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TURISMO E ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO: UMA REALIDADE DE FUTURO 

Helena Pestana  

João Gageiro 

 

A maior riqueza por habitante e o aumento do tempo de vida das populações dos países desenvolvidos são 
geralmente apontados como os principais pilares do turismo dos mais velhos. Admitindo que o aumento da 
esperança de vida tem determinantes sócio-ambientais, propiciadores de contextos benéficos à longevidade 
humana, se o turismo for um desses factores contribuirá ele próprio para um círculo virtuoso de inter-acção 
entre a auto-sustentação dessa longevidade e o desenvolvimento do turismo para as populações mais idosas. 
O aumento da competição está a forçar este sector de actividade económica a procurar novos mercados para 
os seus produtos e nenhum emergiu mais significativamente, nem se apresenta como mais promissor, do que 
o mercado dos turistas seniores, o qual carece no entanto de melhor compreensão e aprofundamento. 

Palavras chave:, sénior, envelhecimento demográfico, saúde, turismo, riqueza. 

The highest income per capita and the growth of lifetime of the populations in developed countries are 
generally pointed out as the main pillars of tourism of the eldest inhabitants. Admitting that the growth of 
lifetime has got social-environmental factors that generate positive contexts to human longevity, if tourism 
comes out to be one of this factors, it will contribute by itself to a virtuous circle of interaction between self-
sustainability of this longevity and the tourism’s development for the eldest populations. The increase of 
competition is compelling this sector of economic activity to the search for new markets for its products and 
none has emerged more significantly, nor has presented itself as the most promising, than the senior market of 
tourism, which demands, meanwhile, for a better understanding and deeper research.  

KEY-WORDS : senior, demographic aging, health, tourism, wealth. 

Um dado adquirido é o aumento progressivo da esperança de vida nos países desenvolvidos, que irá alterar, por si 
só, o equilíbrio entre as diversas etapas do ciclo de vida. Mas, enquanto os primeiros anos são uma preparação para a 
vida activa, o mesmo não acontece com os últimos, onde pelo critério artificial da idade, se reduzirá a distribuição diária 
do tempo laboral e se alargará a do tempo livre. O tempo dedicado à família terá sofrido uma diminuição, devido à 
dispersão familiar e às suas actuais dimensões, o que predispõe um acréscimo do rendimento disponível das unidades 
familiares como sublinham Fogel e Haltield (1981) e Parsons, Talcott (1990).  

O turismo encontra aqui um segmento emergente a explorar, fornecendo ao sénior uma actividade social que 
melhora a qualidade de vida (Rowe e Kahn, 1997) e rechaça a probabilidade de morrer mais cedo (Paúl, 1999). 
Portugal não pode prescindir de uma actividade económica como o turismo, que corresponde a cerca de 8% do PIB e 
que cobre mais de 5% da população activa.  

A evolução da riqueza dos principais países emissores de turismo, em paralelo com a evolução dos principais 
destinos turísticos, bem como a importância das diferentes idades dos turistas é analisada globalmente para Portugal, 
onde se destaca a relevância dos seniores no turismo.  

Os seniores, definidos pelos maiores de 54 anos (Lanquar, Robert 1993:21; Wheatcroft, Stephen e Seekings, John, 
1993:5), têm cada vez maior importância para o turismo (Camden, Debra e McColl, Kennedy, 1991:105-124; 
Parlamento Europeu, 1995:18), embora pouca atenção tenham merecido.  

A não desagregação das idades dos turistas por regiões geográficas no nosso país, e o interesse em conhecer os 
seniores, abriu a oportunidade à realização da investigação concretizada em Lisboa.  

Definiu-se uma caracterização do turista sénior segundo as motivações de férias propondo-se por adjunção algumas 
reflexões que possam contribuir para uma evolução positiva do marketing turístico. O modelo criado consta da figura 1. 
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Saúde, esperança de vida e envelhecimento demográfico 

Se o envelhecimento é um processo contínuo de alteração biológica dos humanos que se inicia ainda no ventre das 
mães, já o conceito de envelhecimento demográfico significa, segundo Bandeira (2004: 183, 184), que a proporção de 
idosos deixa de ser estável (entre 5 a 6%) aumentando progressivamente e ultrapassando a fasquia dos 10%, e cuja 
origem está no declínio da natalidade (Nazareth: 2000:95). 

A adopção de diferentes estilos de vida bem como as diferenças biológicas entre sexos, explicam segundo Nazareth 
(1996:160-162) o excesso de mortalidade dos homens. Porém, tanto a diferenciação de comportamentos dos géneros, 
bem como as suas condições de vida tendem a esbater-se. De facto, o aumento entre 1990 e 2000 na UE da e0 dos 
homens foi em 2,5 anos contra apenas 2,2 anos nas mulheres, com excepção, da Grécia (-0,3), Luxemburgo (-0,2) e 
Espanha (-0,1), onde diminuíram, e em Portugal onde a diferença se manteve inalterada.  

Segundo a Jeffrey Sachs (2001: 24), se permanecerem constantes os outros factores de crescimento, a cada 
melhoria de 10% na esperança de vida à nascença está associada uma taxa média de crescimento anual (TMCA) do 
Produto Interno Bruto (PIB) entre 0,3 a 0,4%. 

 

Quadro 1: Esperança de vida à nascença, por país segundo o sexo.  

 1960 2000 2001 TMCA ‰ 

Países M H M H M H M H 

 UE-15 72,5 67,4 81,4 75,3 : : 2,9 2,8 

Bélgica 73,5 67,7 80,8 74,6 : : 2,4 2,4 

Dinamarca 74,1 70,3 79,3 74,5 79,0 74,3 1,6 1,4 

Alemanha* 72,4 66,9 80,7 74,7 : : 2,8 2,8 

Grécia* 70,7 67,5 80,6 75,5 80,7 75,4 3,4 2,9 

Espanha 72,2 67,4 82,7 75,5 82,9 75,6 3,4 2,8 

França 73,6 67,0 82,7 75,2 83,0 75,5 2,9 2,9 

Irlanda 71,8 68,5 79,2 74,2 78,5 73,0 2,2 1,6 

Itália 72,3 66,5 82,4 76,3 82,9 76,7 3,3 3,5 

Luxemburgo 71,9 66,1 81,3 74,9 : : 3,1 3,1 

Holanda 75,4 71,5 80,5 75,5 80,6 75,7 1,6 1,4 

Figura 1 – M odelo: Envelhecimento demográfico e turismo sénior
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Austria 71,9 65,4 81,2 75,4 : : 3,0 3,6 

Portugal 67,2 61,7 79,7 72,7 80,3 73,5 4,4 4,3 

Finlândia 71,6 64,9 81,0 74,2 81,5 74,6 3,2 3,4 

Suécia  74,9 71,2 82,0 77,4 82,1 77,5 2,2 2,1 

Reino Unido 74,2 68,3 80,2 75,4 80,4 75,7 2,0 2,5 

Noruega 75,8 71,3 81,4 76,0 : : 1,8 1,6 

Suíça 74,1 68,7 82,6 76,9 82,8 77,2 2,7 2,8 

EUA 73,1 66,6 79,9 74,2 80,0 74,4 2,2 2,7 

Canadá   83,0 76,0 83,1 76,2 2,9 2,7 

Japão 70,2 65,3 84,0 77,5 84,2 77,6 4,4 4,2 

Máximos e mínimos. Tmca's com anos extremos.    

* Alemanha e Grécia os dados de 2000 referem-se a 1999.    

Fontes: Anuário do Eurostat 2003 e Dados de Saúde da OCDE de  2002. 

 

O estado de saúde dos cidadãos tem melhorado na UE e constitui um factor relevante na capacidade produtiva da 
sociedade, sendo fortemente determinado pelas condições sócio económicas (nível de instrução, emprego, rendimento, 
riqueza), e estilos de vida, bem como pelas condições ambientais (alimentação, recursos hídricos e habitacionais, 
saneamento básico, poluição atmosférica, tráfego congestionado, ruído).  

De acordo com o Eurobarómetro 2002, das pessoas que não concluíram estudos superiores, 50% auto avaliam o 
estado de saúde como “bom” ou “muito bom”, subindo para 75% nas que possuem habilitações universitárias. As 
pessoas que se encontram em situação de pobreza ou as que revelam níveis mais elevados de isolamento social, 
tendem a classificar o seu estado de saúde como ”mau” ou “muito mau”. Há uma correlação positiva do desemprego 
com a doença ou deficiência física ou mental e com a maior frequência a consultas médicas. Enquanto a elevada 
qualidade de um emprego tem um impacto positivo na saúde e no aumento da esperança de vida, a fraca qualidade é 
fonte de problemas.  

A auto avaliação do estado de saúde explica também em grande parte o grau de satisfação com a qualidade de vida 
sentida. Em 2002 na UE, 78% mostravam-se muito satisfeitos, com destaque para a Suécia (95%) e Dinamarca (94%), 
enquanto que menos vincado para Portugal (50%) e Grécia (49%). As mulheres e os jovens, consideram-se mais 
satisfeitos do que os homens e os idosos.  

Algumas doenças graves estão relacionados com estilos de vida pouco saudáveis, nomeadamente a má nutrição, a 
falta de exercício físico, o abuso de álcool, bem como o consumo de tabaco e de drogas.  

Na UE perto de 17% dos adultos têm excesso de peso e quase 6,5% são obesos, reflectindo riscos acrescidos de 
doenças crónicas, como as cardiovasculares, certos tipos de cancro e a diabetes tipo 2.  

Ainda relacionado com o excesso de peso, Portugal é desde 1995, o país cujo número médio de calorias por 
pessoa/dia, regista o maior valor, acusando um aumento em nove anos de 222 kcal, contra apenas 38 da UE, conforme 
quadro 2. Em sentido oposto, a Holanda é quem mais retrai este crescimento, enquanto que a Suécia e a Finlândia, 
países também do norte da Europa onde pelo factor do clima se poderia esperar um maior consumo deste indicador, 
são os que registam os menores valores ao longo do período em análise. 

 
Quadro 2: Número médio de calorias por pessoa/dia, em kcal. Difere 

 1991 1995 1996 1997 1998 1999 99-91 

EU-15  3 423  3 378  3 404  3 413  3 439  3 461 38

Bélgica /Luxemburgo  3 571  3 584  3 602  3 619  3 610  3 625 54

Dinamarca  3 251  3 333  3 325  3 407  3 434  3 317 66

Alemanha  3 430  3 397  3 401  3 382  3 418  3 411 - 19

Grécia  3 571  3 608  3 593  3 649  3 643  3 689 118

Espanha  3 388  3 249  3 305  3 310  3 342  3 353 - 35

França  3 538  3 536  3 511  3 518  3 560  3 575 37

Irlanda  3 616  3 552  3 555  3 565  3 640  3 649 33

Itália  3 628  3 493  3 514  3 507  3 601  3 629 1

Holanda  3 344  3 186  3 278  3 284  3 231  3 243 - 101
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Áustria  3 543  3 550  3 581  3 536  3 659  3 639 96

Portugal  3 546  3 630  3 665  3 667  3 674  3 768 222

Finlândia  3 120  3 107  3 042  3 100  3 180  3 143 23

Suécia  2 954  3 120  3 175  3 194  3 034  3 141 187

Reino Unido  3 188  3 136  3 221  3 276  3 242  3 318 130
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O envelhecimento demográfico na UE deve-se sobretudo à acentuada redução da natalidade, ou envelhecimento na 
base. Embora a fecundidade apresente um pequeno acréscimo de 1,45 filhos por mulher, para 1,47 em 2001, está 
ainda longe do nível de substituição de 2,1.  

A drástica diminuição da mortalidade infantil durante o primeiro ano de vida, na UE, a qual numa base de 1000 
nados vivos passa respectivamente de 43,5 em 1960 para 4,6 em 2001, com destaque para Portugal por ser o maior 
recuperador com 77,5 em 1960, para apenas 5,0 em 2001. Apesar da consequente maior sobrevivência dos jovens 
(<15 anos), estes estão contudo cada vez em menor número, o que implica um aumento proporcional na população 
activa (15-64 anos) e de forma ainda mais acentuada nos idosos (>64 anos). 

De facto, nos últimos quarenta anos os activos populacionais da UE, têm-se mantido praticamente inalterados, em 
cerca de 2/3, como se vê no quadro 3. Nota-se que as posições extremas se invertem, visto a Irlanda ser o país que 
mais cresce, a uma velocidade média anual de 3,6 efectivos por mil, ter sido durante 35 anos quem deteve os valores 
mínimos, cedendo a partir de 1995 tal posição à Suécia, a qual tinha sido líder da população em idade activa entre 
1965-1970, e que por sua vez é a que em 40 anos maiores perdas apresenta. 

São, porém, bem mais significativas as alterações ocorridas no mesmo período no restante terço da população, 
tanto nos jovens menores de 15, como nos idosos com mais de 64 anos. Em 41 anos a UE perde anualmente 9,3 por 
mil nos jovens, que é quase inteiramente o ganho de 10,8 por mil nos idosos. As pessoas com 65 ou mais anos que 
eram apenas 10,6% da população em 1960, passam a representar 16,3% em 2000, isto é, crescem mais de 50% em 
40 anos. Por sua vez, o envelhecimento em Portugal, acentua-se a partir de 1990, registando em 2002 apenas 15,8% 
de jovens (<15 anos ), contra 16,7% de idosos (>65 anos). 

Numa observação mais atenta no período em análise, regista-se uma drástica diminuição na população jovem na 
Espanha, Portugal e Itália, que se torna ainda mais acentuada nos últimos dez anos, enquanto que a Suécia os países 
escandinavos e o Reino Unido estancam essa hemorragia a partir de 1995, devido principalmente ao excedente do 
saldo migratório.  

De facto, a evolução etária da população da UE fica a dever-se sobretudo aos diferentes comportamentos dos 
países do sul que perdem metade dos jovens e em consequência dobram o número de idosos. Assim, enquanto que a 
população em idade activa dos 15 aos 64 anos apresenta um ténue crescimento de 0,7 ‰  ao ano entre 1960 e 2000, 
os maiores de 64 anos cresceram no mesmo período a uma taxa de 10,8‰ ao ano, conforme quadro 3. Portugal com 
18,3‰ é o país da UE, com maior crescimento de idosos [>65 anos], e onde o rácio de dependência de idosos [>65 
anos/(15-64 anos)] mais aumenta, 12,3‰ versus 8,1‰ da UE.  

Em 2001 havia na UE 62 milhões de pessoas com mais de 65 anos contra apenas 34 milhões em 1960. 
Actualmente os idosos representam 16% da população, ou seja 24% da população em idade activa, que se estima 
subir para 27% em 2010. Segundo as projecções do Eurostat, nos próximos quinze anos o número de pessoas “muito 
idosas”, com 80 ou mais anos aumentará 50%. 

 
Quadro 3: Evolução populacional por agregados etários       

 1960 2000 2001 tmca‰ 

 <15 15-64 >65 <15 15-64 >65 <15 15-64 >65 <15 15-64 >65 

UE-15 24,4 65,0 10,6 16,8 66,9 16,3 : : : -9,3 0,7 10,8 

Bélgica 23,4 64,6 11,9 17,6 65,5 16,8 17,6 65,5 16,9 -7,1 0,3 8,7 

Dinamarca 25,5 64,0 10,5 18,4 66,8 14,8 18,6 66,6 14,8 -8,1 1,1 8,6 

Alemanha 21,0 67,5 11,5 15,7 68,1 16,3 15,5 67,8 16,7 -7,2 0,2 8,8 

Grécia 24,8 65,8 9,4 15,2 67,5 17,3 : : : -12,2 0,6 15,4 

Espanha 27,4 64,4 8,2 14,9 68,4 16,8 14,7 68,4 16,9 -15,1 1,5 18,1 

França 26,2 62,0 11,6 18,9 65,1 16 18,8 65,1 16,1 -8,1 1,2 8,1 

Irlanda 30,9 58,1 11,1 21,9 66,9 11,2 21,5 67,3 11,2 -8,6 3,5 0,2 
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Itália 24,7 66,0 9,2 14,4 67,6 17,9 14,4 67,4 18,2 -13,4 0,6 16,8 

Luxemburgo 21,4 67,9 10,8 18,9 66,8 14,3 19,0 66,7 14,3 -3,1 -0,4 7,0 

Holanda 30,0 61,0 9 18,6 67,9 13,6 18,6 67,7 13,6 -11,9 2,7 10,4 

Áustria 21,8 66,0 12,1 16,8 67,6 15,5 16,6 67,8 15,5 -6,5 0,6 6,2 

Portugal* 29,4 62,8 7,8 16,1 67,8 16,1 15,8 67,5 16,7 -14,9 1,9 18,3 

Finlândia 30,7 62,1 7,2 18,2 67,0 14,8 18,1 66,9 15 -13,0 1,9 18,2 

Suécia 22,7 65,7 11,6 18,5 64,2 17,3 18,4 64,4 17,2 -5,1 -0,6 10,0 

Reino Unido 23,3 64,9 11,7 19,0 65,3 15,6 : : : -5,1 0,2 7,2 

Islândia 34,9 58,8 8,1 23,3 68,7 11,6 23,2 68,8 11,5 -10,0 3,9 9,0 

Noruega 26,0 63,1 11 20,0 64,7 15,2 20,0 64,8 15,1 -6,5 0,6 8,1 

Suíça 24,1 65,7 10,2 17,4 67,2 15,3 17,3 67,3 15,4 -8,1 0,6 10,2 

Fontes: Anuário do Eurostat 2003 e Estimativas do INE de 31/12/2002.  .     

*Portugal os dados de 2001, referem-se a 2002.        

Máximos e mínimos. Os cálculos referem-se aos dados disponíveis em anos extremos   

 

Segundo o Eurostat, o peso da UE-15 na população mundial está em franca diminuição pois representava 12% em 
1950 contra os actuais 6,1%. A confirmarem-se as actuais tendências no que se prende com a fecundidade, a 
mortalidade e as migrações internacionais, as projecções da evolução da população apontam para o culminar do 
crescimento da UE em 2023, decaindo para um nível próximo do seu nível actual em 2050.  

No período de 1960 a 2002 (quadro 4) o peso relativo dos efectivos populacionais na UE alterou-se de forma 
significativa com os maiores ganhos em França (1,2%), em Espanha (1,0%), e na Holanda (0,6%), enquanto que em 
sentido contrário, as maiores perdas relativas dão-se na Alemanha (-1,3%), no Reino Unido (-0,7%) e Itália (-0,6%). No 
mesmo período a o crescimento oscila entre um máximo de 8,5‰ no Luxemburgo e um mínimo de 2,9‰ na Bélgica. 

As projecções para 2020 estimam tanto a Itália como a Espanha, uma perda de efectivos, enquanto que tanto a 
Irlanda como o Luxemburgo e a Holanda são quem mais irão combater o declínio de população previsto. Portugal 
estará próximo dos valores médios da UE com um pequeno acréscimo de 190 mil habitantes em 2020. 

 
Quadro 4: População em milhares, e projecções para 2020     

     2002-1960 projecções 2020-2002 

 1960 % 2002 % absol tmca‰ 2020 % tmca‰

UE-15  314 826 100  379 601 100  64 775 4,5  385 984 100 0,8

Bélgica  9 129 2,9  10 307 2,7  1 179 2,9  10 483 2,7 0,8

Dinamarca  4 566 1,5  5 368 1,4   803 3,9  5 554 1,4 1,7

Alemanha  72 543 23,0  82 431 21,7  9 888 3,0  83 295 21,6 0,5

Grécia  8 300 2,6  10 598 2,8  2 298 5,8  10 806 2,8 1,0

Espanha  30 327 9,6  40 409 10,6  10 082 6,9  39 528 10,2 -1,1

França  45 465 14,4  59 344 15,6  13 879 6,4  62 840 16,3 2,9

Irlanda  2 836 0,9  3 884 1,0  1 049 7,5  4 427 1,1 6,6

Itália  50 026 15,9  58 018 15,3  7 992 3,5  55 985 14,5 -1,8

Luxemburgo   313 0,1   446 0,1   133 8,5   500 0,1 5,7

Holanda  11 417 3,6  16 100 4,2  4 683 8,2  17 270 4,5 3,5

Áustria  7 030 2,2  8 140 2,1  1 110 3,5  8 170 2,1 0,2

Portugal  8 826 2,8  10 336 2,7  1 510 3,8  10 526 2,7 0,9

Finlândia  4 413 1,4  5 195 1,4   782 3,9  5 313 1,4 1,1

Suécia  7 471 2,4  8 909 2,3  1 438 4,2  9 115 2,4 1,1

Reino Unido  52 164 16,6  60 114 15,8  7 950 3,4  62 173 16,1 1,7

diminuições/ mínimos; aumentos / máximos.       

Fonte: Adaptação do Anuário do Eurostat 2003.      
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O crescimento da população na UE tem vindo a esbater-se ao longo dos últimos quarenta anos devido sobretudo à 
diminuição do crescimento natural, que passa de 99% nos anos 60, para 25% em 2000 e 2001, enquanto que ao invés, 
o crescimento devido ao saldo migratório sobe na proporção complementar contrária de 1% para 75% (quadro 5). 

Desde 1989 que os fluxos migratórios são o maior factor explicativo da evolução demográfica na UE, tanto em 2000 
como em 2001 a imigração líquida foi de 3,1‰ contra apenas 1,0 e 1,1‰ de acréscimo natural contribuindo assim em 
dois anos consecutivos, cerca de 3/4 do aumento demográfico total.  

Note-se que em dois anos consecutivos, 2000 e 2001, a diminuição de efectivos só não se evidencia mais, devido 
ao contributo do saldo migratório, já que o número de óbitos supera o de nascimentos na Alemanha, na Suécia e na 
Grécia. Portugal em quarenta e um anos é o país da UE com maiores perdas relativas (-12,7%) no crescimento natural. 

A Suécia foi pioneira desde 1970 até à data, no excedente do saldo migratório face ao crescimento natural, 
tornando-se visível o seu efeito de rejuvenescimento no topo mais idoso da população, apenas 30 anos depois, mais 
precisamente a partir de 1999, ano a partir do qual a Itália passa a liderar a percentagem de idosos destronando a 
Suécia que ocupara esse lugar de 1975 a 1998. 

 

Quadro 5: Crescimento % da população em 1000 habitantes      

 1960 2000 2001 2001-1960 

 nat migr total nat migr total nat migr total nat migr total 

UE-15 7,6 0,1 7,7 1,0 3,1 4,1 1,1 3,1 4,2 -6,5 3,0 -3,5 

Bélgica 4,5 0,9 5,4 1,1 1,3 2,4 1,1 3,2 4,3 -3,4 2,3 -1,1 

Dinamarca 7,1 -0,9 6,2 1,7 1,9 3,6 1,3 2,3 3,6 -5,8 3,2 -2,6 

Alemanha 5,3 2,2 7,5 -0,9 2,0 1,1 -1,1 3,2 2,1 -6,4 1,0 -5,4 

Grécia 11,6 -3,7 7,9 -0,2 1,2 1,0 -0,1 3,3 3,2 -11,7 7,0 -4,7 

Espanha 13,0 -4,6 8,4 0,9 8,8 9,7 1,4 5,8 7,2 -11,6 10,4 -1,2 

França 6,5 3,1 9,6 4,0 0,8 4,8 4,2 1,0 5,2 -2,3 -2,1 -4,4 

Irlanda 9,9 -14,8 -4,9 6,1 7,0 13,1 7,3 7,8 15,1 -2,6 22,6 20,0 

Itália 8,6 -1,6 7,0 -0,3 3,1 2,8 0,1 2,9 3,0 -8,5 4,5 -4,0 

Luxemburgo 4,2 1,7 5,9 4,5 8,3 12,8 3,9 7,5 11,4 -0,3 5,8 5,5 

Holanda 13,2 -1,1 12,1 4,2 3,6 7,8 3,9 3,1 7,0 -9,3 4,2 -5,1 

Áustria 5,2 -0,3 4,9 0,2 2,1 2,3 0,1 2,2 2,3 -5,1 2,5 -2,6 

Portugal 13,4 -6,3 7,1 1,4 4,9 6,3 0,7 6,3 7,0 -12,7 12,6 -0,1 

Finlândia 9,6 -2,1 7,5 1,4 0,5 1,9 1,5 1,2 2,7 -8,1 3,3 -4,8 

Suécia 3,6 -0,1 3,5 -0,3 2,7 2,4 -0,3 3,2 2,9 -3,9 3,3 -0,6 

Reino Unido 6,0 2,1 8,1 1,2 3,3 4,5 1,1 2,6 3,7 -4,9 0,5 -4,4 

Islândia  21,3  0,0  21,3  8,7  6,7  15,4  8,3  3,0  11,3 -13,0 3,0 -10,0 

Noruega  8,2 - 0,7  7,5  3,4  2,2  5,6  2,8  1,8  4,6 -5,4 2,5 -2,9 

Suíça  7,9  4,2  12,1  2,2  3,3  5,5  1,7  5,8  7,5 -6,2 1,6 -4,6 

nat = crescimento natural [nascimentos - óbitos];       

migr = saldo migratório com correcções incluídas [imigração - emigração]   

Fonte: Anuário do Eurostat 2003. Máximos e mínimos.      

Riqueza e Turismo 

Segundo o Eurostat, na última década o rendimento per capita anual na UE cresceu cerca de 1,5%, situando-se o 
rendimento mediano líquido anual em 1998 em 11 700 PPC (paridade do poder de compra), para atenuação das 
disparidades que no entanto persistem em subsistir. De facto, a metade norte da UE, com destaque para os países 
escandinavos, tem maiores níveis de rendimento e menores desigualdades na sua distribuição, do que os países do 
sul. Ao nível da UE em 1999, os 20% mais ricos da população auferiam em média 4,6 vezes mais rendimento total do 
que os 20% mais pobres, discrepância maior ainda para a Grécia e Portugal respectivamente com 6,2 e 6,4 vezes. 
Também em 1999, 56 milhões de pessoas ou cerca de 15% da população da UE vivia abaixo do limiar de risco de 
pobreza, ou com um rendimento inferior a 60% da média do respectivo rendimento nacional, com especial destaque 
para valores acima dos 21% para a Grécia e Portugal, mas particularmente baixa na Suécia (9%). 
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Tendo por referência o mesmo cabaz de produtos na UE, Portugal e a Grécia são os países com menor poder de 
compra cerca de ¾ abaixo da média, contra o Luxemburgo que é líder mundial com o dobro da média. Note-se que, 
contrariamente à França, a Irlanda é o país quem mais progride em riqueza nos últimos dez anos. 

As catástrofes e a insegurança, são a par da chuva, os factores que afastam definitivamente a atracção turística 
qualquer que seja região do mundo e por melhor que seja a oferta potencial, enquanto que a falta de saúde e de 
rendimento disponível das pessoas são os aspectos que mais afectam o lado da procura turística.  

As chegadas de turismo em todo o mundo têm registado uma ampla progressão desde 1950, ano em que se 
compilaram as primeiras estatísticas mundiais. Em 1980 registaram-se 286 milhões de turistas que passam para 697 
milhões em 2000. Contudo, os recuos de chegadas em todo o mundo foram sempre diminutos, inferiores a 1%, e 
escassos, visto apenas no ano de 1982, por força conjunta dos conflitos nas Malvinas e no Líbano, bem como da lei 
marcial na Polónia, e ainda devido à segunda crise petrolífera. Em 2001 devido ao abrandamento da economia mundial 
e sobretudo aos atentados de 11 de Setembro, o turismo mundial baixou 0,6%, e de novo em 2003, a confluência da 
SARS, do conflito do Iraque e da persistência de uma fraca economia fazem com que neste ano se registe a maior 
perda de sempre 1,2%. 

Em 2001 ainda antes de 11 de Setembro, o turismo mundial que estava habituado durante os anos 90 a um 
crescimento de 4,3% ao ano, parecia dirigir-se para um crescimento relativamente modesto de 2,9%. A principal 
explicação era de ordem económica, devido sobretudo ao abrandamento do crescimento do PIB mundial de 4,7% em 
2000 para 2,5% em 2001, devido a três dos principais mercados emissores tradicionais particularmente tocados, os 
EUA (1,2%), Alemanha (0,6%) e o Japão (-0,4%). Os números revelados pela OMT no passado fazem aparecer uma 
forte correlação entre o crescimento do turismo com o do PIB. De facto, nos anos onde o crescimento económico 
mundial ultrapassa os 4%, o turismo cresce ainda mais, e por outro lado, quando o crescimento do PIB cai abaixo de 
2%, o turismo tem um crescimento muito mais fraco, como é exemplo a retracção do PIB português em 1,3% que se 
repercute numa diminuição de 4,1% no turismo receptor. 

A Europa gera mais de metade das chegadas internacionais em todo o mundo, 88% das quais com destino no 
próprio continente, o lazer e recreio ascendem a 2/3, as viagens de negócios a 1/5, e a restante procura tem por 
motivos, a visita a familiares e amigos, fins religiosos, ou tratamentos de saúde.  

De 1980 a 2002 houve um crescimento de 416,5 milhões de turistas internacionais em todo o mundo, que 
corresponde a um aumento anual de 4,2%, conforme se vê no quadro 6, dos 697 milhões atingidos em 2000, 44,5 
milhões correspondem ao ganho nesse mesmo ano, e que a partir de 2001 apresenta pequenas oscilações, com os 
valores preliminares de Janeiro de 2004 da OMT a apontar para 694 milhões em 2003.  

As notas mais salientes em termos mundiais desde 1980 para cá, vão para os territórios de maior dimensão e 
portanto com maior capacidade de carga, como sejam a Federação Russa, o Brasil, a Polónia, e a Turquia bem como 
as atracções de novos destinos longínquos e exóticos, como são exemplos Malásia, Singapura e Tailândia Hong-Kong, 
Macau, e sobretudo a China que está associada a um forte crescimento económico nos últimos anos, ganha mais de 
33 milhões de turistas, valor que é apenas superado em termos absolutos pela França que se mantém desde sempre 
como líder dos destinos mundiais. 

Os EUA que durante muitos anos foram o segundo destino mundial perdem desde 2001 nove milhões de turistas, e 
são por isso ultrapassados pela Espanha. Portugal tem mantido um posicionamento notável, ganhando quota mundial 
de 0,95% em 1980 para 1,8% em 2001, contudo a evolução desfavorável da nossa economia, com o PIB a crescer 
apenas 0,4% em 2002, reflecte-se na perda de 4,3% na recepção de turistas internacionais.  

Para além da maior potência económica, que lidera de forma destacada as receitas e as despesas turísticas 
mundiais nota-se que os países essencialmente emissores de turismo não só correspondem aos países mais ricos, 
como aqueles que revelam moeda mais forte, têm maiores preocupações de segurança, e cujo clima é parco em sol e 
farto em chuva. Enquanto que os principais receptores de turismo como é o caso da França, Espanha, Itália, Grécia e 
Portugal, mais favorecidos em termos climáticos, para se manterem atractivos têm de evidenciar elevados indicadores 
de segurança, a par de algum crescimento económico, e com taxas de câmbio interessantes. 

 

Quadro 6: Principais destinos mundiais em turismo internacional 

Rank Turistas internacionais em milhares quota mundial Posição 1980-2002 

1980 Países  1980 2001 2002 1980 2001 2002 2001 2002 tmca var 

1º França  30,100 75,202 77,012 10,52 10,86 10,96 1º 1º 4,4 46,912 

2º EUA  22,500 45,491 41,892 7,87 6,57 5,96 3º 3º 2,9 19,392 

3º Espanha  22,388 50,093 51,748 7,83 7,23 7,37 2º 2º 3,9 29,360 

4º Itália  22,087 39,055 39,799 7,72 5,64 5,66 4º 4º 2,7 17,712 

5º Áustria  13,879 18,180 18,611 4,85 2,62 2,65 9º 9º 1,3 4,732 

6º Canadá  12,876 19,679 20,057 4,50 2,84 2,85 8º 7º 2,0 7,181 
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7º Reino Unido v 12,420 22,835 24,180 4,34 3,30 3,44 6º 6º 3,1 11,760 

8º México  11,945 19,810 19,667 4,18 2,86 2,80 7º 8º 2,3 7,722 

9º Alemanha  11,122 17,861 17,969 3,89 2,58 2,56 10º 10º 2,2 6,847 

11º Suíça  8,873 10,700 10,000 3,10 1,54 1,42 17º 18º 0,5 1,127 

13º Polónia  5,664 15,000 13,980 1,98 2,17 1,99 11º 13º 4,2 8,316 

16º Grécia  4,796 14,033 14,180 1,68 2,03 2,02 12º 12º 5,1 9,384 

18º China  3,500 33,167 36,803 1,22 4,79 5,24 5º 5º 11,3 33,303 

20º Portugal  2,730 12,167 11,666 0,95 1,76 1,66 15º 16º 6,8 8,936 

21º Holanda  2,784 9,500 9,595 0,97 1,37 1,37 19º 19º 5,8 6,811 

22º Singapura  2,562 6,726 6,996 0,90 0,97 1,00 21º 21º 4,7 4,434 

25º Malásia  2,105 12,775 13,292 0,74 1,84 1,89 14º 14º 8,7 11,187 

27º Tailândia  1,859 10,133 10,873 0,65 1,46 1,55 18º 17º 8,4 9,014 

28º Hong Kong, China v 1,748 13,725 16,566 0,61 1,98 2,36 13º 11º 10,8 14,818 

52º Turquia  0,921 10,783 12,782 0,32 1,56 1,82 16º 15º 12,7 11,861 

- Rússia* m 17,463 7,363 7,943  2,86 1,06 20º 20º -14,6 -9,520 

- Croácia*  4,178 6,544 6,944  0,94 0,99 22º 22º 10,7 2,766 

subtotal   218,500 470,822 482,555 76,4 68,0 68,68   3,7 264,055 

Total Mundial  285,997 692,600 702,600 100,0 100,0 100,0   4,2 416,603 

v: visitantes. m: mudança na série *Os valores da Croácia e da Rússia em 1980, referem-se a 1997.  

Fonte: Adaptado da OMT (Compêndio de Estatisticas 2003; Anuário de 1999; Barómetro de Junho 2003).  

Os seniores no turismo 

A análise sobre a percentagem de turistas mostra a importância crescente dos mais velhos no turismo interior em 
Portugal. Assim, em termos de turismo interno, o elevado crescimento das férias no período 1989 a 1999, ficou a 
dever-se essencialmente aos seniores, com TMCA de 14,9% no escalão 55 a 64 anos e de 9,6% nos seniores idosos.  

A série de 1979 a 1999 dos turistas estrangeiros em Portugal, manifesta um crescimento contínuo dos com 60 ou 
mais anos, contrariamente aos restantes escalões, em todos os países. De facto, a percentagem dos turistas 
estrangeiros com mais de 60 anos passa de 13,7% no período de 1979 a 1985, para 18,7% no período de 1986 a 
1992, atingindo 19% no período de 1993 a 1999. 

Verifica-se que no conjunto dos 21 anos, para todos os países tem havido uma progressão na vinda dos turistas 
mais velhos, à custa de diminuições permanentes ou episódicas em outros escalões mais novos (quadros 7e 8).  

 

Quadro 7: Portugal -% turistas estrangeiros >= 60 anos  

    1979-1999 

 79-85 86-92 93-99 var. tmca 

média 13,7 18,7 19,0 5,3 1,6 

EUA 29,4 39,9 26,6 -2,8 -0,5 

França 16,2 29,9 20,4 4,2 1,2 

Reino Unido 16,0 15,8 32,6 16,6 3,6 

Austria 15,9 23,7 14,1 -1,8 -0,6 

Suécia 15,8 18,0 19,4 3,6 1,0 

Noruega 15,1 18,1 21,6 6,5 1,8 

Holanda 14,7 15,8 18,8 4,1 1,2 

Bélgica 14,2 24,3 18,1 3,9 1,2 

Dinamarca 14,1 10,0 22,9 8,8 2,5 

Canadá 14,0 34,2 22,6 8,6 2,4 

Finlândia 11,8 7,6 21,7 9,9 3,1 
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Alemanha 11,3 12,5 21,6 10,3 3,3 

Suíça 10,8 18,0 10,8 0,0 0,0 

Itália 10,5 16,7 14,0 3,5 1,4 

Brasil 10,1 9,4 24,8 14,7 4,6 

Japão 9,5 23,6 5,7 -3,8 -2,5 

Espanha 8,8 10,6 12,2 3,4 1,6 

Irlanda 8,4 10,0 13,5 5,1 2,4 

Baseado nos Inquéritos de Fronteira da DGT de 1992 e 1999.  

 

Quadro 8 :Portugal - % gozo de férias anuais dos > 15 anos . 

     1989-1999 

 1989 1990 1998 1999 var. tmca 

Fora da residência 20 22 42 49 29 9,4 

Na residência 12 9 21 22 10 6,2 

Total 32 31 63 71 39 8,3 

até 34 anos 16 17 32 34 18 7,8 

35-44 anos 7 6 11 14 7 7,2 

45-54 anos 5 4 9 10 5 7,2 

55-64 anos 2 3 7 8 6 14,9 

>64 anos 2 1 4 5 3 9,6 

Adaptado das Férias dos Portugueses em 1989, 1994 e 1999 da DGT 

Método 

A inexistência de estatísticas oficiais, quer da DGT, quer das provenientes do INE, que disponham de dados 
quinquenais sobre as idades dos turistas com 55 ou mais anos, originou a necessidade de se recolher, compilar e tratar 
dados sobre este segmento de mercado para o caracterizar, feito em duas etapas: a primeira etapa (amostra 1) 
consistiu na recolha de dados constantes dos Livros de Registo de Hóspedes de 1995 sobre 20,7% dos hotéis do 
concelho de Lisboa, que abrangiam 81953 hóspedes, dos quais 19,6% eram seniores; a segunda etapa (amostra 2) 
ocorreu em dois períodos, entre Março e Maio de 1998 e de 1999, e consistiu no lançamento de um questionário 
dirigido a os turistas seniores que pernoitaram pelo menos uma noite nos hotéis de Lisboa. O questionário, sustentado 
na revisão da literatura internacional sobre o turismo sénior, dividiu-se em três partes, a caracterização dos turistas 
seniores, os hábitos de férias, e a sua estada em Lisboa. A escolha de 1995 deve-se à confusão gerada sobre a 
obrigatoriedade de entrega para visto na Polícia do Livro de Registo de Hóspedes, na sequência dos acordos de 
Shengen.  

A escolha dos Hotéis deve-se ao facto de serem, de entre os estabelecimentos hoteleiros, aqueles que têm o maior 
contributo para o VAB (Valor Acrescentado Bruto) turístico. De facto, segundo as estatísticas do Turismo de 1995, são 
sem dúvida os hotéis que apresentam os maiores indicadores relativos à capacidade (40,9%), ao número de pessoas 
ao serviço (56,9%), ao número de dormidas (45,7%) e ao volume de receitas (65,7%).  

A escolha de Lisboa prende-se essencialmente com tratar-se de uma cidade em crescimento significativo o que 
associado à integração europeia, à Expo 98, ao Euro 2004 e a outros eventos internacionais, proporciona um tipo de 
atracção turística para o qual se deve estar preparado. Lisboa é um dos locais de maior preferência turística, é a cidade 
portuguesa com o maior número de turistas durante todo o ano, e corresponde a cerca de 1/3 do turismo em Portugal.  

Caracterização dos turistas seniores nos hotéis de Lisboa 

Os seniores foram segmentados segundo as razões para fazer férias e para a vinda a Lisboa, através da análise 
factorial das componentes principais com rotação varimax, tendo-se obtido uma boa adequação amostral (Kaiser-
Meyer-Olkin’s = 0,8), que explica mais de 50% da variação dos dados, e com boa consistência interna (alphas de 
Cronbach = 0,8). Seguidamente procedeu-se à formação de três clusters de respondentes, segundo os motivos para 
fazer férias, recorrendo à análise Quick Cluster, o que originou os agregados designados por convivialistas, 
espiritualistas e inovadores. Por último, estes três clusters foram analisados segundo todos os itens que faziam parte 
do questionário, cujo resultado consta dos quadros 9 a 10, e abarcam a revisão da bibliografia mundial sobre o turismo 
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senior. As diferenças estatisticamente significativas (|resíduos ajustados estandardizados|>1,96) estão assinaladas 
com um asterisco (*).  

O peso dos factores nos clusters é identificado pela coluna “peso”, e a percentagem “%” refere-se às classificações 
importante e muito importante. 

Os turistas seniores foram divididos segundo as razões subjacentes para fazer férias em três segmentos, 
designados por convivialistas (48%), espiritualistas (22%), e inovadores (30%).  

Os convivialistas são os que mais importância dão aos factores aventura/cultura (74%) e descanso/família/amigos 
(66%), como razões subjacentes para fazer férias, e tal como os inovadores, são os que menor relevo dão ao factor 
frio/religião (13%). 

Destacam-se igualmente na vinda a Lisboa por serem os que mais importância atribuem a todos os motivos do 
factor conforto/segurança (63%), e serem os únicos que atribuem importância maioritária à satisfação de desejos 
antigos (61%). 

Os espiritualistas são os que mais valorizam todas as dimensões do factor frio/religião (42%), e do factor 
diversão/religião/saúde (27%), bem como são os que mais valorizam os motivos desenvolver actividades físicas (36%), 
ver acontecimentos especiais (45%), e o contacto com a natureza (49%).  

Os inovadores, são os que mais importância atribuem a visitar novos lugares (90%), a viver e experimentar novas 
aventuras (61%), a fugir aos frio (46%), e menos importância dão a estar com pessoas/conviver (28%), à satisfação de 
desejos antigos (27%), e às visitas guiadas (31%).  

São igualmente os que mais subalternizam todas as dimensões dos factores frio/religião e descanso/família/amigos, 
apesar do motivo descansar/relaxar seja considerado importante ou muito importante por 56% dos seniores. 

Os três segmentos de mercado diferem significativamente nas variáveis sócio demográficas e psicográficas, como 
se evidencia nos quadros 10. 

Quadro 9 Motivos para os seniores fazerem férias e vinda a Lisboa por clusters 
Cluster 1 

Convivialistas 

(n = 223) 

Cluster 2 

Espiritualistas 

(n= 104) 

Cluster 3 

Inovadores 

(n = 138) 
Motivos para fazer férias (factores 1 a 4); 

Motivos para vinda a Lisboa (factores 5 a 7) 
% peso % peso % peso 

Factor 1: Frio/religião 19% 
Procurar actividades de tempo frio  
Motivos religiosos  
Estar integrado num grupo 
Fugir ao calor 

16,1 

6,3* 

8,5* 

36,2* 

13,3* 

- 0,16   

 

41,8 

39,3* 

43,8* 

42,3* 

40,5* 

1,33 

 

5,6 

5,9* 

2,5* 

1,7* 

12,4* 

- 0,74 

 

Factor 2: Aventura/cultura 63,5% 
Experimentar coisas novas  
Viver/experimentar novas aventuras 
Estar com pessoas/conviver  
Visitar novos lugares 
Satisfação de desejos antigos 
Enriquecer culturalmente 

74,4 

85,5* 

62,9 

70,7* 

86,3* 

60,6* 

80,1* 

0,34 

 

50,9 

46,3* 

48,4* 

56,5 

51,2* 

41,7 

61,4 

- 0,37 

 

56,6 

71,5 

60,9* 

27,9* 

90,2* 

26,8* 

62,1* 

- 0,27 

 

Factor 3: Descanso/família/amigos 49,7% 
Descansar/relaxar 
Passar tempo com a família 
Tratar da saúde 
Passar tempo com os amigos 

66,1 

80,4* 

71,9* 

43,6* 

68,6* 

0,54 

 

56 

58,3 

50,7 

56* 

58,8* 

0,12 

 

27 

56,1* 

28,9* 

16,4* 

7,4* 

- 0,78 

 

Factor 4: Actividades/calor 33% 
Procurar actividades tempo quente 
Fugir ao frio 
Desenvolver actividades físicas 
Fugir à rotina 

30,2 

28,8 

22,1* 

14* 

64,4 

- 
0,34 

 

40,8 

36,1 

28,6 

36,4* 

58,1 

0,15 

 

34,7 

31,1 

45,9* 

15,1 

58,6 

0,04 
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Ver acontecimentos especiais 21,8 44,6* 23 

Factor 5: Diversão/religião/saúde 14,5% 
Actividades desportivas 
Clubes/discotecas/casinos 
Tratar de assuntos religiosos 
Estar perto de hospitais 
Ver acontecimentos especiais 
Fazer compras 

13,2 

7,5 

9,1 

7,5 

13,8 

25,2 

16 

- 0,07 

 

26,5 

22,9* 

22,2* 

26,1* 

30* 

31,1 

26,8* 

0,83 

 

7,3 

2,9* 

5,6* 

1,9* 

5,1* 

15,1* 

13,1 

- 0,5 

 

Factor 6: Conforto/segurança 57,5% 
Bons alojamentos 
Boa comida 
Hospitalidade 
Preços razoáveis 
Local seguro para visitar 

62,9 

74,5* 

68,6* 

76,3 

52,9 

42,4 

0,1 

 

54,8 

67,1 

56,4 

64,8 

46,6 

39,1 

- 0,05 

 

51,1 

54,1* 

58,2 

69,1 

42,7 

31,4 

- 0,12 

 

Factor 7: Cultura/ambiente 45,5% 
Atracções culturais 
Visitas guiadas 
Ser a capital 
Contacto com a natureza 
Paisagens bonitas 
Fugir à rotina 
Ambiente excitante 

47 

70,7 

45,1 

45,9 

33,6 

74,5 

32,8 

26,2 

0,02 

 

46,5 

58 

46,3 

47,4 

48,6* 

62,7 

35,8 

26,5 

0,01 

 

42,9 

68,2 

30,6* 

37,1 

34,3 

70 

36,8 

23,6 

- 0,04 

 

Quadro 10 Caracterização dos clusters de seniores (1/4) 

Características dos seniores 

Cluster 1 

Convivialistas 

% 

Cluster 2 

Espiritualistas 

% 

Cluster 3 

Inovadores 

% 

Escalões etários 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

> 74 

 

33,7 

27,6 

18,6 

11,1 

9 

 

30,9 

26,8 

22,7 

12,4 

7,2 

 

34,4 

26,7 

13 

19,1* 

6,9 

Categoria de hotéis 

Duas estrelas 

Três estrelas 

Quatro estrelas 

Cinco estrelas 

 

5,8 

37,2 

40,8 

16,1 

 

1,9* 

47,1 

35,6 

15,4 

 

10,9* 

35,5 

44,9 

8,7* 

Sexo 

Homem 

Mulher 

 

62,3 

37,7 

 

61,8 

38,2 

 

73,7* 

26,3 

Duração da estada 

Um dia 

Dois dias 

Três dias 

Quatro dias 

Cinco dias 

Seis dias 

Sete dias 

Mais do que sete dias 

 

15,5 

25,7* 

18,9 

17 

5,3* 

4,9 

5,3 

7,8 

 

16,3 

13* 

17,4 

19,6 

15,2* 

5,4 

5,4 

7,6 

 

18,2 

19 

19,7 

15,3 

9,5 

6,6 

5,1 

6,6 
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 País de residência habitual 

Portugal 

Espanha 

EUA 

Brasil 

Canadá 

Reino Unido 

França 

Alemanha 

Outros países 

 

17 

9,9 

15,2 

4,5* 

4 

13,5 

3,1 

14,8 

17,9 

 

21,6 

5,9 

19,6 

1 

2 

12,7 

6,9 

17,6 

12,7 

 

8,9* 

6,7 

20 

1,5 

5,9 

11,1 

5,9 

22,2 

17,8 
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Quadro 10- Caracterização dos clusters de seniores (2/4) 

Características dos seniores 

Cluster 1 

Convivialistas 

% 

Cluster 2 

Espiritualistas 

% 

Cluster 3 

Inovadores 

% 

Profissão 

Quadro Superior e Médio 

Empregados da Índústria e Comércio 

Patrões e Produtores Agrícolas 

Operários e Assalariados 

Pessoal de Serviços e Outros Activos 

Domésticas 

Reformados 

População não Activa 

 

30,9 

10,5 

5,9 

0,5 

4,5 

2,3* 

44,5 

0,9 

 

27,9 

11,5 

3,8 

1,9 

7,7 

4,8 

41,3 

1 

 

28,7 

2,9* 

5,1 

0 

10,3 

7,4* 

44,1 

1,5 

Estado Civil 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

Outro 

 

5,8 

72,6 

7,6 

13,9 

0 

 

3,9 

69,9 

11,7 

14,6 

0 

 

1,4 

80,4* 

8 

9,4 

0,7 

Rendimento annual líquido 

< 1000 cts 

1000-2499 cts 

2500-3999 cts 

4000-5499 cts 

5500-6999 cts 

7000-8499 cts 

8500-9999 cts 

> 10000 cts 

 

6,7 

11,3 

15,5 

11,3 

11,3 

8,8 

11,3 

23,7 

 

4,5 

14,8 

15,9 

18,2 

15,9 

13,6 

9,1 

8* 

 

2,4 

8,7 

8,7 

11,8 

12,6 

13,4 

5,5 

37* 

Reside em casa 

Alugada 

Própria não totalmente paga 

Própria totalmente paga 

De familiares 

 

11,9 

17,9 

56,9 

13,3 

 

17,6* 

16,7 

54,9 

10,8 

 

6,6* 

18,2 

59,1 

16,1 

Número de assoalhadas 

Duas assoalhadas 

Três assoalhadas 

Quatro assoalhadas 

Cinco assoalhadas 

Seis assoalhadas 

Sete assoalhadas 

Oito assoalhadas 

Nove assoalhadas 

Dez assoalhadas 

 

3,6 

7,7 

22,6 

17,4 

11,8 

7,7 

1,3 

4,6* 

6,7 

 

1,4 

20,3* 

20,3 

12,2 

14,9 

13,5 

9,5 

1,4 

4,1 

 

4,2 

9,3 

12,7* 

14,4 

19,5 

8,5 

11,9 

0,8 

12,7* 
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Quadro 10 Caracterização dos clusters de seniores (3/4) 

Características dos seniores 

Cluster 1 

Convivialistas 

% 

Cluster 2 

Espiritualistas 

% 

Cluster 3 

Inovadores 

% 

Auto avaliação da saúde 

Muito fraca 

Fraca 

Razoável 

Boa 

Muito boa 

 

0,5 

2,8 

17,5 

50,2 

29 

 

0 

2,9 

25* 

53,8 

18,3* 

 

0 

0,7 

11,7* 

56,9 

30,7 

Frequência de férias 

Não faz férias 

Faz ocasionalmente 

Faz todos os anos 

 

8,5 

14,1 

77,4 

 

19,6* 

26,8* 

53,6* 

 

6,9 

9,9* 

83,2* 

Acompanhantes na estada 

Sós 

Familiares 

Outros 

Familiares e outros 

 

24 

48,8 

20,7 

6,5 

 

23,4 

46,8 

23,4 

6,4 

 

14,6* 

60,6* 

18,2 

6,6 

Antecedência das reservas 

Nenhuma 

Menos de dois dias 

De dois a oito dias 

De nove a catorze dias 

De quinze a trinta dias 

De um a cinco meses 

De seis a doze meses 

Mais de um ano 

 

6,2 

8,1 

11,9 

9,5 

21,9 

35,2 

6,7 

0,5 

 

8,4 

7,4 

11,6 

11,6 

21,1 

34,6 

5,3 

0 

 

4,5 

8,2 

9 

10,4 

18,7 

42,5 

6 

0,7 

Despesas com a estada 

< 50 contos 

50 - 100 contos 

101 - 200 contos 

> 201 contos 

 

21,4 

29,6 

21,9 

27 

 

20,9 

38,4* 

22,1 

18,6* 

 

10,1* 

20,9* 

26,4 

42,6* 

Despesas com lembranças 

Nenhuma 

Menos de dez contos 

Entre dez a trinta contos 

Mais de 31 contos 

 

19,4 

30,8 

31,3 

18,4 

 

25,6 

38,9 

27,8 

7,8* 

 

22,3 

30 

32,3 

15,4 
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Quadro 10 Caracterização dos clusters de seniores (4/4) 

Características dos seniores 

Cluster 1 

Convivialistas 

% 

Cluster 2 

Espiritualistas 

% 

Cluster 3 

Inovadores 

% 

Avaliação da estada 

Nada satisfeito 

Pouco satisfeito 

Razoavelmente satisfeito 

Satisfeito 

Muito satisfeito 

 

0 

1 

10,4 

46,8 

41,8* 

 

0 

3,3 

17,6 

45,1 

34,1 

 

0,8 

3,1 

15,4 

50 

30,8 

Coabitação 

Sós 

Com pais 

Com outros 

Com cônjuge 

Com filhos 

Com netos 

 

20,1 

0,9 

10,3 

43,9* 

20,6 

4,2 

 

14,1 

2 

7,1 

50,5 

19,2 

7,1 

 

16,7 

0,8 

5,3 

56,8* 

18,9 

1,5 

Organização da viagem 

Auto organizam 

Agência de viagens 

Organização a que pertencem 

 

42,8 

41,9* 

9,8 

 

32,7 

57,1* 

7,1 

 

38,2 

52,2 

9,6 

Meio de Informação usado 

Visita anterior 

Rádio/tv 

Amigos/familiares/conhecidos 

Revistas/jornais 

Guias/brochuras/catálogos 

 

30,5* 

7,2 

27,8 

19,7* 

15,2 

 

28,8 

11,5 

32,7 

25 

9,7* 

 

17,4* 

12,3 

34,1 

33,3* 

23,8* 

Meio de transporte usado 

Próprio carro 

Autocarro 

Comboio 

Avião 

Carro alugado 

 

20,7 

28,6 

9,2 

57,1 

5,8* 

 

22 

28 

9 

53 

2,9* 

 

9,6* 

27,2 

8,8 

68,4* 

18,1* 

 

Conclusões 

De 1979 a 1999, os turistas estrangeiros com 60 ou mais anos em Portugal aumentaram 5 pontos percentuais. 

Nos maiores de 15 anos residentes em Portugal que tiveram férias de 1979 a 1999, apenas se conhece a divisão 
por escalões etários em termos globais sem se atender ao local do gozo, que ocorreu fora ou na sua própria residência 
habitual. Assim, embora desconhecendo a quota parte de turistas, observa-se que o maior aumento de férias ocorreu 
nos maiores de 64 anos, sobretudo devido ao acréscimo sentido no último decénio. 

As características dos três segmentos identificados nos clusters trazem algumas implicações importantes para o 
turismo sénior. O mais importante consiste em reconhecer que há mercados distintos, que têm diferentes 
características, necessidades e quereres.  

A eficácia da segmentação requer, segundo Kotler (1991), que os mercados sejam mensuráveis, substanciais, 
acessíveis, e nos quais se possa intervir. 

A análise cluster permitiu obter os três segmentos de mercado com características próprias em termos 
demográficos, psicográficos e de viagens, o que mostrou a mensurabilidade do mercado. A proposição que afirma que 
o mercado deve ser substancial é demonstrada pelo facto dos seniores representarem um grupo de importância 19,7% 
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nos turistas. Os lucros potenciais deste mercado são indicados, segundo Longino e Crown (1991), pelos rendimentos 
que têm. Os estabelecimentos hoteleiros reconhecendo este potencial de lucro, devem fazer um esforço para atrair 
estes seniores.  

O mercado dos seniores pode tornar-se mais acessível recorrendo aos media mais frequentados por este segmento. 

O poder de intervir neste mercado pode ser melhorado através dos três segmentos especificados nesta 
investigação, para os quais o turismo terá certamente capacidade e recursos para desenvolver programas dirigidos aos 
seniores. Embora haja semelhanças entre os segmentos obtidos, as características distintas tornam possível 
desenvolver estratégias de marketing para cada segmento. 

É provável que as empresas com mais sucesso sejam as que melhor interpretem o mercado, e deste modo possam 
servir melhor as necessidades e interesses dos turistas seniores. 

A resposta, mesmo que parcial, a este conjunto de questões possibilitará um significativo avanço no melhor 
conhecimento da realidade do turismo sénior em Portugal. 

Comentários  

Nos países desenvolvidos, a população idosa tem um predomínio de mulheres, que se acentua com o avanço da 
idade. Tanto os últimos 15 anos como os próximos 20 anos, continuam a indicar uma larga maioria da população idosa 
feminina, embora a um ritmo mais lento. 

Nos turistas seniores verifica-se uma maioria masculina, predominante no primeiro escalão (55-59 anos). As 
mulheres, sempre em menor número, apresentam as maiores proporções nos idosos. No entanto, de 1995 para 
1998/99 notou-se um aumento de 8 pontos percentuais nos turistas seniores femininos.  

A conjugação da evolução demográfica com os resultados observados no turismo sénior, parece indicar que os 
seniores são um importante nicho de mercado a ser conquistado para o turismo, com especial destaque nas mulheres. 
Assim, os turistas seniores não reflectem a hegemonia feminina da população idosa, pelo que se está perante um largo 
espectro de captação das mulheres idosas para o turismo, ao qual o marketing deverá encontrar respostas adequadas. 

Os países com a maior representação de turistas seniores em Lisboa não coincidem com a totalidade dos principais 
emissores de turismo mundial, devido à pouca importância dos mercados japonês e canadense. As restantes cinco 
potências mundiais, juntamente com a Espanha e o mercado interno, constituem mais de 70% da procura. 

As estadas de curta duração apresentam valores mais elevados nos turistas seniores não europeus, cuja razão seria 
interessante investigar, a qual pode estar associada à escolha de multi destinos nos transcontinentais, que aliás são os 
que fazem as reservas com maior antecedência.  

Os turistas seniores são maioritariamente casados, e coabitam com o cônjuge. Os casados são maioritariamente 
homens, enquanto que os viúvos, e solteiros se encontram em maior proporção entre as mulheres, as quais dominam 
igualmente entre os europeus que vivem sós. 

À semelhança do que se verifica nos turistas seniores em Lisboa, os homens idosos portugueses casam mais do 
que as mulheres, mas contrariamente ao observado nos turistas seniores, também se divorciam mais do que as 
mulheres. Tudo isto indicia que os que coabitam sós são maioritários nas mulheres. 

Em termos demográficos, os países da UE-15 com menos idosos a viver sós são Portugal, Grécia e Espanha, 
contrariamente à Dinamarca, Suécia, Finlândia, Reino Unido, Holanda, e Áustria, com as maiores percentagens de 
idosos. A Irlanda e a Itália encontram-se em situação intermédia. Há um número crescente de pessoas a viver sós, 
acentuando-se com o aumento da idade.  

A maioria dos turistas seniores é activa, com especial destaque para os quadros médios e superiores. Dos inactivos, 
a maioria é reformada, com maior peso nos não europeus. Os turistas seniores com maiores rendimentos preferem os 
hotéis de quatro estrelas e estão em menores proporções nos de três estrelas, enquanto que inversamente os com 
menos rendimentos se encontram em proporções superiores à média nos hotéis de três estrelas e são raros nos de 
quatro estrelas. Curiosamente é nas categorias de três e quatro estrelas, que se distinguem os rendimentos dos 
seniores, e não como seria de esperar entre as cinco e as duas estrelas. 

Relativamente ao nível de instrução, a maioria dos turistas seniores possuía pelo menos estudos universitários. 

No ano de 1998 em Portugal, a maioria dos idosos (69%) trabalhava no sector primário, valor que nos turistas 
seniores em Lisboa correspondia apenas a 6%. Por outro lado, a maioria dos idosos activos portugueses não tinha 
nenhum nível de instrução (53,1%), e apenas 36,6% tinham completado o primeiro ciclo do ensino básico. Os com nível 
de ensino superior eram de 3,4%, valor que nos turistas seniores correspondia a 33,1%.  
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Assim, relativamente a Portugal observa-se que os turistas seniores comparativamente aos idosos, têm não só 
profissões com maior prestígio, segundo a escala de Labovitz (1970), mas também possuem maior nível de instrução. 
Seria interessante comparar o comportamento destas duas variáveis nos diferentes mercados emissores, de forma a 
evidenciar esta constatação. 

A grande maioria dos turistas seniores costuma passar férias fora da sua residência habitual, com especial destaque 
para quem o faz todos os anos. Os alemães sobressaem entre os que fazem férias todos os anos, enquanto que ao 
contrário, os portugueses se destacam mais nos que fazem férias ocasionalmente.  

Em Portugal enquanto que apenas 13% da população idosa gozou férias fora da sua residência habitual em 1998, 
nos turistas seniores essa percentagem aumentou para 72% nos fizeram férias todos os anos.  

A maioria da população idosa portuguesa que não gozou férias, indicou como principal óbice motivos financeiros. 
Tal parece indiciar que os turistas seniores portugueses que vêm a Lisboa têm por hábito fazer férias todos os anos 
fora da sua residência habitual, e têm rendimentos superiores ao dos idosos portugueses. 

Os turistas seniores na generalidade viajam para Lisboa acompanhados pelo cônjuge, o qual também é sénior. 
Embora existam relações intergeracionais nos acompanhantes da estada, são contudo mais pronunciadas de seniores 
com seniores. 

Os turistas seniores em Lisboa auto avaliam a saúde como boa/muito boa, independentemente de viverem sós ou 
acompanhados. Estes resultados contrariam Thompson e Heller (1990), que afirmam serem os que vivem com 
familiares os que se auto avaliam de forma mais positiva.  

Os turistas seniores que se auto avaliam com muito boa saúde, predominam nos não europeus, enquanto que quem 
se sente razoavelmente saudável se destacam entre os europeus. 

A auto avaliação da saúde decresce com o avanço da idade, embora as diferenças encontradas não sejam 
significativas.  

Os turistas seniores portugueses em Lisboa são os únicos que consideram tratar da saúde como motivo relevante 
para fazerem férias. Por outro lado, quem sobressai entre os que consideram a tratar da saúde como nada ou pouco 
importante para fazer férias são os norte americanos. É provável que esta diferença se deva aos diferentes cuidados 
de saúde entre estes dois países, que seria importante analisar. 

Os turistas seniores não tomam regularmente medicamentos. Dos que tomam apenas 35% identifica o tipo de 
doença, que se refere sobretudo ao foro cérebro cardiovascular (53%). Esta era aliás em 1998 a principal causa de 
óbito de 24% dos idosos portugueses. Seria importante analisar a diferença entre as referidas percentagens, que 
poderá estar associada a estilos de vida menos saudáveis dos turistas face aos não turistas, como por exemplo o 
stress ou os excessos alimentares. De facto, sabe-se que a alimentação é um factor importante ou muito importante 
para 63% dos turistas seniores em Lisboa, mas desconhecem-se as suas dietas. 

Wheatcroft e Seekings (1992), afirmam existir um sentimento entre os seniores de se julgarem mais novos do que as 
suas idades reais, o que irá provocar alterações no padrão de procura de férias, acarretando no futuro, um aumento de 
actividades desportivas e de férias mais activas. Nesta linha, seria interessante como factor básico de saúde dos 
turistas seniores, em estudos posteriores aferir sobre a importância atribuída à actividade física.  

Comparando os motivos relevantes e os não relevantes para os turistas seniores de Lisboa fazerem férias, nota-se 
ainda que o conceito de inserção num grupo, é visto como diferente dos conceitos estar com pessoas/conviver, e estar 
com a família e amigos.  

O tratar da saúde é tido como mais importante por quem faz férias ocasionais do que por quem passa férias todos 
os anos, embora sem diferenças significativas. 

Os turistas seniores com mais de 70 anos são os únicos que, para fazer férias, consideram não relevante passar 
tempo com a família. A explicação, que seria interessante analisar, pode ficar a dever-se à eventual saturação de 
residirem com familiares. 

Os maiores de 70 anos não dão mais relevo do que os outros seniores, à satisfação de desejos antigos como motivo 
para fazer férias. Os maiores de 74 anos são os únicos que consideram relevante o estar inserido num grupo. 

As razões relevantes para a vinda a Lisboa, são essencialmente a hospitalidade, as bonitas paisagens, as atracções 
culturais, os bons alojamentos, a boa comida, e os preços razoáveis.  

No entanto, os europeus consideram ainda importante o facto de Lisboa ser a capital do país. Das restantes razões 
para a vinda a Lisboa, os europeus valorizam mais o contacto com a natureza, enquanto que os não europeus são os 
que dão mais importância ao fugir à rotina. 
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A alimentação é considerada relevante na vinda a Lisboa pela maioria de 63% dos turistas seniores, com particular 
destaque para os espanhóis (86%). A alimentação, sendo motivo relevante para a vinda a Lisboa, não explica o 
prolongamento da estada. Será que a qualidade alimentar percepcionada pelos seniores é congruente com a dos 
padrões de alimentação equilibrada proposto pelos nutricionistas?  

Será que os turistas seniores têm excessos alimentares e estilos de vida menos saudáveis do que os não turistas? 
Esta questão coloca-se devido ao facto das doenças cérebro cardio vasculares serem a principal causa de óbitos nos 
idosos portugueses e estarem sobre representadas nos turistas seniores. 

O aumento das pessoas idosas que residem sós confrontadas com o pequeno número de turistas seniores em 
Lisboa que residem nas mesmas condições, revelam um potencial nicho de mercado a explorar pelo turismo.  

Manter actividades sociais e produtivas (Rowe e Kalhn, 1997), bem como visitar ou conversar com familiares ou 

amigos estão negativamente correlacionadas com a probabilidade de morrer (Paúl, 1999). Deste modo, o turismo 

sénior como promotor privilegiado dos contactos sociais, surge com um papel importante no combate à solidão e à 

mortalidade, e consequentemente proporcionando melhor qualidade de vida aos mais velhos.  
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