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[Cumprimentos]
É com enorme satisfação que o Município da Madalena acolhe hoje
esta reflexão sobre o Turismo Sénior, dinamizada no âmbito do projeto TUSénior55+, e é com ainda maior alegria, que vos dou as boas-vindas a esta
sessão, que espero permita uma profícua partilha de ideias sobre esta temática
tão importante.
O turismo sénior é, inquestionavelmente, um segmento prioritário no
desenvolvimento estratégico da economia açoriana.
Analisando o perfil do turista que nos visita, facilmente constatamos
que a faixa etária com mais de 55 anos é, sem sombra de dúvidas, a mais
expressiva e a menos sazonal de todos os segmentos de mercado.
Fruto do irrefutável envelhecimento populacional, os idosos têm ganho
uma importância crescente, que conduz a uma maior visibilidade económica e
social deste grupo etário.
Urge, portanto, promover políticas estruturantes neste âmbito, criando
produtos turísticos direcionados a este grupo, de forma a garantir a
sustentabilidade do nosso turismo.
Urge conceber programas que satisfaçam as suas necessidades e
expectativas.
Criar roteiros que vão ao encontro das suas aspirações e motivações.
Para tal, reflexões e partilhas de conhecimento como a que hoje aqui
iremos assistir, são cruciais.
Conhecer mais para melhor intervir é o nosso lema e, sem dúvida, a
melhor forma de no presente perspetivar um melhor futuro.
Pois o amanhã pertence a todos aqueles que têm a ambição de o
construir, tendo por base o conhecimento e a inovação.
Meus caros, sem mais delongas, termino agradecendo à Dra. Teresa
Medeiros, investigadora responsável pelo projeto TU-Sénior 55+, ao Dr. Licínio
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Tomás e Carlos Santos, por nos enriquecerem com o seu inesgotável
conhecimento e com ele nos ajudarem a construir o futuro;
Ao Eng. Mário Mota Borges, Secretário Regional dos Transportes,
Turismo e Energia, que de imediato se disponibilizou para aqui estar e
contribuir com o seu saber;
E a todos vós, que muito nos honram com a vossa presença.
A todos um grande bem-haja!
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