitantes. 

Uma análise mais pormenorizada sobre a distribuição dos visitantes recebidos pela 

RTRL em 2003 (Tabela 18), permite constatar que Aveiro constitui um dos pólos turísticos 

principais deste território. No referido ano, 62,2% dos visitantes totais e 67,8% dos visitantes 

estrangeiros da RTRL foram atendidos no posto de turismo do referido município. 

A análise conjunta dos visitantes recebidos nos postos de turismo sazonais69 da RTRL 

e dos visitantes recebidos em áreas com uma vocação predominante de turismo de sol e praia 

(Ílhavo e Torreira – Murtosa), evidencia a existência de alguma sazonalidade na actividade 

turística da RTRL. Este facto alerta para a importância acrescida que a promoção do segmento 

do TSI na RTRL pode assumir no atenuar desta situação. 

Apesar da falta de informação sobre os turistas que procuram a RTRL e os municípios 

que a constituem, há sinais que indicam duas situações que importa conhecer. Uma delas é a 

fraca capacidade da RTRL para assegurar a permanência dos turistas durante um período 

razoável. Segundo informações cedidas pelo Presidente da RTRL, o tempo de estadia média 

dos turistas na região é de 2, 3 dias. A outra corresponde, à procura da região pelos turistas 

seniores internacionais, embora não existam dados disponíveis que permitam a sua 

quantificação, designadamente, sobre o total de seniores estrangeiros que permanecem nos 

estabelecimentos hoteleiros existentes. Esta procura manifesta-se, por exemplo, nas taxas de 

                                                      
69 Postos de turismo que só funcionam nos três meses de Verão (Julho, Agosto e Setembro). 
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ocupação por turistas seniores confirmadas por alguns agentes hoteleiros ou no atendimento 

de turistas seniores nos postos de turismo da Região.  

Tendo por base o número de hóspedes estrangeiros que pernoitaram nos municípios 

da RTRL em 2002 (INE, 2003) e o peso70 relativo dos turistas com idade igual ou superior a 60 

anos em Portugal por país de origem no ano de 1999, estimou-se que a RTRL tenha recebido 

em 2002 um volume de turistas seniores internacionais da ordem dos 6 mil (Tabela 19). A 

comparação do volume estimado de turistas seniores estrangeiros com o total de turistas 

recebidos denota que a procura da RTRL por este segmento ainda não é significativa e, que 

portanto, terá de ser estrategicamente equacionada. 

                                                      
70 Em 1999, os turistas estrangeiros com 60 e mais anos correspondiam a 16,4% do total dos turistas estrangeiros 

recebidos por Portugal (DGT, 2003). 
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Tabela 18 – Visitantes recebidos pela Região de Turismo da Rota da Luz, por posto de turismo e por país de origem dos turistas, em 2003 

País Origem Aveiro Águeda Arouca C.Paiva Estarreja Ílhavo Ol. Azemeis Ol. Bairro Ovar Palhaça S.J. Madeira Sever Vouga Torreira V.Cambra Sazonais Total 

Alemanha 3.474 111 53 46 154 33 17 0 128 41 1 8 1.676 0 433 6.175 

Bélgica 1.652 71 68 18 138 9 0 0 63 0 0 5 194 0 127 2.345 

Brasil 1.226 223 40 22 35 16 39 6 78 0 0 26 43 1 115 1.870 

Canadá 358 8 2 0 110 10 0 0 13 0 0 0 38 0 24 563 

Dinamarca 225 19 2 7 94 4 0 2 12 0 24 0 148 0 38 575 

Espanha 21.339 688 177 24 405 291 51 343 892 274 2 19 2.085 11 3.094 29.695 

E.u.a. 840 37 7 8 117 8 3 0 35 50 0 0 43 0 126 1.274 

França 15.299 377 282 115 372 223 104 150 366 301 8 105 2.226 5 2.417 22.350 

Reino unido 1.526 197 58 24 110 6 18 1 91 0 0 13 83 2 229 2.358 

Holanda 2.468 99 35 73 287 38 9 0 84 35 3 0 389 0 216 3.736 

Itália 1.671 75 1 3 28 20 2 13 71 0 0 1 81 0 268 2.234 

Suíça 219 64 0 7 112 12 1 0 13 0 0 0 41 0 64 533 

Outros 3.388 397 24 9 442 28 12 15 170 599 14 12 109 1 204 5.424 

Tot. Estr. 53.685 2.366 749 356 2.404 698 256 530 2.016 1.300 52 189 7.156 20 7.355 79.132 

Portugal+a) 52.064 4.555 5.168 633 721 280 1.428 157 3.941 9.115 203 1.703 6.383 321 3.255 89.927 

Tot. geral 105.749 6.921 5.917 989 3.125 978 1.684 687 5.957 10.415 255 1.892 13.539 341 10.610 169.059 
Fonte: Região de Turismo da Rota da Luz, 2005 

Nota: 

 * visitantes atendidos em postos de turismo da RTRL que só funcionam nos períodos de Julho a Setembro. 
A) Nº de visitantes da X Convenção Internacional de Fitness – Parque de Feiras e Exposições de Aveiro  



 a

Tabela 19 - Estimativa dos turistas com 60 e mais anos que permaneceram na RTRL em 2002, 

por país de origem  

 

 

País 

Hóspedes estrangeiros 

RTRL 2002 (Milhares) 

% Turistas estrangeiros c/ 

60 e + anos 

Estimativa turistas 

estrangeiros c/ 60 e + 

RTRL 

Alemanha 2,6 21,6 0,6 

Espanha 16,8 12,2 2,0 

França 6,0 20,4 1,2 

Itália 2,4 14,0 0,3 

Holanda 0,7 18,8 0,1 

Reino Unido 1,4 32,6 0,5 

EUA 0,9 26,6 0,2 

Outros 6,2 17,0 1,1 

Total 37,1 -  6,1 
Fonte: DGT, 2002 e INE, 2003 

 

 

5.3. Condições da RTRL para a promoção do turismo sénior internacional 
(Vantagens comparativas e Recursos de suporte)  

 

5.3.1. Vantagens comparativas da RTRL para o TSI 
 

Como foi referido no Capítulo 3, uma das características do segmento do turismo sénior é 

a sua diversidade, designadamente, em termos das motivações e dos interesses dos turistas 

seniores face a um destino turístico.  

A área da Região de Turismo da Rota da Luz reúne um conjunto de vantagens 

comparativas (recursos turísticos naturais e criados), que podem ser valorizados para atrair 

diferentes segmentos de turistas seniores internacionais. 

A RTRL é caracterizada pela qualidade, diversidade e dimensão apelativa dos seus 

recursos naturais, que incluem o mar, as serras do interior e a montanha e a Ria de Aveiro. A zona 

litoral71 desta região inclui um conjunto de praias nacionais importantes, destacando-se as praias 

da Barra e da Costa Nova pelo seu potencial para a prática de desportos náuticos (no mar e na 

Ria de Aveiro) como a vela, o windsurf e o remo. Adicionalmente, a orla costeira da RTRL inclui 

dois recursos construídos singulares, o farol da Barra - um dos mais altos da Europa, e o casario 

típico da Costa Nova, ou seja, os palheiros de madeira coloridos (Rota da Luz, 2004) 

Por seu lado, as áreas de serra do interior e de montanha, devido à sua beleza 

paisagística e características naturais, permitem a realização de passeios e de actividades de 

                                                      
71 Estende-se desde Esmoriz (município de Ovar) até ao Areão (município de Vagos). 
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turismo de aventura. Paralelamente, possibilitam descobrir vestígios do povoamento da região na 

época pré-histórica e o contacto com algumas povoações rurais, cujas características rústicas das 

habitações e a preservação dos costumes e modos de vida tradicionais lhe conferem particular 

interesse.  

A Ria de Aveiro72 e a sua área envolvente constitui um recurso único, com um forte 

potencial turístico sub-aproveitado. De facto, constitui um ecossistema de reconhecido valor 

ecológico, que inclui uma Zona de Protecção Especial73 a integrar na Rede Natura 2000 e a área 

da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto74 de interesse ecológico e educativo, onde é possível 

realizar percursos de natureza (Rota da Luz, 2004) 

A valorização adequada dos recursos naturais identificados pode permitir atrair para a 

RTRL o segmento dos turistas seniores mais jovens, que têm como motivação a descoberta e o 

usufruto da natureza aliado à prática de actividades desportivas ou de aventura (caminhadas, 

percursos em bicicleta, desportos aquáticos na Ria de Aveiro, no mar, nos rios), devidamente 

ajustadas às suas capacidades físicas. 

À riqueza natural da RTRL, acresce uma forte identidade histórico-cultural, que poderá 

motivar o interesse de um outro grupo de turistas seniores que procuram satisfazer o desejo de 

aprendizagem e de expandir o seu conhecimento, através do contacto com outras culturas e da 

descoberta do património histórico-cultural dos destinos turísticos. De facto, a área da RTRL 

possui uma identidade histórica e cultural que a distingue de outros destinos turísticos que 

combina: i) a ligação ao mar, ii) a vivência social e cultural ligada à Ria de Aveiro, iii) a tradição na 

indústria da cerâmica e iv) a preservação da vivência da ruralidade nas zonas do interior e de 

montanha. 

O mar tem constituído nesta região, desde as suas origens, um importante recurso para o 

seu desenvolvimento, designadamente, através da faina do bacalhau há mais de 500 anos e da 

indústria de construção naval, ambas ainda em actividade. As principais memórias históricas e 

culturais da região com o mar têm vindo a ser preservadas, por exemplo, através do Museu 

Marítimo de Ílhavo75 e do Navio-Museu Sto. André76.  

                                                      
72 Constitui uma laguna costeira que se estende ao longo do litoral desde Mira até Ovar, ao longo de uma extensão de 

cerca de 50 km, estando separada do mar por um estreito cordão arenoso. 
73 A Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro foi criada pelo DL nº 384-B/99, de 23 de Setembro e ocupa uma 

superfície total de cerca de 51.150 hectares. 
74 A Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto foi criada pelo Decreto-Lei nº 41/79, de 6 de Março. Tem cerca de 666 ha de 

área e localiza-se na freguesia de S. Jacinto, concelho de Aveiro. É constituída: i) pelo cordão dunar extremamente 

dinâmico num estado de conservação praticamente único e por uma fixação de areias de particular valor no que respeita à 

conservação da natureza e ii) pela zona de mata, plantada entre 1908 e 1929 para proteger o interior do avanço das areias 

sob a acção do vento, e a pateira, onde se podem encontrar numerosos exemplares de várias espécies de avifauna. 

(http://www.rotadaluz.pt). 
75 Foi criado em 1937 e desde Outubro de 2001 que se situa num moderno e atraente edifício. Integra três exposições 

permanentes: Sala Capitão Francisco Marques, dedicada à pesca do bacalhau à linha; Sala da Ria, testemunho das fainas 

agro-marítimas da laguna de Aveiro; Sala dos Mares, onde se exibe um rico conjunto de embarcações antigas em 
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Por seu lado, a Ria de Aveiro, para além da sua importância enquanto recurso natural, é 

também um elemento de identidade cultural e do passado socio-económico desta região, que se 

traduz designadamente, nas tradições ligadas ao salgado, à apanha do moliço, aos moliceiros e 

saleiros-mercantéis, aos canais e cais de acostagem dos moliceiros. Actualmente, a Ria de Aveiro 

constitui o centro de inúmeras festividades realizadas em vários municípios. A descoberta, em 

inícios dos anos 90, de vestígios arqueológicos de embarcações que remontam à época dos 

Descobrimentos Portugueses77 nos canais da Ria de Aveiro, confere a este recurso um interesse 

histórico acrescido. 

Como foi referido, um outro traço distintivo da cultura da RTRL é a tradição na indústria da 

cerâmica, do barro vermelho à faiança e à porcelana que se manifesta, por exemplo, no 

artesanato regional (azulejaria, etc.). Importa ainda destacar a este nível, o complexo fabril e 

residencial da Vista Alegre, que constitui um exemplo de uma estrutura industrial/habitacional do 

século XIX e uma mais valia com elevado valor histórico na região e no país, que importa 

valorizar.  

A ruralidade, ainda preservada nas suas principais características, das zonas do interior e 

de montanha constitui um elemento importante, nomeadamente, para o conhecimento da cultura e 

etnografia da região. Podem citar-se, por exemplo, as aldeias típicas da região localizadas nos 

municípios de Castelo de Paiva (Gondarém, Midões, etc.), de Arouca (Covêlo de Pivô, Janarde e 

Meitriz, Regoufe e Drave, Albergaria da Serra e Castanheira, etc.) e de Águeda (Macieira de 

Alcoba e Urgueira). Atendendo a que a região dispõe de alguns alojamentos em espaço rural, 

localizados nas zonas do interior e de montanha, o turismo rural poderá ser outra oportunidade a 

explorar no âmbito da promoção do TSI, pois também recebe interesse por uma fracção dos 

turistas seniores. 

Um último factor associado à vivência cultural que pode contribuir para atrair o segmento 

sénior internacional para a RTRL é a sua gastronomia. De facto, esta inclui uma diversidade de 

pratos confeccionados com produtos da região, que podem assegurar uma dieta variada e 

saudável aos turistas seniores. 

Para além das vantagens comparativas da RTRL associadas às suas características 

naturais e culturais, esta região possui um recurso, a Universidade de Aveiro (U.A.), que não tem 

sido devidamente aproveitado no âmbito do desenvolvimento turístico. De facto, a Universidade de 
                                                                                                                                                                 
miniatura, instrumentos de pesca e outros artefactos. Uma colecção de milhares de conchas, recolhidas por todo o mundo 

completa as exposições do museu. 
76 O Navio-Museu "Santo André" é um antigo arrastão bacalhoeiro. O "Santo André" foi construído em 1948 e foi convertido 

num museu que pretende mostrar como se vivia e trabalhava a bordo dos barcos que iam ao bacalhau nos mares gelados 

do Atlântico Norte. 
77 Foram descobertos destroços e a respectiva carga de um navio do século XV em 1992, no Canal de Mira, a sul da Ponte 

da Barra, que foram assinalados com a designação “Ria de Aveiro A”. A investigação desenvolvida na área permitiu 

identificar vestígios de um outro navio (pedras de lastro, pedaço de cavername e várias peças de cerâmica), a cerca de 1,5 

Km a Sul da “Ria de Aveiro A” que foram denominados como “Ria de Aveiro E”. Presume-se que esta embarcação seja 

mais antiga que o primeiro navio encontrado, remontando ao início do séc. XV. 



 d 

Aveiro constitui um recurso chave no desenvolvimento de uma futura estratégia regional para a 

promoção do turismo sénior internacional, em vários domínios. O seu campus, que reúne edifícios 

desenhados por alguns dos arquitectos nacionais reconhecidos internacionalmente, pode ser um 

atractivo adicional a oferecer aos turistas seniores internacionais. Por outro lado, as diferentes 

valências que reúne em termos de conhecimento (Planeamento e Gestão em Turismo, 

Planeamento Regional e Urbano, Saúde, Gerontologia e Geriatria, etc.), permitem a sua 

participação na recolha e transferência de conhecimento78 útil para a sustentação da estratégia 

regional de promoção do TSI. A nível da formação a U.A contribui para a formação superior de 

quadros técnicos nas áreas da Gestão e Planeamento do Turismo, da Saúde, da Geriatria e da 

Gerontologia, fundamentais para assegurar a promoção de um TSI de qualidade na região. Ainda 

no âmbito da formação, a U.A. poderá colaborar com outras entidades em eventuais acções 

visando a formação dos profissionais da indústria do turismo em competências relacionadas, por 

exemplo, com a geriatria e a gerontologia para um atendimento adequado dos turistas de idade 

avançada. A U.A. pode ainda posicionar-se como parceiro de outros agentes regionais para o 

desenvolvimento de produtos turísticos dirigidos para os turistas seniores internacionais. Por 

exemplo, a proposta do Plano Estratégico para o Concelho de Ílhavo, de criação pela 

Universidade de unidades de saúde exemplares associadas à Escola de Saúde com valências de 

geriatria/gerontologia, poderá contribuir para aumentar a atractividade da RTRL para o mercado 

turístico internacional da terceira idade. De facto, isso permitirá criar condições de elevada 

qualidade para a prestação de cuidados de saúde aos turistas seniores caso necessário e, mais 

especificamente, para os turistas seniores com necessidades médicas especiais. Ainda associado 

à vertente da saúde, a U.A. poderá ser parceira no desenvolvimento de produtos turísticos 

utilizando o recurso mar como base para tratamentos terapêuticos e de bem-estar físico e psíquico 

(tratamentos de talassoterapia), que cada vez mais são procurados pelos turistas mais jovens 

mas, igualmente, pelos turistas seniores. A U.A. poderá ainda tomar a iniciativa de expandir a sua 

vertente educativa promovendo em conjunto com outros agentes regionais, cursos de formação 

(de idiomas ou de outras áreas do conhecimento) para os turistas seniores internacionais, 

programados de acordo com as suas capacidades cognitivas e biofísicas. Estes cursos poderão 

ser complementados com um conjunto diversificado de actividades de lazer orientadas para o 

conhecimento das características culturais e naturais da região. Estes produtos educativos já são 

oferecidos aos turistas seniores internacionais, por exemplo, em Espanha (Instituto Malaca) e em 

diversas Universidades nos EUA, como se refere no Capítulo 3.  

 

 
                                                      
78 Estudo dos segmentos potenciais, marketing da região para esses mercados, planeamento e adaptação do edificado e 

dos espaços públicos para uma utilização com conforto e segurança pelos idosos e cidadãos com necessidades especiais; 

planeamento dos recursos naturais; reabilitação urbana; planeamento inter-modal de transportes, psicologia e cuidados de 

saúde das pessoas de idade avançada, etc. 
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5.3.2. Recursos de suporte da RTRL para a promoção do TSI 
 

O clima e as características topográficas da RTRL podem contribuir favoravelmente para o 

desenvolvimento do segmento do TSI. O clima moderado, cujas temperaturas médias variam entre 

os 8º no Inverno e os 22º no Verão, e o número relativamente elevado de horas de sol durante o 

ano, conferem à área da RTRL um clima aprazível, inclusive nos meses de preferência dos 

turistas seniores estrangeiros para realizarem férias. Este facto assume especial importância para 

o mercado sénior do Norte da Europa, onde as variações climáticas anuais são mais acentuadas. 

As condições topográficas deste território, nomeadamente, a planura da zona litoral e o relevo 

acentuado na zona interior da RTRL, possibilitam o desenvolvimento de actividades turísticas que 

combinam a prática desportiva com a fruição dos diversos espaços naturais e culturais da região, 

como a realização de caminhadas, de percursos em bicicleta79, etc. que cada vez mais motivam o 

interesse, sobretudo, dos turistas seniores mais jovens.  

Um outro factor importante para a promoção do turismo internacional, que ganha uma 

relevância acrescida para os turistas seniores dada a sua maior necessidade de segurança, 

corresponde às condições de acessibilidade do destino turístico com o exterior e internamente (às 

infra-estruturas turísticas e aos locais de interesse). A RTRL possui uma boa acessibilidade com o 

exterior, assegurada pelos eixos seguintes: i) a auto-estrada A1-IP, que permite a ligação a Vigo e 

à Corunha, ii) o IP5, que faz a ligação com Salamanca e Madrid e iii) a SCUT A25 (auto-estrada 

da Costa da Prata), que liga o Porto a Mira. Adicionalmente, a existência da linha ferroviária Norte-

Sul e da A1-IP1 na região, permite um acesso relativamente rápido e fácil aos dois principais 

aeroportos nacionais (Lisboa e Porto). A ligação da área da RTRL com o resto da Europa poderá 

ser melhorada consideravelmente no futuro, com a concretização da linha ferroviária de alta 

velocidade Aveiro - Salamanca, embora não exista uma data a curto e médio prazo para a sua 

execução. 

No entanto, a região apresenta debilidades a nível da rede viária que assegura o acesso 

aos locais de interesse e às infra-estruturas turísticas dentro da região, sobretudo, nas zonas do 

interior e de montanha. Verifica-se ainda que existem na RTRL problemas a nível do 

funcionamento dos transportes na ligação com o exterior e dentro deste território, sendo 

necessário analisar com pormenor esta questão numa óptica externa e interna, dada a sua 

importância para o turismo em geral e específica para o TSI. 

Uma outra questão importante para os turistas seniores associada à sua segurança 

pessoal é a disponibilidade de serviços médicos e de infra-estruturas de saúde no destino turístico. 

A este nível, a RTRL dispõe de uma cobertura razoável de infra-estruturas de saúde sob 

administração pública (Hospital Distrital de Aveiro, Hospital de Águeda e vários Centros de Saúde) 

                                                      
79 Por exemplo, o operador de viagens norte-americano “50plus Expeditions” organiza uma viagem cultural de 8 dias na 

área do vale do Danúbio, na Áustria, para os turistas com idade superior a 50 anos, que inclui percursos realizados em 

bicicleta. (http://www.50plusexpeditions.com/Destinations/Austria/danubecycling.htm) 
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e privada, que poderão satisfazer as necessidades de saúde dos turistas seniores internacionais 

se necessário. No entanto, importa estabelecer com estes agentes protocolos de colaboração no 

âmbito de uma eventual estratégia de promoção do TSI, para assegurar uma boa prestação dos 

serviços de saúde. 

As infra-estruturas de alojamento disponíveis na região para acolher os turistas seniores 

internacionais apresentam insuficiências (Tabela 20 e Tabela 21). De facto, a área da RTRL 

possui um número reduzido de estabelecimentos hoteleiros com o nível de qualidade requerido 

por este segmento e, consequentemente, uma capacidade de alojamento limitada. De acordo com 

dados disponíveis na Internet pela RTRL, existem 22 estabelecimentos hoteleiros e 9 alojamentos 

de turismo rural com uma capacidade de alojamento, de respectivamente, 1.786 camas e 53 

quartos. Tendo em conta que o TSI não constitui um segmento de mercado alvo da RTRL, é 

previsível que muitas destas infra-estruturas de alojamento não disponham das condições de 

segurança, conforto e acessibilidade necessárias para um atendimento de qualidade dos turistas 

seniores estrangeiros. 

 

Tabela 20 - Estabelecimentos de hotelaria existentes na área da RTRL com 3 e mais estrelas ou 

equivalente (pensões 1ª) , por localização e capacidade de alojamento 
Localização Nº estabelecimentos Capacidade (Nº camas) 

Águeda 4 204  

Aveiro 9 980 

Castelo de Paiva 1 18 

Ílhavo 3 228 

Murtosa 2 170 

Oliveira de Azeméis 2 176 

Albergaria-a-Velha 1 10 

RTRL 22 1.786  
Fonte: www.rotadaluz.pt/pt/rotadaluz/alojamento 

www.maisturismo.pt 

 

Tabela 21 - Estabelecimentos de turismo no espaço rural existentes na área da RTRL, por 

localização e capacidade de alojamento 
Localização Nº estabelecimentos Capacidade (Nº quartos) 

Albergaria-a-Velha 1 10 

Arouca 5 29 

Oliveira de Azeméis 1 3 

Sever do Vouga 2 11 

RTRL 9 53 
Fonte: www.rotadaluz.pt/pt/rotadaluz/alojamento 

 

Um outro aspecto relevante na promoção do segmento do turismo sénior que está a 

ausente na RTRL é a formação dos profissionais da indústria do turismo para um atendimento 
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cuidado dos turistas seniores, designadamente, a nível de competências de gerontologia e 

geriatria, para compreender as suas atitudes e necessidades, e consequentemente, elevar o grau 

de qualidade dos serviços prestados. Acresce que a formação pela UA de técnicos superiores nas 

áreas da Gerontologia e da Geriatria não está, até ao momento presente, a ser encarada como 

uma oportunidade para o desenvolvimento do turismo da região. 

Adicionalmente, é ainda possível verificar, que embora a região em estudo possua 

recursos naturais e criados com potencial para atrair diferentes segmentos do TSI não dispõe, 

actualmente, de infra-estruturas de lazer e de ofertas turísticas integradas que os valorizem e que 

possam motivar os turistas seniores internacionais a escolher a RTRL como destino turístico. Este 

facto decorre em grande medida, do modo como os recursos turísticos são utilizados ou 

mobilizados, ou seja, da capacidade da RTRL em transformar as suas vantagens comparativas 

em vantagens competitivas e do modo de funcionamento dos agentes que intervêm no 

desenvolvimento do turismo, cuja análise se fará na secção seguinte. 

Na tabela 22, encontram-se sistematizadas as vantagens comparativas e as condições de 

suporte da área da RTRL para a promoção do segmento do TSI. 

 

 

Tabela 22 – Vantagens comparativas e Recursos de suporte da RTRL para a promoção do TSI 
 

Recursos naturais e histórico-culturais apelativos para diferentes segmentos do TSI b 

Recurso de conhecimento importante para o desenvolvimento do TSI b 

Clima ameno durante os meses de época baixa b 

Condições topográficas favoráveis à diversificação das actividades turísticas para o TSI b 

Gastronomia variada e saudável b 

Infra-estruturas viárias b 
Boas acessibilidades com o exterior 

Transportes _ 

Infra-estruturas viárias _ 
Boas acessibilidades internas 

Transportes _ 

Quadros Superiores b 
Formação recursos humanos para TSI 

Profissionais ind. turismo _ 

Quantidade _ 
Infra-estruturas de hotelaria 

Qualidade serviços _ 

Infra-estruturas de saúde Cobertura 
 

b 
Infra-estruturas de lazer/culturais atractivas para o segmento do TSI _ 

Produtos turísticos integrados apelativos para o segmento do TSI _ 
 

Fonte:  Preparado pelo autor 

Notas: 

bExistente 

_ A criar ou a melhorar 
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5.4. Vantagens competitivas da Região de Turismo da Rota da Luz para o TSI 
 

As vantagens competitivas da RTRL, necessárias para uma utilização eficaz das suas 

vantagens comparativas na promoção do segmento do TSI foram analisadas, tendo por base os 

factores para a competitividade de um destino turístico referidos no modelo de Ritchie e Crouch. 

 

5.4.1. Desenvolvimento concertado e estratégico do turismo (Política de destino)  
 

Como o modelo de Ritchie e Crouch (2003) sugere, uma utilização competitiva e 

sustentável das vantagens comparativas de um destino turístico requer a construção de uma 

política de destino. Para tal, é necessária a mobilização de um número alargado de actores 

relevantes, para em conjunto equacionarem o futuro do destino, construírem uma visão 

consensual para o turismo e definirem as estratégias necessárias para implementar essa visão. O 

quadro orientador definido para o desenvolvimento do turismo a longo prazo (política de destino) 

legitimado pelos actores, deve ser assumido por estes nas suas actividades diárias e de médio e 

longo prazo.  

No território em estudo existe uma entidade80, denominada Região de Turismo da Rota da 

Luz, constituída por um conjunto alargado de actores81, directa e indirectamente implicados na 

actividade turística da região. A entidade RTRL tem como responsabilidade a “valorização turística 

da sua área geográfica, visando o aproveitamento equilibrado das potencialidade turísticas do seu 

património histórico, cultural e natural no quadro das orientações e directivas da política de turismo 

definida pelo Governo e nos planos anuais e plurianuais do Estado e dos Municípios que a 

formam” (Ministério da Economia, 1993).  

Verifica-se que a rede de actores da RTRL não tem servido como plataforma para 

promover uma reflexão conjunta sobre o desenvolvimento futuro do turismo na região, pautando-

se a actuação da RTRL pela elaboração de planos de acção anuais, onde a participação efectiva 

dos actores da rede da RTRL é diminuta. Importa ainda referir que o conteúdo destes planos é 

condicionado pelas orientações nacionais do Governo para o sector do turismo e pelo 

financiamento disponibilizado pelo Orçamento Geral do Estado para a execução das respectivas 

                                                      
80 A delimitação, composição e atribuições desta entidade são definidas pelo DL nº 1555/93 de 6 de Maio e DL nº 291/97 

de 22 de Outubro (inclusão de S. João da Madeira). A entidade RTRL é constituída por uma Equipa Executiva, formada 

pelo Presidente e por quatro vogais, e pela Comissão Regional, que inclui na sua composição o Presidente da Região de 

Turismo, um representante de cada uma das Câmaras Municipais que integram a região e um representante das seguintes 

entidades: Ministério do Turismo, Administração do Porto de Aveiro (APA), Universidade de Aveiro, Direcção-Geral dos 

Desportos, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, Direcção-Geral da Marinha, estabelecimentos hoteleiros localizados na região, 

agências de viagens e turismo com sede ou sucursal na área da região, empresas de aluguer de automóveis, organizações 

sindicais de trabalhadores da indústria hoteleira e similar, parques de campismo privados e Federação Portuguesa de 

Folclore. 
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acções. Assim, na área da RTRL não existe uma política de destino construída e legitimada pelos 

actores regionais, que oriente o desenvolvimento do turismo a longo prazo. Em 1997, a entidade 

RTRL lançou um concurso para a elaboração de um Plano Estratégico para o Desenvolvimento 

Turístico da Região de Turismo da Rota da Luz (PEDTRTRL). Este plano poderia ter constituído 

uma oportunidade para a mobilização de um conjunto de actores regionais relevantes em torno do 

desenvolvimento desejável para o turismo neste território, mas a sua elaboração não se chegou a 

concretizar.  

Para o Turismo Sénior Internacional, a região da RTRL não desenvolve actualmente 

quaisquer iniciativas específicas, embora se realizem acções de promoção da região em algumas 

feiras onde operadores turísticos deste segmento estão presentes. É, pois, notória a falta de 

reconhecimento do potencial do TSI para o desenvolvimento do turismo regional, pela maioria dos 

agentes relevantes da RTRL. 

 

 

5.4.2. Cooperação entre agentes e liderança/coordenação da OGD no processo de 

desenvolvimento do destino turístico (capacidade organizativa) 
 

O modelo de Ritchie e Crouch (2003) refere que na construção da política de destino é 

necessário reconhecer a multiplicidade de agentes envolvidos no desenvolvimento do turismo e 

que o modo como eles se interrelacionam (cooperam e/ou competem) influencia a competitividade 

do destino turístico. Especificamente, as relações de cooperação entre os actores de um destino 

turístico permitem obter sinergias, desenvolver competências e serviços e criar uma cultura de 

colaboração necessária para responder rapidamente às mudanças introduzidas pelo ambiente 

macro e pelos próprios turistas. 

Na RTRL, as relações de cooperação entre os agentes turísticos são fracas ou 

inexistentes em alguns casos. Segundo Costa (1997), este facto ocorre inclusivamente na rede de 

actores que constituem a RTRL. De facto, a análise do funcionamento da rede de actores da 

RTRL por Costa (1997), demonstrou que existe uma fraca conectividade entre eles, que se 

manifesta:  

 num grande número de actores da rede que possuem uma pequena ligação com a 

referida rede;  

 na ligação de alguns desses actores (organizações públicas e privadas) à rede 

unicamente através da entidade RTRL;  

 no número significativo de actores (organizações privadas e a maioria dos municípios das 

áreas do interior), com um papel periférico na referida rede. 

Isto leva a concluir que a maioria dos actores da rede da RTRL estão envolvidos nela 

numa lógica de representação, em detrimento de uma lógica de participação efectiva em torno de 

objectivos partilhados. De facto, embora estes actores disponham de um espaço de reflexão e 

discussão na rede de actores da RTRL, na sua maioria, não têm estabelecido entre si relações 
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(formais e informais) que poderiam desencadear parcerias, por exemplo, para o desenvolvimento 

de produtos turísticos ou de marketing colaborativo. A cooperação ténue ou inexistente entre os 

actores chave da área da RTRL em torno de objectivos comuns constitui um factor de fragilidade 

para a competitividade/sustentabilidade da sua actividade turística em geral e, também, para a 

promoção do segmento do TSI.  

Importa referir, no entanto, que na rede da RTRL existe um grupo de actores com maior 

conectividade entre si, que pertencem à Associação de Municípios da Ria de Aveiro (AMRIA) 

(Costa, 1997). De facto, vários municípios desta região no âmbito da AMRIA têm desenvolvido ou 

prevêem realizar acções integradas com implicações directas e indirectas no desenvolvimento do 

turismo nas suas áreas territoriais e, consequentemente, na RTRL. 

Como foi referido no Capítulo 4, a competitividade de um destino turístico, para além de 

ser reforçada pelas relações de cooperação entre os actores que intervêm no seu 

desenvolvimento pode, também, ser melhorada pela cooperação do destino com outros destinos 

concorrentes geograficamente próximos, para ganhos de escala no mercado turístico global 

(“coopetição”). Neste sentido, a RTRL tem vindo a desenvolver iniciativas concertadas de 

marketing/promoção com outras áreas turísticas nacionais no âmbito, por exemplo, da área 

promocional das Beiras82 ou com a ANRET (Associação Nacional das Regiões de Turismo), para 

aumentar a sua capacidade de oferta em produtos e alojamento junto de mercados estrangeiros. A 

cooperação com outros destinos turísticos nacionais pode ser uma oportunidade a explorar no 

âmbito da estratégia de promoção do TSI pela RTRL, para obter eventuais ganhos de 

competitividade face a destinos concorrentes estrangeiros. 

Para além da mobilização e cooperação estratégica e operativa dos agentes relevantes do 

destino turístico, a construção e implementação da política de destino requer uma liderança e uma 

coordenação eficazes que, segundo Ritchie e Crouch, devem ser assumidas por uma OGD. 

A actuação da entidade RTRL tem incidido sobre a gestão, o que denota alguma 

incapacidade em adquirir novas competências necessárias para responder à crescente 

competição no mercado turístico global. Segundo informação obtida durante a entrevista realizada 

ao Presidente da Região de Turismo da Rota da Luz, as iniciativas desenvolvidas no âmbito dos 

planos de acção anuais da RTRL têm correspondido: i) à promoção da região nos mercados 

nacional e internacional (participação em feiras e workshops de turismo nacionais e internacionais, 

elaboração de material promocional diverso, etc.); ii) ao apoio financeiro às acções de animação 

promovidas pelas diversas Câmaras Municipais; iii) à promoção de acções de formação 

profissional, designadamente, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela indústria 

de hotelaria e restauração; iv) ao apoio/atendimento aos investidores turísticos da região (gabinete 

de apoio ao investidor). Assim, pode concluir-se que a RTRL, como entidade responsável pela 
                                                      
82 A área promocional das Beiras é constituída pelas Regiões de Turismo da Rota da Luz, de Coimbra, de Viseu, da Serra 

da Estrela e pela área de Castelo Branco. Em Portugal foram criadas sete áreas promocionais, de acordo com a resolução 

do Conselho de Ministros nº 97/2003 de 1 de Agosto de 2003: Porto e Norte, Beiras, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e 

Madeira. 
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gestão do turismo, não tem assumido um papel activo na liderança e coordenação das acções 

individuais promovidas pelos diferentes actores que intervêm no turismo regional, assim como no 

estimular de acções concertadas no seio da rede de agentes que compõem a RTRL. 

 

 

5.4.3. Valorização e criação de recursos / Suporte político 
 

O modelo teórico refere que os recursos turísticos podem ser qualificados e criados, de 

acordo com a visão para o turismo construída e partilhada por agentes relevantes do destino 

turístico. Na RTRL, como foi referido, não existe uma política concertada e socialmente legitimada 

para o turismo. No entanto, é possível identificar inúmeras iniciativas fragmentadas de valorização 

dos recursos turísticos da RTRL, promovidas ou previstas por alguns actores regionais chave, 

designadamente, por algumas Câmaras Municipais da região. Importa salientar que algumas 

destas iniciativas tiveram por base parcerias em torno de questões comuns, envolvendo actores 

com uma intervenção directa e indirecta na área da RTRL. 

A AMRIA83 (Associação de Municípios da Ria), por exemplo, delineou uma estratégia que 

visa a valorização da Ria de Aveiro, através da promoção da sua qualidade ambiental, da garantia 

das condições de vida das populações e da preservação da identidade cultural da região (AMRIA, 

2003). As suas diferentes áreas de intervenção descritas na Tabela 23 poderão dar um contributo 

significativo na valorização de um dos recursos turísticos chave da RTRL, a Ria de Aveiro. No 

âmbito da referida estratégia, a AMRIA tem em curso dois projectos com impactos importantes no 

desenvolvimento do potencial turístico da Ria de Aveiro, tendo subjacente uma abordagem 

integrada pelos municípios que integram esta associação. Um dos projectos - “Promoção do 

Património Paisagístico, Cultural e Arquitectónico dos Municípios da Ria”, visa a inventariação e o 

conhecimento do património existente na área da Ria, para a sua preservação e posterior 

classificação. O outro projecto, denominado “UNIR@RIA - Plano Intermunicipal de Ordenamento 

da Ria”, pretende estabelecer orientações de uso integrado para o território abrangido definindo, 

simultaneamente i) as infra-estruturas e equipamentos necessários para a requalificação e a 

protecção ambiental; ii) as estratégias orientadoras da prática de actividades turísticas, de lazer, 

recreio e actividades culturais; iii) a análise das acessibilidades e transportes terrestres, infra-

estruturas náuticas e transportes fluviais e iv) a protecção do património cultural e paisagístico, 

arqueológico e subaquático (AMRIA, 2005). Este plano, dada a abrangência da sua área de 

intervenção, procura articular áreas territoriais interdependentes e coordenar as estratégias em 

torno da Ria dos dez municípios envolvidos, compatibilizando projectos para a zona. 

Especificamente no domínio do turismo, o plano propõe a definição de vias de interesse 
                                                      
83 Foi constituída a 13 de Outubro de 1989, de acordo com a publicação na III Série do diário da República nº 20, de 24 de 

Janeiro de 1990 e nº 63, de 16 de Março de 1993. È composta por onze municípios da zona envolvente à Ria de Aveiro: 

Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos, 

correspondendo a uma área de intervenção de 1647 km2. 
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paisagístico (VIP), complementadas com zonas de estadia, de locais de estacionamento, de 

observação da paisagem e de pequenos equipamentos de apoio. Adicionalmente, está prevista a 

criação de ciclo-vias ecológicas (VEC) junto ao plano de água, com base em caminhos agrícolas 

existentes e a abertura de novos, seccionadas por locais de repouso com abrigos com mesas, 

bancos e pontos de observação da natureza. Ainda no âmbito do plano intermunicipal da Ria, 

prevê-se o reforço das ligações viárias transversais e a criação das “Portas da Ria” dotadas de 

unidades de informação e de apoio a turistas e visitantes, equipadas com um posto informativo, 

aluguer de bicicletas, bar e esplanada. Estas serão localizadas em Carregal (Ovar), Torreira 

(Murtosa), Esteiro de S. Jorge (Aveiro), Praia de Mira (Mira), Ribeira da Aldeia (Estarreja) e Pateira 

de Fermentelos (Águeda). Este plano foi recentemente submetido a consulta pública (Lusa, 2005). 

 

Tabela 23 – Sectores de intervenção e acções propostas na estratégia de Qualificação e 

Valorização do Património Natural e Melhoria da Qualidade Ambiental da Ria de Aveiro (AMRIA). 
Sectores de Intervenção Acções previstas 

Ordenamento do Território 

Plano Intermunicipal de Ordenamento 

Cartografia Topográfica Digital 

Sistema de Informação Geográfica 

Qualificação Ambiental 

Desassoreamento 

Requalificação de Espaços Naturais 

Renaturalização das Marinhas 

Qualificação das Margens da Ria 

Estruturas de Apoio à Prática 

Desportiva, Recreio e Lazer 

Recuperação de Instalações Náuticas Desportivas 

Recuperação de Cais de Acostagem 

Recuperação de Instalações e Equipamento de Recreio e Lazer 

Valorização da Paisagem 

Implementação de Ciclo-vias Ecológicas  

Implantação de Sinalética Turística 

Elaboração de Publicação de Divulgação do Património 

Natural/Paisagístico 

Acessibilidades 
Estradas Intermunicipais 

Navegabilidade dos Canais 
Fonte: http://www.amria.pt 

 

Uma outra iniciativa centrada no recurso Ria de Aveiro, desenvolvida sob coordenação 

científica do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, que mobilizou 

um leque diversificado de actores regionais e nacionais84 foi o projecto ESGIRA – MARIA85. Este 
                                                      
84 Para além do DAO/UA, este projecto teve como parceiros: o ICN (Instituto de Conservação da Natureza), a AMRIA 

(Associação de Municípios da Ria), a AIDA (Associação Industrial do Distrito de Aveiro), a C.M. Aveiro, a C.M. Albergaria-

a-Velha, a C.M. Aveiro, a C.M. Estarreja, a C.M. Ílhavo, a C.M. Mira, a C.M. Murtosa, a C.M. Oliveira do Bairro, a C.M. 

Ovar, a C.M. Vagos, a IHERA (Projecto Vouga) – Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente, DRABL (Direcção 

Regional de Agricultura da Beira Litoral), DRAOTC (Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento da Território do 

Centro), CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro), a APA (Administração do Porto de 
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projecto visou testar a eficácia de uma estrutura de gestão integrada para a Ria de Aveiro através 

de quatro projectos-piloto, dos quais três com implicações directas no aproveitamento turístico da 

Ria de Aveiro nas suas dimensões ecológica e cultural. Esses projectos correspondem: Projecto A 

– Recuperação e Valorização dos Cais de Acostagem; Projecto B – Recuperação do Salgado de 

Aveiro; Projecto D – Classificação e Gestão da Área da Paisagem Protegida da Foz do Cáster. 

A APA (Administração do Porto de Aveiro) prevê, desde há alguns anos, a construção da 

Marina da Barra (município de Ílhavo) numa área incluída na Zona de Protecção Especial da Ria 

de Aveiro86, que tem vindo a ser inviabilizada pela desconformidade ambiental dos respectivos 

projectos. A sua execução futura, com a devida salvaguarda dos valores ambientais da área da 

Ria de Aveiro abrangida pelo projecto, poderá constituir um atractivo adicional desta região para o 

turismo e para o mercado sénior internacional em particular, nomeadamente, para o segmento dos 

turistas seniores mais jovens com interesse em praticar desportos náuticos durante as suas férias. 

Ainda tendo como objecto de qualificação turística o recurso Ria de Aveiro, pode referir-se 

o projecto INTERREG IIIb - SAL, que envolve como parceiros87 da RTRL a Câmara Municipal de 

Aveiro e a Universidade de Aveiro. Este projecto que será desenvolvido entre 2005 e 2007, tem 

como objectivo a revalorização da identidade das salinas do Atlântico, nomeadamente, a 

recuperação e promoção do potencial biológico, económico e cultural das zonas húmidas 

costeiras. Poderá pois, contribuir para a preservação e a valorização natural e cultural do salgado 

aveirense. 

O município de Ílhavo, por seu lado, elaborou dois instrumentos de planeamento territorial 

(o Plano Estratégico para o Concelho de Ílhavo e o Plano de Pormenor para a Colónia Agrícola), 

em que o TSI é reconhecido como um potencial factor de desenvolvimento e incluído nas suas 

propostas. Assim, o Plano Estratégico para o Concelho de Ílhavo define o terciário superior como 

um dos vectores de sustentação da economia deste município. Uma das propostas concretas do 

plano para operacionalizar este vector, corresponde a uma possível parceria entre o município e a 

Universidade de Aveiro, visando a localização na zona da Colónia Agrícola de unidades de saúde 

“exemplares” associadas à Escola Superior de Saúde com valências de geriatria/gerontologia 

(CEIDET, 2002). Estas unidades acompanhadas de condições complementares poderiam 

contribuir para desenvolver neste território o mercado turístico internacional da terceira idade. O 

outro instrumento de planeamento do município de Ílhavo, o Plano de Pormenor para a Colónia 

Agrícola, propõe a criação nesta área de uma unidade de hotelaria, dotada de características 

                                                                                                                                                                 
Aveiro), a Região de Turismo da Rota da Luz, a QUERCUS – Núcleo Regional de Aveiro e o FAPAS (Fundo de Protecção 

para os Animais Selvagens). 
85 Este projecto foi co-financiado pela DGENV no âmbito dos projectos LIFE Ambiente da Comissão Europeia. 
86 O Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro, criou a Zona de Protecção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro, com uma 

superfície total de cerca de 51.150 hectares. 
87 Para além dos parceiros referidos, este projecto integra a Câmara Municipal da Figueira da Foz, a Câmara Municipal de 

Leiria, a Câmara Municipal de Castro Marim e vários parceiros europeus. 
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arquitectónicas e ergonómicas que assegurem um acolhimento de qualidade de pessoas de idade 

avançada, mas não exclusivamente. 

É possível verificar que, também, as Câmaras Municipais situadas no interior da RTRL 

revelam interesse em desenvolver o potencial turístico dos seus recursos naturais e 

histórico/culturais. Por exemplo, o Plano Estratégico para o Município de Sever do Vouga em fase 

de elaboração, propõe como um dos eixos estratégicos para o seu desenvolvimento, a promoção 

do cluster do turismo sustentável, eco-turismo e desportos radicais. Para tal, foram definidos três 

objectivos estratégicos, que deverão enquadrar as acções de qualificação dos recursos naturais, 

culturais e históricos existentes: i) assegurar o equilíbrio entre as potencialidades naturais e as 

actividades humanas; ii) valorizar novas ofertas de turismo (turismo sustentável, eco-turismo e 

desporto de aventura) e iii) coordenar as acções de promoção e desenvolvimento do turismo 

sustentável regional. Outro município do interior da RTRL, o município de Arouca, também tem 

tido como preocupação a valorização turística dos recursos naturais, culturais e históricos que 

possui. Pode a título de exemplo, citar-se o desenvolvimento de dez percursos pedestres88 e a 

criação de várias praias fluviais no concelho que se localizam na proximidade de outros locais de 

interesse turístico. Em algumas dessas praias fluviais, é possível a prática de desportos de 

aventura (inclusive no Inverno).  

As iniciativas desenvolvidas ou previstas descritas para valorizar/criar recursos turísticos 

na RTRL podem contribuir significativamente para aumentar o seu potencial de atracção junto do 

mercado sénior internacional, designadamente, para os turistas seniores com interesse pelos 

valores histórico-culturais dos destinos turísticos e, também, para os turistas seniores mais jovens 

motivados para a prática do turismo de aventura e do eco-turismo que poderão ser desenvolvidos, 

por exemplo, nas zonas interiores da RTRL. No entanto, devido à ausência de uma política 

concertada para o turismo regional, esta diversidade de iniciativas avulsas poderá levar à 

dispersão e a uma utilização ineficaz dos recursos existentes (financeiros, de conhecimento, 

físicos, etc.). Por conseguinte, é fundamental conhecer os projectos e investimentos em curso e 

previstos para a área da RTRL no domínio do turismo, por parte do sector público e do sector 

privado, para que possam ser adequadamente integrados e dinamizados no âmbito de uma 

eventual estratégia regional de promoção do turismo, e especificamente, do segmento do TSI. 

A análise das iniciativas de qualificação dos recursos da RTRL permite ainda constatar 

que existe na região o reconhecimento da importância do turismo para o desenvolvimento socio-

económico e o interesse em colaborar na sua promoção por parte de vários decisores políticos 

chave da região, embora na maioria dos casos, de uma forma descoordenada. Existem, portanto, 

sinais de suporte político na RTRL, que como refere o modelo de Ritchie e Crouch, importa 

congregar e estimular dentro de um quadro orientador para o desenvolvimento do turismo 

                                                      
88 Caminhos de Montemuro, Caminhos do Vale Urtigosa, Caminhos do Sol Nascente, Cercanias da Freita, Rota das 

Tormentas, Caminho do Carteiro, Na senda do Paivó, Aldeia Mágica, Viagem à Pré-história e Caminhada Exótica (Câmara 

Municipal Arouca, 2005). 
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regional. Paralelamente, importa também salientar a necessidade na RTRL de uma maior 

colaboração do sector público, designadamente, das Câmaras municipais com os agentes 

turísticos do sector privado no desenvolvimento do turismo. 

 

 

5.4.4. Mecanismos de avaliação, aprendizagem e gestão do destino turístico  
 

Uma última questão que assume particular relevo é a existência de mecanismos de 

avaliação, monitorização, auditoria, etc., que permitam a obtenção de recursos de conhecimento 

que, de acordo com o modelo de Ritchie e Crouch, são cruciais para assegurar a competitividade 

de um destino turístico. Na RTRL existe uma lacuna significativa neste domínio, quer numa óptica 

interna (situação qualitativa e quantitativa do sector do turismo na RTRL, etc.) como externa 

(tendências do ambiente macro, mercados actuais e potenciais, destinos concorrentes, etc.) que 

importa equacionar, por exemplo, pela entidade RTRL. Assim, será possível efectuar um 

acompanhamento dos impactos das acções executadas e sustentar as decisões futuras sobre o 

desenvolvimento e a gestão do turismo na região. Dadas as características do mercado sénior, 

designadamente, a sua diversidade e evolução permanente, esta componente assume especial 

importância numa estratégia de promoção do TSI. 

 

 

5.5. Conclusões 
 

A área da RTRL possui um conjunto de vantagens comparativas para a promoção do TSI. 

De facto, o carácter apelativo e singular dos seus recursos naturais, a sua história e cultura e o 

potencial da Universidade de Aveiro como fonte de conhecimento e parceiro chave para o 

desenvolvimento do turismo regional, criam condições para uma oferta diversificada de produtos 

turísticos (turismo de natureza, turismo cultural, turismo rural, turismo de saúde) dirigidos para 

diferentes sub-segmentos do mercado sénior internacional. Paralelamente, este território reúne um 

conjunto de condições de suporte que os turistas seniores internacionais valorizam num destino 

turístico, tais como i) o clima moderado, inclusive na época baixa; ii) as condições topográficas 

que permitem a prática desportiva aliada à actividade turística, iii) a gastronomia saudável e 

variada, iv) as boas acessibilidades viárias com o exterior; v) a existência de infra-estruturas de 

saúde. 

No entanto, o desenvolvimento do TSI na RTRL requer um conjunto de intervenções de 

qualificação, designadamente, a nível da formação dos profissionais da indústria do turismo, da 

quantidade e qualidade dos alojamentos hoteleiros, das condições de acesso internas, do 

funcionamento dos transportes internamente e com o exterior, etc. 

Adicionalmente, como se pode verificar na Tabela 24, a RTRL apresenta 

constrangimentos a nível das condições competitivas necessárias para a promoção do TSI. 
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Tabela 24 - Condições competitivas da RTRL para a promoção do TSI 

 
Política de turismo a longo prazo, construída e legitimada por actores chave  _ 

Sensibilidade e reconhecimento do potencial do TSI para o desenvolvimento por actores chave  _ 

Entre actores da RTRL _ Cooperação entre agentes em torno de objectivos comuns 

Com outros destinos b 
Liderança e coordenação do processo de desenvolvimento do turismo pela organização de gestão 

(RTRL) 

_ 

Valorização e/ou criação dos recursos turísticos de uma forma coordenada e estratégica _ 

Suporte político para o desenvolvimento do turismo na RTRL b* 

Mecanismos de avaliação e de acompanhamento e gestão do destino turístico  _ 
 

Fonte:  Preparado pelo autor 

 
Notas:   
bExistente 
_ A criar ou a melhorar 
* Na maioria dos casos, fragmentado 

 

Verifica-se, por exemplo, que a utilização competitiva das vantagens comparativas 

existentes na RTRL é limitada pela ausência de uma política de turismo integrada e concertada. 

Este facto pode ser explicado, por um lado, pela ausência ou fraca cooperação entre os agentes 

que intervêm no turismo da RTRL, e por outro, pela falta de liderança e coordenação do 

desenvolvimento turístico regional pela OGD (entidade RTRL).  

O segmento do TSI ainda não é percepcionado pela maioria dos agentes regionais como 

um mercado potencial que pode contribuir para o desenvolvimento da RTRL não existindo, 

actualmente, iniciativas dirigidas para o desenvolvimento do referido segmento. 

Na RTRL têm sido desenvolvidas ou estão previstas várias iniciativas de qualificação e 

criação de recursos turísticos por diferentes agentes, algumas das quais no âmbito de parcerias, 

mas que devido ao sua natureza avulsa tendem à dispersão dos recursos existentes, 

designadamente, financeiros e de conhecimento. Estas iniciativas e parcerias devem ser 

congregadas e dinamizadas no desenvolvimento futuro do turismo na RTRL e, também, numa 

eventual estratégia de promoção da TSI. 

Importa salientar que existe um interesse evidente por parte de alguns decisores políticos 

de relevo, designadamente as Câmaras Municipais, em colaborar no desenvolvimento do turismo. 

Existem, portanto, sinais de suporte político que urge estimular em estreita colaboração com os 

agentes do turismo do sector privado. 

Outra lacuna importante que terá de ser equacionada na RTRL dada a sua importância 

para a sua competitividade enquanto destino turístico, é a criação de recursos de conhecimento 

sobre o turismo na RTRL e sobre o ambiente externo (tendências do ambiente macro, mercados 

actuais e potenciais, comportamento dos destinos concorrentes, etc.) e a sua disseminação 
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estratégica, para assegurar a sustentação e o acompanhamento das decisões sobre o 

desenvolvimento e a gestão do turismo. 
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CCaappííttuulloo  66  ––  CCoonncclluussõõeess  ee  rreeccoommeennddaaççõõeess  
 

O turismo sénior internacional, definido nesta dissertação como o turismo (internacional) 

vocacionado para as pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, tem vindo a assumir uma 

importância crescente no mercado do turismo à escala mundial. De facto, nos últimos anos os 

turistas seniores têm gerado um volume significativo de viagens internacionais e representam uma 

proporção considerável do fluxo total de turistas internacionais com origem nos principais 

mercados emissores (Europa, EUA, Canadá e Japão). Esta tendência tem ocorrido, igualmente, 

em mercados turísticos de menor dimensão como é o caso de Portugal. 

Os turistas seniores reúnem algumas características que tornam o TSI um segmento 

turístico atractivo, no contexto actual e futuro. Essas características correspondem à preferência 

para viajar fora da época alta face aos restantes turistas (distribuição das viagens pelo período 

compreendido entre os meses de Maio a Outubro) e à realização de viagens mais frequentes 

durante o ano e de maior duração, o que contribui para minimizar o problema da sazonalidade do 

turismo. Acresce que os cidadãos seniores, em termos gerais, possuem um poder económico 

relativamente maior, denotando ainda maior propensão para utilizarem os seus rendimentos no 

consumo de bens de lazer e turismo. 

Como foi mencionado no Capítulo 2, é previsível o crescimento do mercado do turismo 

sénior internacional nas próximas décadas, considerando dois factores chave. O primeiro deles 

corresponde ao crescimento acentuado da população idosa mundial nas próximas décadas, com 

especial incidência nos principais países emissores de turistas seniores. Importa destacar que a 

entrada progressiva dos baby-boomers na 3ª idade contribuirá de forma preponderante para o 

acréscimo da população de mais idade no futuro. O outro factor diz respeito à tendência para um 

aumento da propensão para viajar da população idosa em resultado de mudanças em curso a 

nível económico, psicológico, fisiológico, social, cultural, etc. 

Os argumentos previamente expostos permitem compreender o interesse crescente que o 

segmento do turismo sénior tem merecido pela indústria do turismo e pelo meio académico, desde 

os anos 80 até à actualidade. Os actores da indústria do turismo (operadores e agências de 

viagens, responsáveis de hotelaria, etc.) têm procurado responder às necessidades e exigências 

deste mercado através da adaptação dos seus produtos e serviços ou desenvolvendo novos 

produtos dirigidos para os turistas seniores.  

É, pois, necessária uma compreensão do mercado sénior, designadamente, das várias 

tipologias de turistas seniores e das suas necessidades e expectativas, para assegurar a oferta 

dos serviços adequados num destino turístico. 

O estudo do mercado turístico sénior (internacional) permitiu concluir que o conhecimento 

do processo de envelhecimento na vertente biológica, cognitiva e social é importante para 

perceber as características das pessoas de idade avançada e as suas necessidades em relação à 

actividade do turismo. O reconhecimento desta importância permite, por exemplo, compreender 

que o segmento do turismo sénior é heterogéneo, ou seja, composto por sub-grupos de idosos 
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com características distintas (socio-demográficas, motivações/interesses, condição física/saúde, 

etc.), o que requer a sua segmentação para desenvolver produtos turísticos adequados aos 

diferentes mercados de turistas seniores. Outra característica importante do mercado sénior a 

considerar é a mudança registada no segmento, em resultado da entrada de novas gerações na 3ª 

idade (designadamente, pelos baby-boomers nas próximas décadas) e das tendências a nível do 

ambiente macro (económicas, sociais, tecnológicas, etc.). De facto, os referidos factores podem 

implicar alterações nos produtos turísticos oferecidos, a emergência de novos grupos de seniores 

e de novas necessidades a atender, etc. pelo que a monitorização e o conhecimento contínuo do 

mercado sénior são fundamentais. Adicionalmente, a análise efectuada permite concluir que o 

segmento do TSI é exigente, isto é, requer uma resposta cuidada e coordenada pela indústria do 

turismo e pelos destinos turísticos, que abrange um espectro alargado de intervenções. De facto, o 

segmento do TSI coloca uma série de desafios ao sector do turismo e aos destinos turísticos:  

 a inclusão de novas áreas conhecimento no processo de desenvolvimento do turismo 

(saúde, gerontologia, etc.); 

 ajustamentos nas infra-estruturas, serviços e produtos turísticos (organização das 

actividades e ofertas turísticas; condições de conforto, segurança e acessibilidade das 

infra-estruturas e dos locais turísticos; formação dos profissionais do turismo, etc.); 

 a adaptação dos meios de promoção e marketing às características cognitivas e biofísicas 

das pessoas de mais idade; 

 o envolvimento de actores exteriores à indústria do turismo (instituições de saúde, 

universidades e outras instituições de Educação e Formação, etc.); 

 a cooperação entre os actores do destino turístico (restauração, alojamento, transportes, 

infra-estruturas culturais e de recreio, etc.) e, eventualmente, destes com actores 

exteriores (organizações públicas ou privadas promotoras de férias para o segmento 

sénior, etc.), para o desenvolvimento de experiências turísticas integradas atractivas e de 

qualidade, de marketing cooperativo adequado às várias tipologias de turistas seniores, 

etc.; 

 a recolha e gestão de informação sobre o mercado sénior em geral e, especificamente, 

sobre os sub-segmentos de turistas seniores alvo para o destino turístico em causa. 

Uma estratégia de promoção do TSI para além de ter por base o conhecimento do 

mercado sénior, deve também ser sustentada pelo conhecimento sobre a competitividade e 

sustentabilidade de um destino turístico. O trabalho desenvolvido na dissertação permitiu concluir 

que o destino turístico (local) é reconhecido como a unidade central para o desenvolvimento e 

implementação da política de turismo e que o desempenho competitivo/sustentável de um destino 

turístico não depende unicamente das suas vantagens comparativas mas também da sua 

capacidade em as utilizar e mobilizar de uma forma sustentada ao longo do tempo (vantagens 

competitivas). Assim, conclui-se que uma utilização sustentável e competitiva dos recursos 

turísticos requer uma política pública para o turismo (ou de uma política de destino), ou seja, de 

um quadro orientador para o desenvolvimento do turismo a longo prazo, construído e partilhado 
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pela diversidade de agentes do destino turístico. De acordo com o modelo analisado, a concepção 

de uma política de destino deve ter por base várias questões:  

 o conhecimento da multiplicidade de agentes que intervêm no desenvolvimento do turismo 

e das relações de competição e cooperação entre eles; 

 a mobilização de um conjunto de agentes relevantes para a construção de uma visão 

concertada e estratégica para o turismo e a sua respectiva execução; 

 a definição de estratégias de qualificação e criação dos recursos do destino turístico,  a 

partir da visão construída pelos actores e de informação técnica sobre o destino turístico 

(em termos da oferta e da procura) e o ambiente macro; 

 a inclusão de mecanismos de avaliação, aprendizagem e ajustamento  das estratégias 

estabelecidas para concretizar a visão; 

 a articulação dos objectivos estratégicos associados à visão com a gestão do destino. 

Importa ainda referir que no desenvolvimento e implementação da política de destino são 

considerados como elementos importantes, o suporte político e o papel da organização de gestão 

do destino (OGD). O suporte político, ou seja, o interesse de decisores políticos em colaborem no 

desenvolvimento do turismo, pode favorecer uma abordagem estratégica e integrada para o 

desenvolvimento deste sector, em parcerias com outros agentes do destino turístico, como 

empresas da indústria do turismo. A OGD de um destino turístico pode desempenhar um papel 

estratégico na liderança e coordenação do processo colaborativo inerente à política de destino. De 

facto, independentemente da sua natureza (pública, privada ou pública-privada), a OGD deverá 

ser responsável por coordenar e orientar as iniciativas das várias componentes do sistema do 

turismo e por desenvolver estratégias inovadoras que permitam responder à evolução do mercado 

e às condições do ambiente macro. Paralelamente, a OGD tem também um papel operativo no 

domínio da gestão do destino turístico. Assim, as competências da OGD a nível da gestão incluem 

para além da promoção e do marketing, a gestão da qualidade, a gestão dos visitantes, o 

desenvolvimento dos recursos humanos, a gestão dos recursos financeiros, a gestão da crise e a 

gestão da informação/investigação. Nos últimos anos, várias OGDs têm vindo a alterar o seu 

modo de funcionamento e responsabilidades no destino turístico, em resultado das mudanças 

ocorridas no mercado do turismo e no ambiente macro. Por exemplo, um grupo de OGDs no 

âmbito de um estudo recentemente realizado pela OMT, reconhece a necessidade de uma 

estrutura integrada para o desenvolvimento, gestão, marketing e promoção do turismo. 

A análise conjunta do conhecimento obtido sobre o mercado sénior internacional e sobre a 

competitividade e sustentabilidade de um destino turístico, permite concluir que a promoção do 

segmento do TSI num destino turístico deve estar integrada numa estratégia consensual para o 

desenvolvimento do turismo a longo prazo do destino turístico.  

Especificamente, a promoção do segmento do TSI deve envolver um conjunto alargado de 

actores da indústria do turismo (hotelaria, restauração, transportes, operadores e agências 

viagens, etc.) e de outros considerados relevantes do sector público e privado (universidades e 

outras instituições de educação e formação, Câmaras Municipais, instituições de saúde, 
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organizações públicas e privadas dirigidas para a população idosa, etc.). Desta forma, poderá 

assegurar-se uma intervenção integrada e, consequentemente, a qualidade da experiência 

turística oferecida aos turistas seniores pelo destino turístico. A OGD existente num destino 

turístico pode assumir um papel central na liderança e coordenação do processo colaborativo de 

desenvolvimento do TSI num determinado destino turístico, bem como na fase de execução e 

gestão das estratégias definidas. 

As estratégias de qualificação e criação dos recursos do destino turístico para a promoção 

do TSI devem ter por base, as iniciativas existentes ou previstas no domínio do turismo e os 

desafios colocados pelo mercado do TSI e respectivos segmentos de turistas seniores à indústria 

do turismo e aos destinos turísticos, em termos da oferta e da procura. A nível da oferta será 

necessário intervir, designadamente, i) na formação dos recursos humanos; ii) na melhoria das 

condições de conforto e segurança das infra-estruturas, dos locais turísticos, dos transportes 

públicos e respectivas áreas de acesso (acessibilidades, equipamento ergonómico, iluminação 

adequada, etc.); iii) no desenvolvimento de actividades turísticas/produtos turísticos que valorizem 

os recursos existentes e mereçam o interesse dos turistas seniores. A nível da procura deve 

identificar-se os segmentos de turistas seniores estratégicos para o destino turístico e preparar os 

meios de promoção/marketing e distribuição mais adequados para eles (material promocional e 

outra literatura turística adaptada às capacidades físicas e cognitivas da população idosa, 

marketing colaborativo entre os actores de destino turístico, etc.). 

Atendendo ao carácter mutável do mercado sénior e ao contributo do conhecimento para 

a competitividade de um destino turístico, a recolha de informação sobre o mercado sénior 

internacional e as tendências do ambiente macro e a sua disseminação é fundamental para 

sustentar as estratégias de qualificação e/ou criação de recursos e assegurar o seu 

acompanhamento e avaliação. 

A análise feita ao caso de estudo da dissertação, a área da Região de Turismo da Rota da 

Luz (RTRL), permite concluir que esta reúne um conjunto de vantagens comparativas para o 

desenvolvimento do segmento do TSI. Estas vantagens comparativas correspondem ao carácter 

apelativo e singular dos seus recursos naturais e da sua história e cultura e ao potencial da 

Universidade como fonte de conhecimento e parceiro chave para o desenvolvimento do turismo 

regional. Os recursos turísticos referidos poderão ser utilizados no desenvolvimento de ofertas 

turísticas (turismo cultural, turismo de aventura e eco-turismo, turismo rural e turismo de saúde) 

dirigidas para diferentes sub-segmentos do mercado sénior internacional. Adicionalmente, a RTRL 

possui uma série de condições que os turistas de mais idade valorizam num destino turístico 

(clima moderado na época baixa, condições topográficas que permitem a prática de actividades 

desportivas aliadas ao turismo, gastronomia variada e saudável, boas acessibilidades viárias com 

o exterior, boa cobertura de infra-estruturas de saúde, etc.). No entanto, a promoção do segmento 

do TSI na área da RTRL requer um conjunto de intervenções visando: i) a qualificação dos 

profissionais do turismo para um atendimento de qualidade dos turistas deste escalão etário, ii) o 

aumento da quantidade e qualidade da oferta hoteleira, iii) a melhoria das acessibilidades internas, 
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iv) o funcionamento adequado dos transportes internamente e com o exterior; v) o 

desenvolvimento de infra-estruturas de lazer e de ofertas turísticas integradas a partir da 

valorização dos recursos existentes. Adicionalmente, existem vários factores na RTRL que limitam 

uma utilização competitiva dos seus recursos turísticos, designadamente, para o segmento do TSI. 

Um deles equivale à ausência de uma política de destino integrada e concertada devido, por um 

lado, ao baixo nível de cooperação entre os agentes e, por outro lado, à falta de liderança e 

coordenação do desenvolvimento do turismo regional pela entidade que gere a RTRL. Além disso, 

não existe o reconhecimento pela maioria dos actores regionais do potencial do segmento do TSI 

para o desenvolvimento socio-económico regional. No entanto, existem algumas dinâmicas que 

devem ser aproveitadas para solucionar os constrangimentos identificados. Elas correspondem: i) 

ao suporte político, designadamente, de várias Câmaras Municipais, para o desenvolvimento do 

turismo e ii) ao conjunto de iniciativas fragmentadas, em curso e previstas, orientadas para a 

valorização/criação de recursos turísticos, que devidamente articuladas poderão aumentar a 

capacidade de atracção da RTRL junto do mercado do TSI.  

Tendo em conta a análise apresentada sobre as condições da área da RTRL para o 

segmento do TSI, é possível identificar um conjunto de recomendações.  

Neste território há a necessidade de mobilizar um conjunto alargado de actores que 

intervêm no turismo, designadamente, alguns dos que constituem a entidade RTRL e outros 

considerados relevantes, para definirem uma visão para o turismo a longo prazo e as estratégias 

de desenvolvimento necessárias para concretizar essa visão partilhada. Como foi argumentado, o 

TSI poderá ser um dos segmentos de mercado a explorar no âmbito da política de turismo da 

RTRL, cuja promoção necessitará da cooperação de diferentes actores regionais da indústria do 

turismo (empresas de hotelaria, empresas de restauração, agências de viagens e operadores de 

viagens, empresas de transportes, etc.) e do meio institucional (municípios, entidades 

responsáveis pela prestação de cuidados de saúde do sector público e privado, Universidade de 

Aveiro, etc.). A cooperação com actores exteriores à área da RTRL, pode também constituir uma 

oportunidade a explorar na estratégia de desenvolvimento do TSI, por exemplo, com outras áreas 

turísticas nacionais ou com operadores públicos ou privados estrangeiros especializados em 

viagens para turistas seniores. 

O processo colaborativo para a definição de uma estratégia para a promoção do TSI na 

RTRL, deve ter por base um conhecimento alargado sobre o mercado sénior internacional 

(características, necessidades e expectativas das diversas tipologias de turistas seniores, etc.) e 

sobre a actividade turística na RTRL (recursos turísticos existentes, projectos de qualificação dos 

recursos em curso ou previstos, etc.). Esse conhecimento sustentará as acções de 

qualificação/criação dos recursos turísticos necessários para atrair os segmentos de turistas 

seniores que se revelem estratégicos para a região. 

Um aspecto bastante importante que terá de ser equacionado na RTRL, no âmbito de uma 

estratégia de promoção do TSI, é a sua capacidade de organização. De facto, para além da 

mobilização e da concertação dos agentes relevantes para transformar as vantagens 
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comparativas da região em vantagens competitivas, é necessário que a entidade RTRL repense 

as suas funções enquanto OGD e possa assumir um papel activo na coordenação e liderança do 

processo de desenvolvimento do turismo na região, e especificamente, do segmento do TSI. O 

conhecimento que possui sobre os diferentes actores da indústria do turismo e de outros actores 

regionais e os contactos estabelecidos com eles podem facilitar esse processo. A entidade RTRL 

poderá assim acompanhar a tendência verificada em muitas OGDs, no sentido de uma atitude 

mais pro-activa face aos desafios colocados pelo funcionamento do mercado turístico global e das 

forças do ambiente macro. 

Importa ainda referir que o suporte político, ou seja, o interesse de vários responsáveis 

políticos da RTRL para com o desenvolvimento do turismo, devidamente coordenado com os 

agentes da indústria do turismo, poderá constituir um recurso de suporte chave para o 

desenvolvimento integrado do turismo na região, e mais especificamente, de uma estratégia 

dirigida para o mercado do TSI. 
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Anexo 1 - Recomendações da Sessão de Encerramento da Conferência Europeia de 
Cannes, Novembro 1985 (ETC,1993) 
 

O mercado de viagens dos cidadãos seniores 
1. O mercado sénior para o turismo não deve ser considerado uma entidade homogénea 

determinada apenas pela idade, mas um segmento diversificado de acordo com as características 

físicas e intelectuais da população idosa. 

2. Embora os turistas seniores não devam ser segregados das outras gerações, é essencial que a 

indústria do turismo compreenda os problemas e necessidades específicas das várias tipologias de 

turistas seniores para assegurar que os serviços adequados são assegurados. 

3. É necessário um conhecimento mais aprofundado para uma compreensão clara do mercado, o 

que requer uma investigação sobre este mercado não apenas na Europa mas também nos 

principais países que geram viagens internacionais. 

4. Nesta investigação para melhorar o conhecimento do mercado sénior, a indústria do turismo 

deve estabelecer uma relação de proximidade com as instituições académicas envolvidas no 

estudo dos idosos, assim como com organizações dedicadas ao seu bem-estar. 

5. Devem ser dados os passos adequados para assegurar um acordo internacional sobre o 

conjunto consensual de definições e termos relacionados com a questão da conferência: o turista 

sénior. 

 

Marketing 
6. Os operadores de viagens especializados e os agentes de viagens devem assumir um papel de 

marketing central no desenvolvimento do mercado turístico sénior. 

7. Devem ser tomadas medidas especiais para assegurar uma comunicação mais efectiva aos 

turistas seniores da informação sobre os produtos turísticos, particularmente, na época baixa. 

8. Os membros da ETC devem estabelecer grupos inter-sectoriais para o desenvolvimento do 

turismo sénior, particularmente, na época baixa; devem ser formuladas estratégias de marketing 

também com a colaboração das organizações que representam os interesses dos turistas seniores. 

 

Adaptação dos serviços 
9. A indústria do turismo deve evitar qualquer redução na qualidade dos serviços durante a época 

baixa e oferecer produtos com um adequado rácio custo/valor durante os períodos de época baixa. 

10. Deve ser dada uma atenção particular à selecção e formação dos recursos humanos que 

contactam com os turistas seniores. 

11. Cada sector da indústria do turismo, a nível nacional e internacional, deve ser motivado a 

desenvolver padrões de serviço para responder às necessidades deste mercado, tendo em conta a 

opinião das organizações preocupadas com o bem-estar dos cidadãos seniores. 
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O papel dos governos e das agências internacionais 
12. A Comissão Europeia deve estruturar o seu programa de turismo de forma, a que reflicta a 

importância actual e potencial deste mercado, no minimizar dos graves problemas colocados pela 

sazonalidade. 

13. A indústria do turismo em cada país deve assegurar que os governos, quando procuram 

responder às necessidades dos idosos, conheçam os problemas bem como as oportunidades 

criadas pelo apoio no alojamento e nos serviços de transporte. 

14. O Grupo Europeu de Acção para o Turismo e as suas organizações membro devem assumir o 

desenvolvimento e promoção deste mercado como uma questão prioritária. 

15. Governos, individualmente e através as agências inter-governamentais, devem remover as 

barreiras formais, particularmente aquelas que discriminam viagens por autocarro, comboio e 

outras formas de transporte público. 

16. Os responsáveis pelas condições dos terminais de transportes (aeroportos, estações de 

caminho de ferro e estações de autocarro) – devem prestar uma atenção especial às necessidades 

dos turistas idosos. 

17. As autoridades municipais na Europa devem reconhecer a necessidade de condições 

adequadas de estacionamento dos autocarros, tendo particular atenção às necessidades dos 

turistas seniores. 

18. A ETC e o IHA devem ser congratuladas pela sua iniciativa em realizar esta conferência e 

deverão, como parte do programa em curso sobre a sazonalidade, promover uma reunião numa 

data adequada. 
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Anexo 2 - Motivações para viajar dos turistas seniores (Golik, 1999) 
 

 

Motivação para viajar 

 

Motivos para viajar 

Motivação nostálgica 

 Visitar amigos e familiares 

 Visitar locais que fazem parte da memória 

 Recordar bens momentos do passado 

 Visitar locais onde têm raízes familiares 

 Coesão familiar 

Motivação social 

 Conhecer pessoas novas e fazer novos conhecimentos 

 Viajar em conjunto com amigos 

 Viajar com pessoas que têm interesses semelhantes 

Desejo de aprender  

 Viver experiências novas e diferentes 

 Aumentar o conhecimento e satisfazer a curiosidade 

 Contacto com outras culturas e tornar-se mais culto 

 Experimentar o prazer da descoberta 

 Sentir-se um participante activo no mundo  

Desejo de evasão 

 Sair de casa e da rotina diária 

 Relaxar e divertir-se 

 Realizar férias luxuosas 

 Usufruir de uma mudança de ambiente 

Necessidade de estímulo intelectual 

 Reflexão pessoal sobre a sua personalidade 

 Aumentar o auto-conhecimento 

 Estimular os seus dons intelectuais 

 Partilhar opiniões com as pessoas com quem viaja 

 Estar sozinho e obter tranquilidade  

 Obter novos conhecimentos 

Procura de uma posição social 

 Visitar locais onde outras pessoas não tiveram 

 Ganhar o respeito dos outros 

 Capaz de contar experiências a outras pessoas 

Desenvolver actividade física 
 Participar na sua actividade ou desporto favorito 

 Vivenciar emoções fortes 

             

 Fonte: Golik (1999), Not over the hill. Just enjoying the view  
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Anexo 3 - Segmentação dos turistas seniores australianos (Golik, 1999) 
 

Tipo de segmento 

 

Motivações / Expectativas para viajar 

 

Características demográficas 

“Vacationers” 

▪ Querem viajar para locais que sempre 

quiseram conhecer enquanto a saúde 

permite; 

▪ Querem viajar e não querem adiá-lo por 

mais tempo; 

▪ Normalmente têm um parceiro; 

▪ Querem uma quebra na rotina e estão 

dispostos a despender dinheiro para isso; 

▪ Gostam de estar com a família e amigos; 

▪ Valorizam o conforto e a segurança. 

▪ 52,2% com 65 a 74 anos, 26,6% com 

menos 65 anos e 21,3 % com + 75 anos; 

▪ 57,6% mulheres e 42,4% homens; 

▪ 57,7% casados / união facto e 42,3% 

solteiros/viúvos; 

▪ Maioria reformados (89,2%) 

▪ Maioria com rendimento abaixo dos 

$19,999 (71%) 

“Livewires” 

▪ Estão dispostos a novas experiências; 

▪ Querem conhecer novas pessoas e 

socializar; 

▪ Gostam de partilhar as suas experiências 

com os outros; 

▪ Querem um crescimento e 

desenvolvimento pessoal contínuo; 

▪ Procuram auto-realização; 

▪ Querem ter conforto enquanto viajam; 

▪ Gostam de estar com a família e amigos. 

▪ 59,8% com idade entre os 65 e 74 anos, 

19,8% com menos de 65 anos e 20,7% 

com mais de 75 anos; 

▪ 59,8% mulheres e 40,2% mulheres; 

▪ 84,2% casados / união facto e 15,8% 

solteiros/viúvos 

▪ Maioria reformados (93%) 

▪ Maioria com rendimento abaixo dos 

$19,999 (62,1%) 

“Explorers” 

▪ São os turistas seniores mais extrovertidos;

▪ Procuram novas experiências e encontrar 

novas pessoas; 

▪ Não viajam para estarem com a família e 

amigos; 

▪ Não procuram deslocações confortáveis ou 

familiares; 

▪ Querem estar activos e envolvidos 

enquanto viajam; 

▪ Procuram crescimento e desenvolvimento 

pessoal. 

▪ 53,3% com idade entre os 65 e 74 anos, 

35,5% com menos de 65 anos e 11,2% 

com mais de 75 anos; 

▪ 55,7% homens e 44,3% mulheres. 

▪ 84% casados / união facto e 16% 

solteiros/viúvos 

▪ Maioria reformados (90%) 

▪ 50% com rendimento acima dos 

$20,000  

“Home Bodies” 

▪ São turistas cautelosos e hesitantes; 

▪ Falta de motivação para viajar; 

▪ Não estão interessados em conhecer 

novas pessoas; 

▪ Não querem novas experiências; 

▪ Não têm necessidade de crescimento e 

enriquecimento pessoal. 

▪ 51,9% com idade entre os 65 e 74 anos, 

13,2% com menos de 65 anos e 34,9% 

com mais de 75 anos; 

▪ 55,7% homens e 44,3% mulheres. 

▪ 57,4% casados/união facto e 42,6% 

solteiros/viúvos 

▪ Maioria reformados (97,3%) 

▪ 75,1% com rendimento abaixo dos 

$19,999 
 

Fonte: Golik (1999), Not Over the Hill. Just Enjoying the View 
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Anexo 4 - Clusters de turistas seniors americanos, Pensilvânia (Shoemaker, 2000) 
 

Clusters de Turistas 

Seniores 
Características gerais 

“Escape and Learn Group”

 

▪ Principais motivações para viajar: visitar novos locais, descansar e relaxar, sair 

da rotina diária e viver novas experiências; 

▪ 51,2% trabalham a tempo inteiro ou a tempo parcial; 48,8% são reformados ou 

desempregados; 

▪ Idade média é 65 anos; 

▪ Grupo com os rendimentos mais elevados; 

▪ Preferência por viajarem com amigos ou familiares do que em grupo; 

▪ Factores relevantes na escolha de um destino: preço do alojamento, 

qualidade/beleza cénica e preço transporte. 

“Retirees” 

 

▪ Preferem revisitar um destino do que visitar um novo; 

▪ Motivação principal para viajar: escapar à rotina diária. 

▪ 57,2% dos turistas são reformados ou sem emprego; 42,8% trabalham a tempo 

inteiro ou a tempo tempo parcial; 

▪ Idade média é de 66 anos; 

▪ Cerca de metade dos turistas não dispõem de rendimentos elevados (cerca de 

50% ganham menos menos de 30.000 dólares por ano); 

“Active Storytellers” 

 

▪ Motivos para viajar: escapar à rotina diária; viver novas experiências, visitar 

familiares,  

▪ Encontrar pessoas e socializar, visitar festivais, ter enriquecimento espiritual; 

estar com pessoas do sexo oposto e visitar museus e património histórico; 

▪ 50% reformados ou desempregados, 50% trabalham a tempo inteiro ou a 

tempo parcial; 

▪ Idade média 62 anos; 

▪ Com os menores rendimentos dos 3 grupos (cerca de 1/3 deste segmento de 

mercado ganha 30.000 a 40.000 dólares por ano);  

▪ Actividades desenvolvidas durante as viagens: visitar atracções locais, visitar 

monumentos históricos, fazer compras, ver a paisagem e desenvolver 

actividades desportivas. 

▪ Preocupação com as características do destino. 
 

Fonte: Shoemaker (2002), “Segmenting the Mature Market: 10 years later”, Journal of Travel Research, Vol. 39, Nº 1, 

August 2000 
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Anexo 5 - Tipologia de turistas seniores proposta pela Focus Mc (2002) 
 

 

Tipos de turistas seniores 

 

Características Gerais 

“First Class Traveller” 

▪ Turistas individuais; 

▪ Efectuam gastos diários elevados; 

▪ Gostam de actividades nocturnas, jantares de recepção e hotéis de luxo; 

“Average Traveller” 

▪ Turistas que gostam de viajar com a família e que utilizam ofertas especiais e 

familiares; 

▪ Rendimentos modestos e gastos diários baixos; 

“Freethinker” 

▪ Turistas que gostam de aventuras; 

▪ São espontâneos; não gastam muito em alojamento mas fazem 

despesas significativas num conjunto de extras. 

“Group-Traveller” 

▪ Gostam de explorar novos destinos; 

▪ Gostam de companhia e de viajar em grupo, o que lhes permite obter 

vantagens financeiras e em termos de segurança; 

“Comfort-Group-Traveller” 

▪ Estão mais interessados no conforto do que na companhia; 

▪ Estão dispostos a pagar por serviços de luxo; 

▪ Têm idade compreendida entre 60 e 75 anos. 
 

Fonte: WTO e FOCUS Mc (2002), News Findings on Senior Tourism 
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Anexo 6 – Segmentação do mercado sénior australiano (Kim et al, 2003) 
 

Grupos de turistas 

seniores 
Características Gerais 

“Active Learners” 

▪ Normalmente, viajam com familiares e amigos e não têm rendimentos anuais 

elevados. 

▪ Motivações para viajar: crescimento pessoal e aprendizagem e 

desenvolvimento; viver novas experiências e fazer actividades. 

▪ Preocupações: adoecer, disponibilidade de serviços médicos, segurança e 

tranquilidade, higiene e condições de saneamento no destino. 

“Relaxed family body” 

▪ Grupo com rendimentos anuais não elevados; 

▪ Normalmente, viajam com familiares, maioria são viúvos. 

▪ Motivações para viajar: descansar e relaxar e visitar familiares / amigos. 

“Careful participant” 

▪ Maioria turistas do sexo masculino e com elevados rendimentos anuais; 

viajam normalmente com companhia e cônjuge; 

▪ Motivações para viajar: ver novas experiências, saúde e bem-estar. 

▪ Preocupações: ficar doente, disponibilidade de serviços médicos, segurança e 

tranquilidade, higiene e condições de saneamento no destino. 

“Elementary Vacationer” 

▪ Maioria turistas do sexo masculino e com elevados rendimentos anuais; 

▪ Viajam normalmente com companhia e cônjuge; 

▪ Motivações para viajar: ver e viver novas experiências. 

▪ Preocupações: viagens de autocarro durante vários dias, segurança, higiene e 

condições de saneamento no destino. 
 

Fonte: Jaesoo Kim et al (2003), “Segmenting the market of West Australian senior tourists using an artificial neural 

network”, Tourism Management, Vol. 24 
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