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Definição  
de Produto
TURISMO EQUESTRE DE PORTUGAL
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Com uma tradição equestre secular e um clima medi-
terrânico favorável às atividades ao ar livre, Portugal 
apresenta um conjunto de características únicas no 
mundo que potenciam o desenvolvimento desta ver-
tente turística, entre as quais:

• Quatro raças autóctones portuguesas: o Puro-
-Sangue Lusitano, o Garrano, o Sorraia e o Pónei 
da Terceira, além do reconhecimento nacional e inter-
nacional de que o Cavalo Lusitano é “o cavalo de sela 
mais antigo da Humanidade”;

• História, Cultura e Tradição aliadas a uma Arte Eques-
tre intimamente ligada ao cavalo e à prática equestre;

• Um clima mediterrânico, ameno, ideal para a prática 
de atividades ao ar livre e estruturas de acolhimento 
ímpares, além da reconhecida arte de bem receber dos 
Portugueses na atividade turística;

• Mais de 800 kms de Costa Marítima com praias de 
beleza singular. Milhares de quilómetros de trilhos entre 
a planície do Alentejo e as Serras do Norte de Portugal. 

• Uma Gastronomia e Enologia de renome internacional;

• Portugal é ainda detentor de vários Patrimónios  
Materiais e Imateriais da Humanidade, como o Fado, 
o Cante Alentejano, entre outros.

UMA ATIVIDADE  
EM EXPANSÃO

Segundo dados do Congresso In-
ternacional de Turismo Equestre 
(2008), este tipo de turismo é um 
segmento com um mercado sig-
nificativo a nível internacional, na 
Grã-Bretanha, Irlanda, Roménia, 
França, Estados Unidos e Espanha. 
Portugal, por seu lado, está em 
franca expansão.

O TURISMO EQUESTRE 

O Turismo Equestre define-se como a atividade turística oferecida comercialmente, onde 
o equino ou muar representa o meio de transporte e um dos principais atrativos, de acor-
do com a Organização Mundial de Turismo Equestre – OMTE.

Nascida em França, em 1985, esta atividade tinha como objetivos desenvolver o ensino 
do cavalo, dar autonomia aos participantes e promover a segurança nos passeios a 
cavalo. Nos dias de hoje, o turismo equestre é reconhecido como um forte segmento 
de mercado turístico.

O turismo equestre divide-se em:

Segundo o Turismo de Portugal 
(2012), os passeios a cavalo são 
uma atividade com 6,4 milhões 
de praticantes em toda a Europa, 
perfeitamente adaptável e trans-
versal a todos os públicos alvo.

EUROPA
6,4 milhões de praticantes

O POTENCIAL  
DE PORTUGAL

TURISMO A CAVALO 

É a realização de atividades em que o meio 
de locomoção utilizado é o cavalo, como 
passeios, estágios e prática da equitação 
de lazer.

TURISMO DO CAVALO 

A motivação é a vontade de conhecer o 
mundo à volta do cavalo (atividades culturais, 
museus, manifestações desportivas e feiras  
e outras atividades paralelas, entre outras). 
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