PETUR - Plano Estratégico para o Turismo Equestre de Portugal
Estudo de Benchmark – Mercados
Âncora

Golegã, 10 de Setembro de 2018

Sumário Executivo
O Turismo Equestre em Portugal ainda não está classificado como produto turístico no âmbito do Turismo de Portugal.

O que temos…..
4 Raças autóctones, incluindo o cavalo Puro
Sangue Lusitano, com mais de 5.000 anos de
história reconhecido internacionalmente
Clima, Gastronomia e Vinhos, Hospitalidade dos
portugueses, Variedade e diversidade de
paisagens
Crescente preferência por Portugal como destino
turístico, a vários níveis

Vários prémios internacionais com infraestruturas
favoráveis

Preço e qualidade dos serviços acessíveis

O que iremos desenvolver….
Potenciar a oferta do Turismo Equestre como Produto
e desenvolvimento da Marca
Responder às exigências do turista: Identificação do
Turismo de referência
Criação de uma rede de itinerários Equestres
devidamente sinalizada e autenticada por guias
públicos
Criação de site agregador de informação: Site
exclusivo à dinamização e disponibilização de
informação do cavalo e do cavaleiro
Disponibilização de suporte informático: Guia de boas
práticas, sinalética de itinerários, guia de classificação
e certificação de locais para Turismo Equestre

Definição de um plano de marketing internacional
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Enquadramento e âmbito do PETUR
Portugal apresenta um conjunto de fatores que potenciam o desenvolvimento do Turismo Equestre de Portugal e, que
representam uma oportunidade para a qualificação e diferenciação do Turismo nacional, promovendo as economias

regionais.
Foram definidos como píncipios base no Plano Estratégico para o Turismo Equestre de Portugal

Potenciar as capacidades existentes
Desenvolvimento Estratégia “go to market” para os agentes
econónimos
Desenvolvimento das Boas práticas comerciais Internacionais
Apoio dos agentes económicos na promoção da atividade
internacionalmente

Promoção Internacional do Turismo Equestre Português
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Enquadramento e âmbito do PETUR
O objetivo específico deste AAC consiste em conceder apoios financeiros a projetos que desenvolvam ou reforcem
estratégias coletivas de internacionalização, através de uma ou mais das seguintes ações:

• Campanhas coletivas de promoção internacional, nomeadamente através da definição de campanhas de meios
para a promoção da imagem e oferta nacionais nos mercados internacionais, bem como de presenças
institucionais em certames internacionais de referência;
• Identificação de oportunidades e constrangimentos de acesso a novos mercados;
• Desenvolvimento de processos colaborativos de internacionalização, através do desenvolvimento de
plataformas de partilha de conhecimento e capacitação sobre os mercados externos;
• Promoção internacional da oferta de produtos e serviços diferenciados e de maior valor acrescentado;
• Atividades de prospeção, com aproveitamento de sinergias existentes, quer nos mercados já consolidados quer
na penetração em novos mercados.
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Enquadramento e âmbito do PETUR
Plano de Projeto

Plano Estratégico para o Turismo Equestre de Portugal
A. Set-up

0.
Envolvimento
das Entidades
e Associações
Públicas e
Privadas

B. Diagnóstico do mercado

C. Estratégia e Consolidação

4. Plano de Marketing
2. Caracterização e avaliação das
medidas de competitividade do
Turismo Equestre Português

5. Guia de Boas Práticas Comerciais

6. Sessões de divulgação de Boas Práticas Comerciais
1. Sessões de
divulgação e
sensibilização
do projeto

D. Pós Projeto

3. Estudo de Benchmarking –
mercados âncora do Turismo
Equestre

9. Ações de
Promoção
Internacional

7. Plataforma de promoção Internacional
NOMAD
8. Sessões de disseminação de boas práticas do projeto
Dez/2018
Gestão de Projeto
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2. Caracterização e avaliação das medidas de
competitividade do Turismo Equestre Português

MONERIS

01/mar 01/jun

3. Estudo de Benchmarking – mercados âncora do
Turismo Equestre

MONERIS

15/mai 30/jun

4. Plano de Marketing – Turismo Equestre Português

MONERIS/
UPPartner

31/jul

4.1 Plano Marketing Moneris

Moneris

31/jul

4.2 Plano Marketing Partners

UP Parnters

t.b.d

30/set

5. Guia de Boas Práticas Comerciais – modelo de
capacitação dos agentes económicos para a
internacionalização da sua atividade

UP Parnters

t.b.d

30/set

6. Sessões de divulgação do “Guia das Boas Práticas
Comerciais”

PARTNERS

7. Plataforma de promoção internacional

NOMAD

8. Sessões de disseminação dos resultados

Todos

9. Ações de promoção internacional

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Todos

End
Date

Abr

1. Sessões de divulgação e sensibilização do projeto

Start
date

Mar

Owner

Fev

Atividades

Jan

Enquadramento e âmbito do PETUR
Plano de Projeto

01/out 31/out
t.b.d

15/set

01/out 30/nov
t.b.d

31/dez

10. Gestão Técnica do Projeto - TOC/ROC
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Enquadramento e âmbito do PETUR
Intervenientes
Equipa de Projeto
• ANTE: José Veiga Maltez, António Pires Cardoso, Nuno Castelão
• MONERIS: Pedro Neto, João Gomes, João Nunes, Stéphanie
Pinto, Teresa Mascarenhas de Lemos
• NOMAD: João Sá Rodrigues
• Uppartners: Rui Salgado

Intervenientes Nacionais
• Turismo de Portugal – João Portugal
• Federação Equestre Portuguesa –André Ponces de Carvalho
• APRODER – João Empis Falcão
• Turismo Alentejo-Ribatejo – António Ceia da Silva, Pedro Beato
• Turismo Porto-Norte – Antonieta Barros
• Turismo Centro – a nomear pela ANTE
• Turismo Lisboa– a nomear pela ANTE
• Turismo Algarve- a nomear pela ANTE
• Municípios de Portugal
• Revista Equitação – Eduardo Carvalho
• Contactados 51 Turismos Equestres identificados no “Guia
Técnico de Turismo Equestre”
• Coudelarias de Puro Sangue Lusitano
• Outros: Tiago Abecassis, Kristin Dolke, Pedro Neves, Morgado
Lusitano, Quinta do Rol, Monte Velho, Torre de Palma, Casa
Gatão

Comissão Executiva
• ANTE – José Veiga Maltez
• FEP – André Ponces de
Carvalho
• Turismo de Portugal – João
Portugal
• Turismo Alentejo-Ribatejo António Ceia da Silva

• APSL – João Ralão
• APCRS –
• LUSITANUUS S.A
• 4 Turismos de referência:
•
•
•
•

Quinta do Rol
MonteVelho
Torre de Palma
Casa Gatão

Intervenientes Internacionais
• (1) Espanha: António Vicente, Raquel António, Françesc Rabat
• (1)França: Bernard Pavie, Frédèric Bouix
• (1) Inglaterra: Sarah Phillips, Mark Wetson
• (1) Alemanha: Kristin Dolke, Gerlinge Hoffman
• (1) Áustria: Andrea Holzleithner
• Rede EUROEQUUS: Espanha, Bélgica, República Checa e Polónia
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Enquadramento e âmbito do PETUR
Agenda de reuniões (1/3)
Legenda

ID

Reunião

Participantes

 Reunião realizada

 Reunião por agendar



Reunião cancelada

Status

Data

Observações

11h

Recolha de informação internacional pertinente ao
projeto

1

Alfonso Aguilar

Moneris: JG e TL
Alfonso Aguilar



2

Turismo PortoENorte

Moneris: TL
Antonieta Barros



3

Ponto-Situação ANTE

Moneris: PN,JG,JN,SP,TL
ANTE: APC



4

Visita Monte Velho

Moneris: TL
Monte Velho: Rita



5

Visita Hotel Lusitano

Moneris:TL
Raquel Vieira



6

APRODER Charneca do Ribatejo

Moneris:TL
João Falcão



7

Federação Equestre Portuguesa

8

Revista Equitação

9

Visita Alter do Chão

Moneris:JN, TL
ANTE: APC | FEP: André Ponces
de Carvalho , Paulo Cecílio
Moneris:JN, TL
ANTE: APC
Revista:Eduardo Carvalho



Moneris: JN, TL
António Saraiva





21/Março
14h30
21/Março

Recolha de informação sobre listagens existentes de
Turismos ligados ao Turismo Equestre e medidas de
apoio ao Turismo

9h30
23/Março
24/Março
10h00
27/Março
15h
27/Março
9h30

28/Março
11h30
28/Março
10h
2/Abril

Recolha de informação sobre o Alojamento, Clientes
e fatores de sucesso ligados ao sector Equestre
Recolha de informação sobre o Alojamento,
dinamismo da Golegã e lacunas existentes
Recolha de informação sobre Turismos existentes
dedicados ao sector Equestre e ajudas específicas a
projetos deste ramo
Perceção do Turismo Equestre aos da FEP.
Identificação de potenciais interlocutores
internacionais
Perceção do Turismo Equestre aos olhos da Revista
Equitação. Identificação de potenciais interlocutores
internacionais
Recolha de informação sobre o Alojamento, Clientes
e fatores de sucesso ligados ao sector Equestre
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Enquadramento e âmbito do PETUR
Agenda de reuniões (2/3)
Legenda

ID

Reunião

10

Visita Torre de Palma

11

Participantes

 Reunião realizada

 Reunião por agendar



Reunião cancelada

Status

Data

Observações

Moneris: JG e TL
Torre de Palma: Filipa Cardoso



14h

Recolha de informação sobre o Alojamento, Clientes
e fatores de sucesso ligados ao sector Equestre

Ponto-Situação ANTE

Moneris: JN,SP,TL
ANTE: APC



12

Visita Quinta do Rol

Moneris: JN, TL
Quinta do Rol: Rita Melo Ribeiro



13

Turismo Ribatejo-Alentejo

Moneris: JN, TL
António Ceia da Silva



14

Ponto-Situação ANTE

Moneris: PN, JN,TL
ANTE: APC



15

Visita Lusitano Trail Rides

Moneris:JN, TL
Kristin Dolke e Pedro Neves



16

Visita Quinta da Marinha

Moneris:JG,TL
Queenie Runt



17

Visita Quinta de Marchanta

Moneris: JN, TL
Nuno Batista



18

APSL

Moneris: TL
João Ralão



2/Abril
9h30
6/Abril
9h30
10/Abril
11h30
11/Abril

Recolha de informação sobre o Alojamento, Clientes
e fatores de sucesso ligados ao sector Equestre
Recolha de informação sobre o Alojamento, Clientes
e fatores de sucesso ligados ao sector Equestre

9h30
20/Abril
9h30
23/Abril
10h00
27/Abril
10h
30/Abril
10h
2/Maio

Recolha de informação sobre o Alojamento, Clientes
e fatores de sucesso ligados ao sector Equestre
Recolha de informação sobre o Alojamento, Clientes
e fatores de sucesso ligados ao sector Equestre
Recolha de informação sobre o Alojamento, Clientes
e fatores de sucesso ligados ao sector Equestre
Perceção do Turismo Equestre aos olhos da APSL.
Identificação de potenciais interlocutores
internacionais
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Enquadramento e âmbito do PETUR
Agenda de reuniões (3/3)
Legenda

ID

Reunião

Participantes

 Reunião realizada

Status

Data

 Reunião por agendar



Reunião cancelada

Observações

19

Turismo Portugal

Moneris
João Portugal



n.a

Interesse e colaboração remota ao PETUR.

20

Escola Arte Equestre Portuguesa

Moneris
Paulo Candoso



n.a

Sem resposta aos invites solicitados

21

Visita Jerez

Moneris: JG, JN, TL



7-8/Maio

Falta de cooperação e agilização por parte da ANTE
na criação de agenda e contacto com os
interlocutores

22

Visita Madrid – Real Federação
Hípica Espanhola

Moneris: JN, TL
RFHE: Raquel Antonio



23/Maio

Levantamento de informação e validação do
benchmark Espanhol.

23

Visita Haras de le Gesse

Moneris: JN, TL
t.b.d



29/30Maio

24

Call UK BHS

Moneris: JG
BHS: Mark Wetson



18/19 Junho

25

Visita Pferd Austria

Moneris: JN, TL
Pferd: Andrea Holzeithner



5-7 Junho

26

Call Comité National de Tourisme
Équestre

Moneris: JN, TL
Tourisme France: Frédèric Boiux



20 Junho

Cancelado
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Enquadramento e âmbito do PETUR
Riscos e Issues
Riscos e issues

Impacto

 Inexistência de informação disponível
pertinente ao projeto (ANTE). i.e: listagens de
Turismos, relatórios e análises anteriores

 O relatório tem como base análises anteriores realizadas por outras Entidades
concorrentes, reuniões realizadas com diferentes interlocutores e visitas a Turismos
realizadas pela equipa Moneris, bem como a visita aos mercados âncora (Espanha,
França, Inglaterra e Áustria)

 Disponibilização de listagens de itinerários
obsoleta

 Não existe oferta de itinerários Equestres em Portugal

 Cooperação insuficiente no contacto e
apresentação de interlocutores-chave do
projeto a nível nacional

 Difícil articulação e interesse na implementação do projeto por parte do Turismo de
Portugal

 Inexistência de contacto com interlocutores
internacionais e consequente atraso e não
cumprimento de visitas por falta de envolvência
e gestão

 A falta de interação com interlocutores internacionais, pode comprometer a
veracidade do relatório no benchmark e as melhores práticas a seguir

 Atraso na validação dos tópicos e informação
e envolvência nos órgãos de gestão

 A morosidade na envolvência da Comissão Executiva no projeto e os demais
interessados comprometem o sucesso da implementação do projeto, bem como a
sua promoção

 Possibilidade de existência de tópicos por
identificar

 Falta de disponibilização e validação por parte da Entidades contactadas ao longo do
projeto pela Moneris
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II. Estudo de Benchmark – Mercados Âncora
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Equadramento do Turismo Equestre
O mundo também se descobre a cavalo

Benchmark

Estima-se que na União Europeia a população equina exceda os 7 milhões. Se antigamente o cavalo era
um elemento vital na indústria, na agricultura, no meio de transporte e no exército, hoje, o cavalo
representa lazer, atividade desportiva ou até uma maneira de estar.

• Existe uma organização
dedicada ao Turismo
Equestre, bem como um
site próprio desenvolvido
pela Federação Hípica
Espanhola

21 Membros
Federação Internacional de Turismo
Equestre (FITE)
A China foi o último país a associar-se em 2012

• 1M equinos no País
• número de praticantes da Europa –
2,7 milhões de praticantes
• +18.000 negócios Equestres
(indiretos e diretos)

• Maior número de cavalos na Europa
+840 mil equinos no País
• 1 em cada 10 pessoas em França
pratica Turismo Equestre

• Maior número de cavalos per
capita: 1 cavalo para cada 21
pessoas

• “O cavalo é visto como trunfo para
atrair turistas, eventos e investidores. O
potencial do Turismo Equestre em Portugal
está avaliado em 550 milhões de euro”,
Jornal Expresso 2012

Fonte – World Horse Welfare 2015; Euquus Project May 2015; The Guardian:
“How many horses are there in the European Union?”, 12 jun 2015
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Caracterização do Turismo Equestre
Perfil do Turista Equestre

Benchmark

A maior parte dos praticantes de Turismo Equestre é do sexo femino, o que se pode explicar pelo facto
do desporto ser praticado, maioritariamente por senhoras.
Distribuição
75%

25%

719k (2013)

82%

18%

663k (2014)

82%

18%

211k (2011)

94%

6%

49k (2013)

88%

12%

73k (2011)

66%

34%

51k (2011)

Fonte – Turismo de Portugal; Plano de Internvenção para o Turismo no
Alentejo e Ribatejo em Portugal. TURIHAB; European Horse Netword
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Benchmark

Caracterização do Turismo
Espanha - Turismo

Caracterização de Espanha como destino Turístico
46 M (Banco Mundial 2016)
504K Km2
PIB Turismo: 14,9% (+5,7 face
a 2016)

• Estima-se que Espanha tenha recebido cerca de 82
milhões de visitantes no ano de 2017, + 8,9% face ao ano
anterior. Segundo as estatísticas da Turespaña, Espanha
ocupará a 2º posição mundial, abaixo de França mas
acima dos EUA em termos de destino turístico
• Espanha representa uma quota de 2,1% do total da
procura turística mundial
• O sector do Turismo representou em 2017, 14,9% do PIB,
segundo a WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo),
representando 172,9 M€
• O Reino Unido e a Alemanha são os principais países
emissores de turistas, 18 M e 11,4M, respetivamente
• Catalunya, Baleares e Canárias são os destinos mais
procurados

Fonte – Turismo Ecuestre, Posadas Ecuestres, Turismo al galope: España busca también al turista ecuestre, Jun 2015; El Turismo incrementa su peso en la
economía y en el empleo; Récord de llegadas: Más de 82 millones de turistas internacionales han viajado a España en 2017
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Caracterização do Turismo
Espanha – Turismo Equestre

Benchmark

Caracterização da oferta
•
•
•
•
•
•
•
•

Caracterização da procura

Existem mais 175 mil explorações de cavalos
“Compadezco a un hombre sin vaca, compadezco a un
São 60.000 empregos diretos ligados ao sector Equestre
hombre sin asno,… pero un hombre sin caballo tendrá
Existem 788 Clubes federados
dificultad para quedarse sobre la Tierra.”, Dicho Popular
Dispõe de cerca de 42 itinerários Equestres, devidamente
sinalizados e publicados, equivalente a 1.200 km de
passeio
Não existe uma lista de hotéis e de acomodações oficial
• O perfil do turista Equestre em Espanha é constituído
mas sabe-se que são cerca de 212 empresas que se
maioritariamente por senhoras de classe média-alta
dedicam ao Turismo Equestre
pertencente à faixa etária dos 25-60. Os turistas montam
O número de concursos anuais nacionais ronda os 478 e
a cavalo com regularidade e por isso mantêm o interesse
são + 1.000 que são regionais
enquanto estão de férias
As zonas mais procuradas como destino Equestre são
Andaluzia, Navarra, Camino de Santiago, Asturias e
• Ainda que seja um país com cultura Equestre e com
Castilla y Léon
grande número de federados ,tal como Portugal, o
Eventos: El Rocio, en Huelva, La Feria de Caballo en Jerez
mercado interno não é expressivo, sendo que Alemanha,
de la Frontera, las Carreras de Caballo de Sanlúcar en
Inglaterra, França, Rússia e Nova Zelândia são os
Cadiz
principais emissores de Turismo Equestre

Fonte – Turismo Ecuestre, Posadas Ecuestres, Turismo al galope: España busca también al turista ecuestre, Jun 2015; El Turismo incrementa su peso en la
economía y en el empleo; Récord de llegadas: Más de 82 millones de turistas internacionales han viajado a España en 2017
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Caracterização do Turismo
Espanha – Turismo Equestre

Benchmark

Entidades RESPONSÁVEIS
• Em 2015, a TURESPAÑA e a RFHE assinaram um protocolo que visa promover o Turismo
Equestre. O protocolo tem como objetivo regularizar o Club de Produto Turismo Equestre.
• Todos os anos são apresentados ao TURESPAÑA uma seleção de atividades sobre forma de
promover territórios, empresas e novos produtos Equestres
• A TURESPAÑA atua como promotor internacional nos 33 Postos de Turismo Espanhóis,
despertando interesse no sector nos diversos países
• A RFHE atua como regulador de atividades Equestres
A MARCA – Turismo ECUESTRE ESPAÑA
• A marca é uma ferramenta de promoção do Turismo Equestre, e tem como objetivo
impulsionar os sectores de Turismo
• É A RFHE cede o uso da Marca a Entidades e a pessoas, que têm objetivos comuns:
• Desenvolvimento e Internacionalização do Turismo Equestre de Espanha
• Competitivade das empresas turísticas espanholas
• Crescimento do fluxo de turistas
• Desenvolvimento regional
• Melhoria da imagem de Espanha e das diferentes comunidades autónomas
Existe um site próprio do Turismo Equestre, dedicado aos turistas e aos profissionais.
Os turistas podem consultar a oferta que existe, os profissionais pagam quotas e
podem aceder ao Selo de Qualidade, às regras existentes para se associarem à marca.
A certificação de técnicos é da responsabilidade do Ministério da Educação e não da
RFHE
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Caracterização do Turismo
Espanha – Turismo Equestre

Benchmark

QUEM PODE ADERIR?

OBJETIVOS DO Turismo ECUESTRE ESPAÑA
Agregar produtos, profissionais e empresas de
qualidade
Garantir a implementação dos processos de gestão de
marca

Entidades públicas ou privadas, titulares e responsáveis
ao longo da cadeia de valor do Turismo Equestre:
•

Itinerários Equestres ou de Rotas Equestres

•

Produtos turísticos

•

Atividades Equestres tradicionais

•

Feiras e eventos

Assegurar e facilitar o contactos dos agentes

•

Alojamentos

comerciais

•

Veterinários, ferradores, alimentação

Diferenciar os tipos de concessão e adesão na
utilização da marca

•

Marcas e produtos registados

Garantir e normalizar os procedimentos de controlo
de qualidade

Atuar como entidade reguladora do Club del Produto
Turismo Ecuestre España
Fonte – Turismo Ecuestre, Posadas Ecuestres, Turismo al galope: España busca también al turista ecuestre, Jun 2015; El Turismo incrementa su
peso en la economía y en el empleo; Récord de llegadas: Más de 82 millones de turistas internacionales han viajado a España en 2017
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Caracterização do Turismo
Espanha – Oferta: Itinerários Equestres

Benchmark

Itinerários Equestres

Normas gerais

Postes de seguimento

Painéis informativos

Sinais de direção e localização

Pictograma Equestre: Símbolos que informam
sobre as infraestruturas e serviços disponíveis

Sinalização complementária e Horizontal

Fonte – Turismo Ecuestre, Posadas Ecuestres, Turismo al galope: España busca también al turista ecuestre, Jun 2015; El Turismo incrementa su peso en la economía y en
el empleo; Récord de llegadas: Más de 82 millones de turistas internacionales han viajado a España en 2017
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Caracterização do Turismo
Espanha – Oferta: Itinerários Equestres

Benchmark

Itinerários Equestres

Existem cerca de 38 itinerários Equestres devidamente
sinalizados e mapeados

Não exaustivo

•

Cada itinerário tem associado uma ficha
técnica: distância; ponto de saída e ponto
de chegada; pontos de interesse;
descrição do itinerário; e serviços
turísticos disponíveis ao longo da rota

Fonte – Turismo Ecuestre, Posadas Ecuestres, Turismo al galope: España busca también al turista ecuestre, Jun 2015; El Turismo incrementa su peso en la economía y
en el empleo; Récord de llegadas: Más de 82 millones de turistas internacionales han viajado a España en 2017
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Caracterização do Turismo
Espanha – Sumário

Benchmark

PONTOS FORTES
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Marca “Turismo Ecuestre España”
Site próprio e dedicado ao Turismo Equestre
Reconhecimento e tradição Equestre no
Cavalo de Pura Raça Espanhola
Excelentes condições climatéricas ao longo de
todo o ano
Organização de Eventos e Capacidade de
atração turística
Interesse e envolvência direta do Turismo de
Espanha e da Federação Hípica Espanhola
42 Itinerários devidamente sinalizados
Normas e regulamentação própria para a
adesão à marca
Complementaridade com outros elementos
em torno do Cavalo
Promoção internacional organizada

PONTOS FRACOS

•
•
•

•

Falta de formação de recursos
Manutenção do reconhecimento e qualidade
dos serviços propostos
Conflito na cooperação entre e Federação
(desporto) vs. O Turismo na implementação
de medidas de segurança
Alojamento especializado em passeios e
itinerários Equestres

Fonte – Turismo Ecuestre, Posadas Ecuestres, Turismo al galope: España busca también al turista ecuestre, Jun 2015; El Turismo incrementa su peso en la
economía y en el empleo; Récord de llegadas: Más de 82 millones de turistas internacionales han viajado a España en 2017
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Benchmark

Caracterização do Turismo
França - Turismo

Caracterização de França como destino Turístico

64,7 M (EUI 2016)
504K Km2
PIB: 2.222

• França é líder de destino mundial. Em 2017, receberam
cerca de 89 milhões visitantes
• O sector do Turismo em França representa 7,3% do PIB e
gera 2 milhões de postos de trabalho diretos ou indiretos
• Os principais países emissores são europeus: Reino
Unido, Alemanha, Bélgica, Itália, Suíça, Espanha. Os EUA
aparecem em 7º lugar. Os visitantes asiáticos diminuíram
o número de visitas a França
• França é um destino de curta duração, cerca de 38,5 M
de turistas, visitaram França em 2016, apenas por 2-3
dias. Isto justifica-se pelo facto de os principais países
emissores serem oriundos da Europa

Fonte – Statistica; France Diplomatie, the local; DGE bank of france
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Caracterização do Turismo
França – Turismo Equestre

Benchmark

Caracterização da oferta
•
•
•
•
•
•
•

•

França é o país mais desenvolvido em termos de
Turismo Equestre, com mais de 50 anos de experiência
no sector
Existem cerca de 2.500 centros Equestres e associações
em todo o país
350 centros de Turismo Equestre acreditados
17 mil km de caminhos de rotas Equestres
Existem 60 mil empregos diretamente ligados à
indústria equina
O Horse-riding em França tornou-se um grande negócio,
com a terceira maior federação desportiva, na qual
pertencem 700 mil membros
França é o terceiro país com maior número de
cavaleiros -, 400 mil praticantes após Inglaterra e
Alemanha e, segundo a Federação o número de
praticantes ronda os 2M
Córsega, Normandia, Rhône-Alpes e Midi-Pyriné são as
zonas mais populares e mais procuradas para o
Turismo Equestre em França.

Caracterização da procura
There is a new trend in tourism in France, a trend
towards the “authentic”, a trend towards rediscovering
nature and a slower pace of life. Equestrian tourism in
France is in full swing at the moment. 27 May 2017
• O perfil do turista Equestre em França é constituído
maioritariamente por senhoras de classe média-alta.
+80% são senhoras entre os 30-50 anos de idade e os
restantes são famílias. Sabe-se que 80% são turistas
franceses ou francofones
• 53% da população francesa afirma que gostaria de fazer
férias a cavalo
• 1 em cada 10 pessoas em França pratica Turismo
Equestre
• Ao contrário de Portugal e Espanha, a maioria do turista
Equestre é nacional

Fonte – Statistica; France Diplomatie, the local; DGE bank of france; Breeding
news; FFE.COM/Tourisme; Tourisme-France
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Caracterização do Turismo
França – Turismo Equestre

Benchmark

Entidades RESPONSÁVEIS
• A Associação Nacional de Turismo Equestre terá sido criada em 1963 e continuou a
exercer a suas funções até se tornar no o CNTE (Comité Nacional de Turismo Equestre).
• O CNTE juntamente com a Federação Equestre têm a responsabilidade de promover o
Turismo Equestre.
A MARCA – Comité National de Tourisme Équestre

• O Turismo Equestre em França é
responsável para além da promoção, da
gestão de um diverso número atividades,
eventos e formações de ensino
• Equirando: Encontro de 1.000 cavaleiros
que ocorre em cada 2 anos em cidades
diferentes em França
• Journée Nationale de l’Attelage de
Loisir
• Publicação da L’Estafette,
trimestralmente
• Cheval Nature catalogue: itinerários por
região
• Listagem de acomodações de Turismo
Equestre

• Formações para Turismo: Praticantes e
profissionais
• Gestão do GeoCheval – Plataforma
indispensável para a viagem a cavalo
• Itinerários
• Informações técnicas do circuito
(duração, prática, descrição,
brochuras, pontos de interesse
turístico, tipo de pavimento,
dificuldades, identificação dos
centros Equestres próximos
(Centros de Turismo, Escolas,
Centros hípicos…)

Fonte – Statistica; France Diplomatie, the local; DGE bank of france; Breeding
news; FFE.COM/Tourisme
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Caracterização do Turismo
França – Oferta: Itinerários Equestres

Benchmark

Itinerários Equestres – GeoCheval (1/2)
•

Plataforma de todos os itinerários de Turismo Equestre em França:
https://geocheval.com/cartographie/geocheval/index.html

Mapa dos itinerários sinalizados

Informações técnicas
do circuito: duração,
prática, descrição,
brochura, etc.

Pontos de interesse: indicação de
locais de interesse: Património,
Natureza….

Fonte – Statistica; France Diplomatie, the local; DGE bank of france;
Breeding news; FFE.COM/Tourisme
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Caracterização do Turismo
França – Oferta: Itinerários Equestres

Benchmark

Itinerários Equestres – GeoCheval (2/2)
Indicação de estabelecimentos com “Selo de Qualidade”

• O Selo de Qualidade é atribuído de acordo com as
Normas instituídas pela Federação Equestre.
• Existem 500 estabelecimentos classificados. Existem
normas a cumprir:
• Organização
• Hospedagem para cavalos adaptada, segura e limpa
• Área própria para cuidados
• Informação sobre atividades nas redondezas
• Mapas e itinerários disponíveis no local
• Água e feno para cavalos

Tipo de prática

Tipo de revestimento dos itinerários

Fonte – Statistica; France Diplomatie, the local; DGE bank of france;
Breeding news; FFE.COM/Tourisme
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Caracterização do Turismo
França – Publicações

Benchmark

Cheval Nature
•

Todos os anos a FFE e o CNTE lançam uma nova edição da Cheval Nature – anuário oficial
de estabelecimentos e associações de Turismo Equestre em França.
• Listagem de estabelecimento com Selo de Qualidade: Centros de Turismo
Equestre, Cheval Etape, Escola Francesa de Atrelagem; Selo especial de atrelagem,
as direções dos Comités regionais e departamentos do Turismo Equestre e
membros da federação Internacional do Turismo.

Itinerários organizados por “Zonas” de França

Fonte – Statistica; France Diplomatie, the local; DGE bank of france; Breeding
news; FFE.COM/Tourisme
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Caracterização do Turismo
França – Sumário

Benchmark

PONTOS FORTES
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PONTOS FRACOS

País com mais experiência no sector do
Turismo Equestre
Marca de Turismo Equestre sólida e
reconhecida internacionalmente
Site especializado e dedicado ao Turismo
Cooperação e gestão organizada nas Entidades
envolventes
Interesses comuns entre a Federação e o
Comité Nacional de Turismo Equestre
Riqueza nas diferentes paisagens
Diversidade nas atividades (atrelagem,
randonnées, etc.)
Rede de itinerários e estabelecimentos
Equestres sinalizados e autenticados
Licenciamento de estabelecimentos de
Turismo Equestre

•
•

Rede de Unidades de alojamento
Estruturação da oferta entre Entidades
privadas e públicas

Fonte – Statistica; France Diplomatie, the local; DGE bank of france;
Breeding news; FFE.COM/Tourisme
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Benchmark

Caracterização do Turismo
Reino Unido – Turismo
Caracterização de Inglaterra como destino
Turístico

M (EUI 2016)
K Km2
PIB: 9%-10%

• Em 2016, mais de 37,6 M visitaram o Reino Unido,
representando um crescimento de +4% do volume de
turistas comparativamente a 2015
• Em 2015, o Reino Unido foi considerado o 6º país mais
visitado no mundo de acordo com a UNTWO
• O sector do Turismo em 2013, de acordo com um estudo
da Deloitte, representou 9% e espera-se que em 2025
que a industria chegue a representar 257M libras, quase
10% do total do PIB

• Não existe uma entidade responsável/dedicada ao
Turismo Equestre em Inglaterra

Fonte – World Horse Welfare 2015; Euquus Project May 2015; visit britain
org;
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Caracterização do Turismo
Reino Unido – Turismo Equestre

Benchmark

Caracterização da oferta
• O valor económico do sector Equestre chega a
representar 4.3B£ no consumo
• O número de cavalos no Reino Unido atingiu quase 1M
(994K)
• A British Horse Society tem cerca de 100 mil associados
• Cerca de 18 mil empresas/negócios envolvidos no sector
Equestre
• Estão assinalados 36 mil km de rotas Equestres, sendo
que 7 mil km estão disponíveis online
• Existem cerca de 445 mil propriedades com cavalos
• Existem cerca de 2,8 mil ferradores devidamente
registados no Farriers Registration Council
• Existem 895 BHS Centros Equestres
• Em 2014, a BHS teria 35 mil passaportes de cavalos

Caracterização da procura
• Existem 2.4 M de praticantes
• O perfil do turista Equestre em Inglaterra é constituído
maioritariamente por senhoras, representado 74% da
população, acima dos 65 anos de idade
• Existem cerca de 2.7 M de cavaleiros, 3 M foram nos
últimos 12 meses de férias de Equitação.
• A atividade Equestre é o 6º desporto escolhido pelas
senhoras

Fonte – World Horse Welfare 2015; Euquus Project May 2015 ; The British
Horse Society – The Equestrian Statistics
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Caracterização do Turismo
Reino Unido – Oferta: Turismo Equestre

Benchmark

Entidades Responsáveis

•

• Não existe uma associação dedicada ao
Turismo Equestre.
• A British Horse Society é uma associação com
mais de 70 anos e cerca de 100 mil membros.
• Tem com objetivo: promover e proteger os
interesses de todos os cavalos e daqueles que
se preocupam com eles:
• Serviços de bem-estar para cavalos e
conselhos para os proprietários
• Campanha de proteção dos direitos
Equestres
• Melhoria na segurança dos cavalos,
cavaleiros e condutores de atrelagem
• Promoção da Equitação para todos
• Oferta de qualificações de classe
mundial
• Sistema de aprovações que premeia as
instruções e cuidados de qualidade
A Associação disponibiliza de uma forma exaustiva e
agregadora toda a informação e serviços pertinentes
para o cavalo, cavaleiro e outros players envolvidos no

sector:
 Listagem de centros qualificados e aptos para
Equitação
 Instrutores qualificados
 Listagem de British Riding Clubs
 Escolas de Equitação
 B&B Horse Accomodation
 Centro de excelência
 Itinerários Equestres
 Welfare and Care
 Informação de segurança e acidentes
 Acesso oportunidades de emprego no sector de
Turismo
A certificação dos centros Equestres bem como dos
instrutores é feita sob sugestão da BHS.
Apenas os itinerários são certificados e creditados
pelo governo.
Existe um sistema de educação organizado e dedicado
ao sector Equestre, pelo que não é da
responsabilidade da BHS.

Fonte – World Horse Welfare 2015; Euquus Project May 2015; visit
britain org;
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Caracterização do Turismo
Reino Unido – Sumário

Benchmark

PONTOS FORTES

•
•

•
•
•
•

PONTOS FRACOS

Reconhecimento internacional na prática de
atividades Equestres
Associação organizada e disponível na
resposta a qualquer serviço informação
pertinente para o cavalo e cavaleiro
Rota de itinerários ativa e devidamente
sinalizados
A promoção dos players é feita
individualmente
Qualidade dos centros e serviços, organização
e rigor do país
Interesse Real e apoio governamental

•
•
•

Sazonalidade das atividades devido às
condições meteorológicas
Inexistência de uma marca focada no Turismo
Equestre
A Certificação dos centros Equestres e dos
instrutores não é da responsabilidade da BHS

Fonte – World Horse Welfare 2015; Euquus Project May 2015; visit britain
org;
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Benchmark

Caracterização do Turismo
Áustria – Turismo

Caracterização da Áustria como destino Turístico

8,3 M (EUI 2016)
K Km2
PIB: 8,8%

Fonte – Tourism National Statistics, Visita a Áustria pela equipa da Moneirs entre os
dias 5-6 de junho

• Em 2016, +37 M visitaram Áustria, representando um
crescimento de +4% no volume turistas,
comparativamente a 2015
• O sector de Turismo representa 8,8% do PIB, tendo
atingido 40 biliões de euros em 2016. 5,8% do total de
empregos correspondem a alojamento ou à restauração
• Existem cerca de 64,500 alojamentos e 1,1 M de camas
• Os turistas mais afluentes são oriundos da Alemanha,
Áustria e Holanda, que representam 71% do total dos
turistas
• A maioria dos turistas procura natureza/paisagens. Vêm
sobretudo no Inverno para a prática de desportos de ski e
ficam entre 3-4 noites
• Para além dos 9 monumentos classificados como
Património da UNESCO existem outros imaterializados
como a High School of the Spanish Riding School Vienna
que também é considerada como Património da UNESCO
• As zonas mais populares do Turismo Equestre são Viena
(de uma forma passiva –mais passeios de charrete e
visitas à Escola Equestre), Upper e Lower Áustria para
passeios a cavalo e aulas de Equitação
33

Caracterização do Turismo
Áustria – Turismo Equestre

Benchmark

Caracterização da oferta

Caracterização da procura

• A Áustria é um país internacionalmente reconhecido
pelos seus cavalos
• Existem 5 mil criadores de cavalos em toda a Áustria
• Segundo um estudo de 2010, a indústria do Cavalo
ascende os 2,1 biliões de euros
• Existem cerca de 10/20 hotéis pelas 9 regiões da Áustria
• Estão disponíveis 5 mil km de rotas Equestres
• 23 mil postos de trabalho relacionados com o sector
(aprox. 13 mil lazer 9mil no Turismo), o que significa para
cada 5 cavalos existe um emprego
• O volume de negócios no Turismo ascende 832M
anualmente
• De acordo com a Federação Equestre Austríaca, existem
48.395 cavaleiros federados e, aproximadamente, 150
mil desportistas, não federados, que montam a cavalo na
Áustria.
• Cerca de 1.358 clubes e 9 associações estão filiados na
federação. No que diz respeito a competições, são
realizados, anualmente, 483 concursos nacionais e 153
competições internacionais.

• Áustria recebe cerca 1,1 M de turistas Equestres (na sua
maioria senhoras) sendo que mais de 50% dos turistas
que montam a cavalo considera o passeio a cavalo
(Riding) a principal motivação para fazer férias no país.
• O turista Equestre dispõe de 8,4 dias em férias Equestres,
enquanto que a estadia média de um turista na Áustria é
de 3-4 dias
• A sua despesa média é de 84,50€ por dia
• Os turistas Equestres procuram estadia em alojamento
rural e hotéis de 4 a 5 estrelas
• O turista é essencialmente europeu: Áustria, Alemanha,
Holanda e Suíça.
• Existe uma procura de cavalos de raça austríaca na Coreia
do Sul
• As principais motivações de férias dos turistas Equestres:
• Atmosfera familiar
• Atividade e exercício
• Passeios guiados e diversidade de paisagens
• O prazer de montar a cavalo
• Fonte de informação: Recomendação pessoal, Página
inicial da empresa, plataforma, Publicidade em revistas
Equestres

Fonte – Pferd und Mensch in Österreich; Tourismus- und Freizeitfaktor Pferd in
Österreich 2011; Pferd Austria
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Caracterização do Turismo
Áustria – Turismo Equestre

Benchmark

Entidades RESPONSÁVEIS
• Não existe uma associação dedicada ao Turismo Equestre
• Fundada em 2004, a plataforma PferdAustria engloba todas as Entidades de interesse à
volta do sector Equestre. Para além de terem implementado diversas medidas, publicam
estudos com regularidade, expressando a grande importância dos cavalos para a
economia austríaca
• Fazem parte desta plataforma 10 parceiros institucionais

Austria Horse
Entidades RESPONSÁVEIS Breeding
Association

Central de tratamento
de raças

Federação Equestre
Austríaca

Escola de Equitação
Espanhola

Palácio Imperial HOF

Centro de Serviços de
Cavalo Stadl-Paura

Câmara Agrícola da
Áustria

Câmara Económica
da Áustria

Fonte – Pferd und Mensch in Österreich; Tourismus- und Freizeitfaktor
Pferd in Österreich 2011; Pferd Austria

35

Caracterização do Turismo
Áustria – Turismo Equestre

Benchmark

Atividades

Objetivos

• Desporto e Lazer
• Criação e mercado
• Ciência e
Internacionalização
• Cavalo e Cultura

• Tornar o Cavalo como
centro das atenções do
público

Networking

•
•
•
•

Procura e Oferta
Nacional e Internacional
Cavalo e Homem
Economia e Agricultura

Garantia na qualidade e marketing

Recomendações
de ação no
desenvolviment
o de ofertas
turísticas

Disponibilização do guia de Turismo a cavalo em todo o país
Promoção do Turismo Equestre em conjunto com as demais Entidades
Reforço de ofertas específicas de grupos-alvo
Desenvolvimento de empresas líderes com a Pferdende

Fonte – Pferd und Mensch in Österreich; Tourismus- und Freizeitfaktor
Pferd in Österreich 2011; Pferd Austria
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Caracterização do Turismo
Áustria – Oferta: Spanish Riding School

Benchmark

• Fundada em 1572, a Escola de Equitação Espanhola de
Viena é a única instituição do mundo que pratica há
mais de 450 anos e continua a cultivar a Equitação
clássica na tradição renascentista da Haute École - que
também pode ser encontrada na lista da UNESCO do
patrimônio cultural intangível da humanidade
• Desde 1920, a Coudelaria localizada na aldeia de Piber,
no oeste da Estíria, abriga os famosos Lipizzaners.
• A escola tem cerca de 72 boxes de cavalos e tem cerca
de 300 cavalos

• Para além de eventos e espetáculos, a criação e venda
de cavalos a Escola recebe anualmente 280 mil
visitantes durante o ano, com um valor de entrada
médio de 18€ por entrada

Fonte – Visita a Viena Áustria a 5 de Junho
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Caracterização do Turismo
Áustria – Oferta: Turismo Equestre

Benchmark

Não exaustivo

Referência Nacional (1)
Diversidade de
atividades, capacidade
para 500 pessoas

Focado na criação de
póneis, férias de
crianças

Localização: Upper Áustria
Tipologia: Resort
Capacidade: 500 camas
Infraestruturas: 201 quartos, 2 piscinas, spa, sauna, jacuzzi,
sala de reuniões, restaurante, 2 bar, parque de crianças,
campo de golfe, 10 instructores, 56 cavalos (4 raças
diferentes), Ténis, Wellfit, 2 picadeiros interior, +70 boxes,
picadeiro exterior, campo de treino
Serviços Equestres: aulas de Equitação, estágios de ensino e
passeios a cavalo
Intervalo preço de dormida: 1,200€ semana
Tipo de clientes: Famílias, empresas
Origem: Áustria, Alemanha, Holanda
Interesses: Paisagem, diversidade de atividades
Promotor: Site próprio, Booking (Robbinston faz parte de um
grupo de Turismo holístico)

Localização: Upper Áustria
Tipologia: Hotel 3*
Capacidade: 50 quartos
Infraestruturas: 50 quartos, piscina interior, piscina interior,
spa, campo de treino, bar, restaurante, campo de ténis,
Serviços Equestres: aulas de Equitação, estágios de ensino e
passeios cavalos tipo Iceland
Tipo de clientes: Famílias, estágios de crianças
Intervalo de preços: 6 noites 552€ por pessoa, 6 aulas 545€
Origem: Áustria, Alemanha, Holanda
Interesses: Férias para crianças
Promotor: Site próprio, booking

Fonte – Visita da Moneris a Ampflwang entre 5-7 Junho
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Caracterização do Turismo
Áustria– Sumário

Benchmark

PONTOS FORTES

•
•
•
•
•
•

PONTOS FRACOS

Excelência reconhecida pela UNESCO da Escola
de Equitação Espanhola em Viena (Spanische
Hofreitschule)
Longa tradição e reconhecimento
internacional na Criação de Raças Autóctones
Rota de itinerários ativa e devidamente
sinalizados
+1,1 milhões de turistas montaram a cavalo
em 2011, e a tendência é crescente
Organização regional (9 áreas), Dinamização
de eventos Equestres e apoio governamental
Diversidade de paisagens e preocupação na
arte de bem receber os turísticas

•
•

•

•

Sazonalidade dos serviços: Inverno rigoroso
impossibilita as atividades ao ar livre
Não existe uma marca representativa do
Turismo Equestre, a promoção do Turismo
Equestre é feita regionalmente
O turista é essencialmente europeu e
tradicional às suas férias. O principal país
emissor de Turismo Equestre na Áustria é a
Alemanha e a Áustria
Não existe regulamentação nem certificação
específica, apenas o desporto de alta
competição

Fonte – Statistica; France Diplomatie, the local; DGE bank of france;
Breeding news; FFE.COM/Tourisme
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Benchmark
Eventos Internacionais

Benchmark

Não exaustivo
• Feira Internacional do Cavalo Lusitano e FNC (Golegã)
• Feira do Cavalo de Ponte de Lima

• Festival Internacional do Cavalo Lusitano

• Ecuestre (Badajoz)
• Madrid Horse Week (Madrid)
• Festival de Jerez de La Frontera (Jerez)

• Equus Catalonia (Barcelona)
• SICAB (Sevilha)

• Salon du Cheval de Paris (Paris)
• Equita Lyon (Lyon)

• Montpellier

• Royal Windsor Show (Windsor)
• Horse of the Year Show (Londres)

• “The East Anglian Game & Country Fair” (Norwich)

• Pferd Wells - International Austrian Horse Fair

Fonte – Deloitte
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Benchmark

Benchmark
Avaliação

Clima

Diversidade
de Paisagem
Acessibilidade
Reconhecimento
Internacional Equestre
Alojamentos Equestre
Itinerários
Eventos
Marca Turismo Equestre
Apoio Governamental
Legislação/Regulamentação
Promoção e Divulgação
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PETUR - Plano Estratégico para o Turismo Equestre de Portugal
Estudo de Benchmark – Mercados
Âncora

Golegã, 10 de Setembro de 2018

