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RESUMO
O turismo tornou-se um fenómeno mundial e o setor do turismo sénior está em franca expansão. O lugar do turismo e das práticas
de lazer, para além do impacto económico incontornável que contêm, carece de ser reintegrado e perspetivado nas suas valências
funcionais, psicossociais e culturais. Porém, dado que as preocupações relativas ao bem-estar e à satisfação com a vida se configuram
enquanto dominantes efetivas das temáticas de maior atualidade na investigação aplicada, somos confrontados com a necessidade de
equacionar o contributo das atividades culturais e das experiências turísticas para a experiência pessoal no processo de envelhecimento.
Na presente investigação procura-se: i) conhecer um conjunto restrito de relações entre práticas de lazer dos turistas seniores e as variáveis
sociodemográficas e o estado de saúde percebido pelos mesmos, aferindo-se os níveis de importância atribuídos a um conjunto de aspetos
motivacionais para visitar os Açores; ii) analisar a relação entre os motivos referidos e a promoção do bem-estar individual; e iii) verificar
a relação entre a satisfação com a vida e as variáveis sociodemográficas. A amostra que sustenta o estudo é composta por 553 turistas que
visitaram os Açores, com idades situados entre os 55 e os 94 anos (M=65; DP=7,4). Em termos de procedimentos metodológicos analíticos,
foram sobretudo efetuados testes não paramétricos (e.g., teste de independência do qui-quadrado) e a Análise de Correspondências
Múltiplas. Constatou-se a existência uma associação estatisticamente significativa entre algumas variáveis sociodemográficas dos turistas
seniores, assim como entre a perceção sobre o seu estado de saúde, e: i) algumas das variáveis associadas às atividades de lazer propostas
no destino Açores; ii) a sua satisfação com a vida.
Palavras-Chave: Bem-estar; Satisfação com a vida; Envelhecimento ativo, Turismo sénior; Atividades de lazer.

INtRODUÇãO
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2017; 2018), Portugal depara-se com um agravamento do envelhecimento demográfico
até 2080. Prevê-se uma perda de 2,8 milhões de pessoas, uma diminuição no número de jovens, na orden dos 600.000, e um aumento
de 700.000 de pessoas idosas, bem como do índice de envelhecimento, e seguindo, aliás, a tendência a nível mundial de aumento de
envelhecimento demográfico, nas próximas décadas. Por outro lado, as pessoas idosas têm vindo a melhorar a sua condição e o seu estado
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de saúde, permitindo maior atividade e aspirações para viajar, experienciar e conhecer. O turismo sénior tornou-se um setor em franca
expansão. Viajar, ter experiências novas parece ser uma necessidade que configura bem-estar e felicidade.
Portugal, e mais especificamente a Região Autónoma dos Açores, tem sido reconhecido a nível mundial como um destino turístico
de referência, o que atrai cada vez mais turistas de faixas etárias distintas, sobretudo o turismo sénior, cujas características específicas o
tornam um mercado em ascensão e de grande importância para a economia local – as pessoas na reforma têm maior disponibilidade de
tempo e condições económicas para viajar mais vezes e durante mais tempo, com preferência pela época baixa (Ashton, Cabral, Santos, &
Kroetz, 2015; Lisbon, 2015; Santos, Medeiros, Moniz, Tomás, Silva, Vieira, Furtado, & Ferreira, 2018a).
O facto de se viajar cada vez mais para ilhas, enquanto destino turístico, pressupõe reconhecer-se que o turismo nelas desempenha um
papel de extrema importância na economia local, uma vez que esses destinos são conhecidos por ter poucos produtos para exportar e
promover a sua economia e que, por isso, têm dificuldade em competir nos mercados globais de exportação (García-Almeida & Hormiga,
2017; Moniz, Medeiros, Silva, & Furtado, 2018). Neste enquadramento, as ilhas recorrem ao turismo sustentável para preservar a sua
natureza e o seu património cultural - duas das principais razões que levam as pessoas idosos a escolher esse tipo de destino para viajar
(Nascimento & Santos, 2016; Rodrigues & Mallou, 2014; Seyamont, 2017). Locais esses muito vocacionados para facultar experiências
mais pessoais, tais como o contacto com a natureza (com a mínima intervenção do Homem), experiências termais, património edificado e
cultural e festas (Chen & Shoemaker, 2014; Spasojevic & Bozic, 2016; Medeiros, Moniz, Tomás, Silva, Furtado, Vieira, Santos, & Ferreira,
2018a), experiêncas de bem-estar geral que contribuem para a promoção da saúde.
Os Açores são considerados um dos destinos mais competitivos e sustentáveis, pautados pela inovação e reconhecidos como referência
na criação de produtos e serviços turísticos (Araújo, 2017; Henriques, 2017; Portugal Global, 2017) e considerado o local mais belo do
mundo (National Geographic Traveler, 2016).
É neste sentido que surge o interesse em estudar o turismo sénior na Região Autónoma dos Açores, uma vez que ao longo dos
anos se tem vindo a registar um aumento significativo da população sénior mundial, surgindo assim a necessidade de uma análise mais
aprofundada das características dos turistas com idade avançada, a fim de promover experiências flexíveis e adaptáveis, com impacto na
sua qualidade de vida (Lisbon, 2015; Nascimento & Santos, 2016), em suma experiências positivas de bem-estar psicológico, nas aceções
cognitiva e emocional.
O estudo desenvolvido enquadra-se num projeto de investigação mais alargado, intitulado TuSénior 55+ - Turismo Sénior e Bem-Estar
no Destino Açores: Criação de um Produto Cultural. Está a ser desenvolvido na Universidade dos Açores, por uma equipa multidisciplinar
de docentes. Com o apoio do programa PO2020 Açores, esse projeto tem como objetivos: (i) compreender as motivações, as expetativas,
os desejos e as necessidades dos seniores de vários locais (ilhas dos Açores, continente português, EUA e Canadá) sobre o consumo de
um produto cultural e de otimização da saúde e bem-estar; (ii) verificar as necessidades de mobilidade motora e outras peculiaridades
de alimentação, segurança e saúde dos seniores em viagem, face à oferta presente na ilha de São Miguel; (iii) compreender as formas de
bem-estar psicológico e social dos seniores, prevendo a situação de deslocação; (iv) criar formas de memória significativa e experiências
de flow; (v) construir um programa de turismo sénior para um espaço temporal desejado, fundamentado nas solicitações e motivações
dos seniores para o destino Açores e respeitando as suas especificidades em termos de limitações funcionais, mobilidades, experiências
gastronómicas saudáveis, experiências de termalismo e aquisição de conhecimentos acerca do património cultural e natural açoriano,
tendente à otimização do bem-estar global e da promoção do envelhecimento ativo; (vi) promover os Açores como um destino sénior
por excelência.

tURISMO SÉNIOR, SAÚDE E BEM-EStAR
O turismo sénior encontra-se em franca expansão e constitui um nicho de mercado que representa as pessoas idosas com maior poder
de compra e tempo livre, que procuram informações na internet sobre os destinos a visitar e que pretendem sobretudo o turismo de
saúde, turismo de bem-estar físico e mental e turismo de aprendizagem e cultura. Assim, o turismo sénior representa um setor de novas
oportunidades e de grande impacto socioeconómico, devendo por isso ser alvo de atenção por parte da indústria turística (Ashton et al.,
2015; Lisbon, 2015; Medeiros et al., 2018a; Medeiros, Ferreira, Tomás, Moniz, Silva, Vieira, Furtado, & Santos, 2018b).
O turismo é considerado uma fonte produtora de bem-estar, uma vez que implica novidade, alegria, descontração, autodeterminação,
ocupação de tempo livre e momentos de interação com o meio e com os outros, constituindo-se como um veículo de acesso à cultura, ao
conhecimento, à comunicação e à interação social (Ashton et al., 2015; Lisbon, 2015; Medeiros et al. 2018a, b). Ademais, o ato de viajar
tem um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas, pelo seu valor sociocultural e psicossocial e ao promover sonhos, realizações,
conhecimento e troca de experiências, o que contribui para o envelhecimento ativo (Rodrigues & Mallou, 2014; Medeiros et al., 2018b).
O bem-estar subjetivo corresponde à avaliação que a pessoa faz da sua qualidade de vida e da satisfação que experimenta no dia-a-dia,
pelo que é composto por uma dimensão cognitiva – satisfação com a vida – e uma dimensão afetiva – afetos positivos e negativos (Diener,
1984). Neste sentido, a satisfação com a vida adquire uma importância acrescida no âmbito do turismo sénior, uma vez que as experiências
positivas que a pessoa adquire ao longo da sua viagem podem contribuir para uma avaliação mais positiva das suas condições de vida
e ajudar a pessoa idosa a equilibrar os ganhos e as perdas do seu próprio processo de envelhecimento, de uma forma mais positiva (Cf.
modelo interativo e multicausal de Baltes, Reese, & Lipsitt, 1980). Além disso, tenha-se presente que a satisfação com a vida é atribuída ao
acumular de experiências positivas que promovem emoções agradáveis, pelo que o quotidiano da pessoa é influenciado pelas experiências
de vida e pela perceção do mundo externo (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Freire, Zenhas, Tavares, & Iglésias, 2013; Granjo, 2015),
o que vai ao encontro da literatura no âmbito do turismo sénior, segundo a qual o ato de viajar é promotor de experiências positivas e
de bem-estar (e.g., Ashton et al., 2015; Rodrigues & Mallou, 2014; Wijaya et al., 2018; Medeiros et al., 2018a, b). A este respeito, julgase pertinente refletir sobre a satisfação da pessoa idosa relativamente à sua viagem, uma vez que o turismo nessa faixa etária pode ser
considerado uma estratégia de envelhecimento ativo e, consequentemente, uma forma de promover a qualidade de vida (Lisbon, 2015;
Wijaya, Wahyudi, Kusuma, & Sugianto, 2018; Moniz, Medeiros, Silva, & Furtado, 2018).
Sabe-se que a satisfação das necessidades turísticas é o objetivo primordial da atividade de marketing e que a acessibilidade é considerada
um parâmetro de qualidade e um fator importante para a satisfação com a viagem, juntamente com o conjunto de experiências que o
turista adquire no destino, pelo que se torna premente o estudo dessas variáveis (Alén, Domínguez, & Losada, 2016, Moniz et al, 2018,
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Noo-urai & Jaroenwisan, 2017, Sheresheva & Buzulukova, 2014, Yodmongkol, Sangkakorn, & Reeveerakul, 2015; Zsarnoczky, 2017). De
acordo com Bagus (2014), as pessoas idosas sentem-se mais satisfeitas quando estão interessadas em destinos que nunca visitaram antes,
quando podem adquirir novos conhecimentos e experiências, quando o destino oferece boas condições em termos de infraestruturas de
saúde, qualidade dos serviços de agências de viagem e bons guias turísticos. Vigolo, Simeoni, Cassia e Ugolini (2017) estudaram a satisfação
dos turistas seniores que visitaram Sirmione (Itália) e concluíram que a grande motivação dos turistas seniores para visitar esta região era
o relaxamento, atividade que promove a satisfação com o destino. Huber, Milne e Hyde (2018) argumentam que os fatores facilitadores de
uma jornada - atributos de destino e variáveis interpessoais - são preditores de satisfação do turista, destacando a importância do clima,
gastronomia, condições financeiras, oportunidades de relaxamento e diversão. Um estudo realizado pelo Observatório de Turismo dos
Açores (2017) mostra que os turistas que visitam a região estão satisfeitos com o destino e valorizam as paisagens, a natureza, a segurança
e a qualidade da água do mar e preferem atividades de contemplação, visitas a jardins, atividades desportivas e passeios de jipe.
Neste sentido, torna-se premente estudar a satisfação dos turistas seniores que visitam os Açores, assim como as atividades que
desenvolvem no destino, tendo em conta que um bom destino turístico para as pessoas idosas deve proporcionar experiências consistentes
ao longo do tempo e que promovam o seu bem-estar (Tiago, Couto, Tiago, & Faria, 2016) e a sua saúde em geral.
Incindindo na perceção de saúde, nas atividades desenvolvidas e na satisfação do turista sénior que visita os Açores, neste estudo
adotou-se uma abordagem quantitativa que teve como objetivos: i) conhecer um conjunto restrito de relações entre práticas de lazer
dos turistas seniores e as variáveis sociodemográficas e o estado de saúde percebido pelos mesmos, aferindo-se os níveis de importância
atribuídos a um conjunto de aspetos motivacionais para visitar os Açores; ii) analisar a relação entre os motivos referidos e a promoção do
bem-estar individual; e iii) verificar a relação entre a satisfação com a vida e as variáveis sociodemográficas.

MEtODOLOGIA
A amostra é constituída por 553 turistas seniores, com idades compreendidas entre os 55 e os 94 anos (M= 65; DP= 7,4), dos quais
295 são do sexo feminino (54,6%) e 245 do sexo masculino (45,4%). Quanto à origem, 306 turistas são de Portugal continental ou Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira (55,3%) e 245 são turistas estrangeiros (44,5%), verificando-se que 396 pessoas são da Europa (71,9%)
e 155 são da América ou da Ásia (28,1%). Na sua maioria reformados (63,2%) e com habilitações ao nível do ensino superior (45,2%), os
turistas seniores da amostra consideram que a sua saúde é boa (43,4%) ou excelente (26,8%). Ao analisar a presença de limitações físicas
e/ou restrições alimentares, verifica-se que apenas 12,3% dos turistas seniores tem limitações físicas, sobretudo dificuldades motoras ou
problemas de articulação (52,5%) e que apenas 12,8% tem restrições alimentares, sobretudo alergia ou intolerância (59,7%).
O instrumento de recolha de dados consistiu num questionário construído para o efeito (bilingue Português e Inglês), direcionado
a turistas com idade igual ou superior a 55 anos, que visitaram os Açores entre maio de 2017 e janeiro de 2018. A primeira parte do
questionário permite efetuar uma caraterização sociodemográfica dos inquiridos e inclui questões sobre idade, sexo, nacionalidade e
habilitações literárias. A segunda parte do instrumento incide sobre a perceção que a pessoa tem relativamente ao seu estado de saúde,
avaliado através de uma escala de likert de 5 pontos (1 = nível mais baixo e 5 = nível mais alto). A terceira parte do questionário incide
sobre as atividades desenvolvidas no destino e a satisfação do turista com as mesmas, através de uma escala de likert de 5 pontos (1 = fiz
e fiquei muito satisfeito, 2 = fiz, mas não fiquei satisfeito, 3 = não fiz, mas tenho interesse, 4 = não fiz e não tenho interesse e 5 = não
se aplica à minha situação). Aplicou-se, igualmente, a Escala de Satisfação com a Vida, validada para a população portuguesa por Simões
(1992), da original Satisfaction With Life Scale (SWLS) criada por Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985).
A recolha de dados foi efetuada de modo presencial, a uma amostra selecionada por conglomerados (hotéis, alojamentos locais,
alojamentos rurais, espaços culturais e espaços de rua, nas ilhas dos Açores, no continente português e nos Estados Unidos da América)
e o limiar da idade foi estabelecido com base em estudos prévios sobre turismo sénior. Na seleção da amostra, foram ainda atendidos os
argumentos de Plog (2005), de Prideaux, Wei e Ruys (2001) e de Ramos (2005) (como referidos em Losada et al., 2016) sobre a geração
baby boom – a qual tem hoje aproximadamente 55 anos de idade e que se acredita ser responsável por mudanças no mercado. A análise dos
dados foi efetuada com recurso ao programa estatístico IBM SPSS Statistics (Versão 25), onde foram utilizados testes não-paramétricos
(teste de kruskal-Wallis e teste de independência do Qui-Quadrado) e a Análise de Correspondências Múltiplas.

RESULtADOS E DISCUSSãO
Ao nível das atividades desenvolvidas no destino, e considerando todas as atividades propostas aos turistas seniores que visitam os
Açores, constatou-se que a maioria (61.6%) fez essas atividades e ficou satisfeita, conforme é ilustrado na Figura 1. De notar que 17.4%
dos inquiridos referiram que não fizeram as atividades propostas, mas manifestaram interesse em as desenvolver futuramente e, por outro
lado, apurou-se que 2,5% fizeram as atividades propostas, mas não ficaram satisfeitos com as mesmas.
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Figura 1. Avaliação global das atividades propostas aos turistas seniores

As atividades consideradas como potencialmente escolhidas pelos turistas seniores foram analisadas, tendo em atenção a sua execução
ou não e se estes ficaram satisfeitos com a sua realização. Assim, as atividades desenvolvidas no destino foram agregadas em cinco áreas
temáticas:
1. Contacto com a natureza: passear por jardins, visitar paisagens, fazer caminhadas e trilhos e contemplar e sentir a natureza;
2. Experienciar o mar: mergulhar, ir às praias, pescar, passear de barco e fazer Whale Watching;
3. Experiências termais: Desenvolver experiências termais;
4.
: visitar igrejas, visitar museus, conhecer as culturas tradicionais e visitar locais
com artesanato;
5. Festas/diversão: festas, festivais e animação noturna.
Os turistas seniores ficaram muito satisfeitos com as seguintes atividades: contacto com a natureza (83,1%), conhecer o património
edificado e cultural (79,2%) e experiências termais (66,5%), conforme é ilustrado na Figura 2. As percentagens de inquiridos que não
participaram nem manifestaram interesse em participar foram mais elevadas no caso das atividades experienciar o mar (35,5%) e festas/
diversão (30,4%).
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Figura 2. áreas temáticas das atividades desenvolvidas pelos turistas seniores

Estes resultados vão ao encontro da literatura sobre o turismo sénior, segundo a qual as pessoas idosas preferem o turismo de bemestar físico e mental (como experiências termais) e turismo de aprendizagem e cultura (como património edificado e cultural) (Ashton et
al., 2015; Lisbon, 2015). Ademais, tenha-se presente o estudo de Vigolo, Simeoni, Cassia e Ugolini (2017), cujos resultados indicam que a
grande motivação dos turistas seniores para visitar Itália recaem sobre o relaxamento, atividade que promove a satisfação com o destino.
Também Huber et al. (2018) argumentam que o relaxamento é um fator de satisfação do turista. Um outro dado de relevo é o facto de os
turistas seniores se caracterizarem pelo interesse em visitar destinos com muita natureza, preferencialmente com a menor intervenção do
Homem (Chen & Shoemaker, 2014; Spasojevic & Bozic, 2016; Medeiros et al, 2018a,b).
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Com o intuito de avaliar as possíveis associações entre as práticas de lazer dos turistas seniores, as variáveis sociodemográficas e a
perceção do estado de saúde, foi utilizado o teste de independência do qui-quadrado, constando os resultados obtidos na Tabela 1.

Sexo
Contacto com a natureza

não

Experienciar o mar

não

Experiências termais
Conhecer património
Festas/Diversão

não
não
não

Faixa etária

Habilitações literárias

tipo turista

Estado saúde

não

não

2=10,572,
p=0,001

não

não

não

não

não

não

não

não

não

2=21,911,
p=0,000

2=9,607,
p=0,004

não

não

não

2=11,632,
p=0,003
2=11,349,
p=0,023
não

Houve somente associações estatisticamente significativas entre a faixa etária e as atividades desenvolvidas (experiências termais e
conhecer o património edificado e cultural), entre a nacionalidade e a atividade de contacto com a natureza e entre a perceção do estado
de saúde e a atividade conhecer o património edificado e cultural. A partir da análise de resíduos, verifica-se que os turistas mais jovens
(55-64 anos) ficaram mais satisfeitos com as experiências termais e em conhecer o património edificado e cultural, esta última também
referida pelos turistas nacionais e que percecionam a sua saúde como boa a excelente. Já os turistas estrangeiros ficaram mais satisfeitos
com o contacto com a natureza.
Com o propósito de realizar uma abordagem relacional sobre as categorias das múltiplas variáveis apresentadas na Tabela 1, entre as
que apresentaram associações estatisticamente significativas, foi efetuada uma Análise de Correspondências Múltiplas (ACM). Essa técnica
multivariada permite a identificação da especificidade das associações entre as categorias das múltiplas variáveis em análise, permitindo
assim detetar a existência de relações de associação ou de oposição entre os grupos. A partir de um mapa percetual podemos representar
graficamente as correspondências múltiplas, possibilitando assim aferir da existência de relações de associação ou de oposição. A partir
da Figura 3, relativo s medidas de discriminação, constata-se que a dimensão 1 está relacionada com as variáveis ligadas às atividades
“Experiências termais” e “Conhecer o património edificado e cultural” e à idade (faixa etária) dos turistas seniores que visitam os Açores,
enquanto que a dimensão 2 está relacionada com o tipo de turista (se é nacional ou estrangeiro), à perceção do seu estado de saúde e à
atividade “Contacto com a natureza”.

Figura 3. Medidas de discriminação

A partir do mapa percentual, apresentado na Figura 4, é possível analisar cada dimensão, onde se verifica o seguinte:
Dimensão 1: há oposição entre os turistas mais novos (55-64 anos), que ficaram muito satisfeitos em conhecer o património edificado
e cultural e em experienciar as atividades termais e os turistas com mais idade (75+ anos), que não fizeram a atividade de conhecer o
património edificado e cultural, mas que têm interesse em fazê-lo numa próxima visita e que não experimentaram as atividades termais;
Dimensão 2: observa-se a oposição entre os turistas nacionais, com uma perceção do seu estado de saúde satisfatório e que fizeram
atividades associadas ao contacto com a natureza, mas que não ficaram completamente satisfeitos e aos turistas estrangeiros, com um
estado de saúde percebido de excelente e que fizeram e ficaram muito satisfeitos com a atividade de contacto com a natureza.
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Figura 4. Mapa percetual

No que diz respeito à associação entre satisfação com a vida e variáveis sociodemográficas. Verifica-se que apenas houve associações
estatisticamente significativas entre a satisfação com a vida e as habilitações literárias ( 2=17,315, p=0,002), o tipo de turista ( 2=25,239,
p=0,000) e a perceção do estado de saúde ( 2=37,255, p=0,000), como é apresentado na Tabela 2.

Satisfação com a vida

sexo

Faixa etária

Hab. literárias

tipo turista

Estado saúde

não

não

2=17,315,
p=0,002

χ2=25,239,
p=0,000

χ2=37,255,
p=0,000

A partir da análise de resíduos verifica-se que a satisfação com a vida é mais elevada entre os turistas estrangeiros, com habilitações
académicas de nível superior e com a perceção que o seu estado de saúde é excelente.

CONCLUSãO
O turismo sénior é um mercado em expansão, caracterizado sobretudo pela disponibilidade de viajar em época baixa (o que tem um
impacto positivo na redução da sazonalidade) e pelo poder de compra, de tal modo que tem sido reconhecido como um mercado de
oportunidades e desafios.
Com a realização deste estudo, conclui-se que os turistas se envolvem sobretudo em atividades ligadas à natureza, ao património
edificado e cultural e em experiências termais, expressando muita satisfação na sua realização. A faixa etária influencia as atividades
desenvolvidas, sendo que os turistas mais novos preferem desenvolver experiências termais e conhecer o património edificado e cultural.
Também a nacionalidade e a perceção do estado de saúde exercem influência sobre as atividades desenvolvidas, de tal modo que os turistas
nacionais e que percecionam a sua saúde como satisfatória preferem o contacto com a natureza. Verifica-se ainda que a satisfação com a
vida é mais elevada entre os turistas estrangeiros, com habilitações académicas de nível superior e com a perceção de que o seu estado de
saúde é excelente.
Ao ter presente a preferência dos turistas seniores pelo contacto com a natureza, julga-se pertinente a adoção de políticas sólidas de
turismo ambientalmente sustentável, tais como a gestão de locais naturais com elevada sobrecarga de turistas e o controlo dos fluxos de
turismo (i.e., para evitar o impacto negativo do turismo nos ecossistemas das ilhas), numa intervenção coordenada entre todos os atores
do turismo e a redução de barreiras à mobilidade, para oferecer uma experiência mais inclusiva. Ademais, o conhecimento de que alguns
turistas apresentam dificuldades motoras e/ou restrições alimentares aponta para a importância de um olhar atento às necessidades do
turismo sénior, a fim de proporcionar experiências prazerosas e adequadas às suas características, com vista ao seu bem-estar e satisfação
com o destino. A este respeito, o acesso aos serviços regionais de saúde, as barreiras físicas existentes, os níveis de segurança, a alimentação,
os transportes públicos e os recursos naturais e patrimoniais devem ocupar um lugar de destaque nas preocupações dos agentes turísticos,
de modo a promover o turismo de saúde e bem-estar.
Ter conhecimento das atividades desenvolvidas pelos turistas, assim como das suas preferências nesse aspeto, representa um ponto de
partida para o aprimoramento e/ou desenvolvimento de produtos turísticos para esse nicho de mercado, evidenciando a sua diversidade e
ressalvando a necessidade de um olhar atento sobre as suas necessidades. Assim, será possível adequar as políticas de turismo a esse nicho
de mercado, melhorar os produtos existentes ou criar novas ofertas culturais, aproximar os turistas à população local, desenvolver que
envolvam os próprios turistas nas atividades in loco (i.e., experienciar as tradições e desenvolver atividades num ambiente único de vivências
do povo açoriano), potenciar o envolvimento em atividades típicas do destino, como a apanha do chá, cultivo das terras e produção
artesanal. Desta forma, estaremos a oferecer experiências de turismo sénior de qualidade, adaptadas às necessidades e aos interesses desse
público e que promovam o seu bem-estar.
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