PETUR - Plano Estratégico para o Turismo Equestre de Portugal
Plano de Marketing I

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

10

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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Plano de Marketing
Posicionamento Estratégico
Posicionamento estratégico da ANTE

Visão

Missão

Valores

Onde queremos chegar?
Aspirações futuras da
organização, responsáveis por
nortear e definir o rumo a ter
em conta
Existimos para quê?
Razão de ser da
organização, que define o
posicionamento atual
Como pautamos o
nosso
comportamento?
Crenças e atitudes que
definem a "ética" de
atuação das pessoas e
da Organização como
um todo

• Visão proposta: “Ser o instrumento do
Turismo de Portugal, em parceria com as
Entidades relacionadas com o Turismo
Equestre para a implementação e
monitorização de políticas de serviços
Equestres”
• Missão proposta: Garantir a articulação
entre os agentes do setor e o modelo de
promoção do Turismo Equestre
• De forma a que os valores constituam o
padrão de comportamento dos associados
da ANTE: bem estar do cavalo e do cavaleiro
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Plano de Marketing
Estrutura organizacional
Estrutura proposta de associados

Administração
Pública

Configuração proposta dos órgãos

Assembleia Geral

• Todos os associados
• Reunião anual ordinária

Turismo de Portugal
x
(Turismo
Alentejo
Ribatejo ..)

Direção
Associações e
Federações
Conselho
fiscal

• Constituído por um presidente e
dois vogais eleitos, não
remunerados, que não podem ter
quaisquer outras funções diretivas
na ANTE.
• Reunião Mensal

Conselho
Técnico

• Constituído por um Presidente e
um Vice-Presidente e sete vogais.
• Reunião mensal para atualizações
de informações técnicas

Instituições
Financeiras

Formação
Escolas
Profissionais
Agrícolas (Gestão
Equina)
e de Turismo

• Composta por um presidente e
quatro vogais.
• Reuniões trimestrais

Fonte – De acordo com os estatutos atuais da ANTE
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Plano de Marketing
Serviço/Produto
O Turista é cada vez mais exigente e tem acesso a informação que lhe permite comparar as alternativas de cada viagem.
Desta forma, o Turismo Equestre deve procurar diferenciar-se e personalizar os serviços às motivações e necessidades do
turista.

• Que características deve
o serviço/produto ter?

•

Selo de Qualidade: Atribuir um selo turístico de referência, que reflete a qualidade das
instalações dos serviços oferecidos: Unidades hoteleiras, Centros Equestres, Itinerários e Roteiros

•

Marca do Turismo Equestre: Os turístas procuram uma Marca característica com uma identidade
que reflita a História e a tradição e que por sua vez esteja associada à marca da região

•

Site: Consolidar a oferta do sector enquanto produto turístico complementar e enriquecedor de
experiência

•

Guia de Boas Práticas: Consolidar a oferta do sector enquanto produto turístico complementar e
enriquecedor de experiência

•

Rotas Equestres: Criação de produtos estruturados que permitam demonstrar as características
de cada região: Sol e Mar, Património Cultural, Património Paisagístico, Gastronomia e Vinhos

•

Estágios: Programas de estágios Equestres, pretende-se a captação de praticantes de Equitação
amadores e profissionais. Estes programas devem ser coordenados pela plataforma sobre a
contribuição das Escolas
Pacotes Turísticos: Criação de pacotes Equestres que englobem estágios intensivos para
aperfeiçoamento de competências técnicas e que possam disfrutar simultaneamente do
alojamento

• O que é que o Turista
espera do serviço?
• Como é que nos
diferenciamos?
•

•

Feiras e Eventos: Manter a diversidade de Feiras e Eventos, assegurando um nível de qualidade
superior, posicionando-se no calendário de feiras internacionais
Fonte – Turismo de Portugal; Plano de Internvenção para o Turismo no
Alentejo e Ribatejo em Portugal. TURIHAB
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Plano de Marketing
Preço
O preço praticado com o cliente depende exclusivamente da oferta concorrente e da estrutura de custos alocada às
infraestruturas: manutenção, qualidade de serviços e objetivos.

• Qual o valor do
serviço/produto para o
turista?
• Como comparamos os
nossos preços com os
países concorrentes?
• Qual a sensibilidade do
turista ao preço?

•

Selo de Qualidade: n.a

•

Marca do Turismo Equestre: n.a

•

Site: No início não será cobrada taxa de associação ao site., tendencialmente “gratuito”. Deve ser
definido um preço de entrada e a data em que o mesmo será cobrado

•

Guia de Boas Práticas: Deve ser disponibilizado livremente sem qualquer custo

•

Rotas Equestres: Depende do número de dias, dias de alojamento, refeições, seguro, instructor
disponível. Cada empresa é livre na prática de preços

•

Estágios: Depende no número de dias, origem dos participantes, grau de experiência, técnicos e
recursos alocados e dedicados às actividaes e produtos e serviços disponibilizados

•

Pacotes Turísticos: A estrutura de pacotes com alojamento diferentes nas casas de campo.
Depende do número de dias e grau de especialização exigido dos recursos humanos

•

Feiras e Eventos: A entrada em Feiras e Eventos deve ser gratuita para o público em geral. No
entanto, devem existir regras de circulação nas Feiras tanto para o turista como para o Cavalo
Fonte – Turismo de Portugal; Plano de Internvenção para o Turismo no
Alentejo e Ribatejo em Portugal. TURIHAB

15

Plano de Marketing
Pessoas
Da mesma forma que o turista é exigente, os recursos humanos são determinantes para o sucesso de um negócio,
principalmente quando falamos em Turismo. Devemos investir numa boa seleção de pessoal e na sua formação,
aumentar as qualificações mínimas exigidas aos recurso, estandardizar o serviço e medir a satisfação do cliente.

• Qualidade do serviço aos
olhos do turista?
• Disponibilidade e
características que são
valorizadas?
• Quais a medidas que
devem ser
implementadas para o
recrutamento e formação
dos recursos humanos?

•

Gestão da marca e do produto: Responsabilizar a ANTE numa estrutura coerente e organizada do
“Turismo Equestre em Portugal”. Gerir e atualizar anualmente as listagens de Entidades:
alojamentos, centros Equestres, empresas de serviços Equestres, ferradores, Veterinários,
coudelarias, etc.

•

Gestão dos Itinerários: Criar equipa junto dos munícipios e Turismos de cada distrito para
criação, manutenção e divulgação dos itinerários Equestres

•

Gestão de estágios: Criação de programas de estagios para alunos do ensino superior e
profissional (Gestão Equina). Garantir a formação de técnicos de Turismo Equestre e que possam
ser acreditados junto da Federação Equestre Portuguesa

•

Gestão de ações de formação: Desenvolvimeno de ações de formação para profissionais e
estudantes. Cooperação entre as escolas e cavaleiros/equitadores qualificados. Incentivar as
escolas a promover Turismo Equestre

•

Disponibilizar guia de requisitos do formador: Recrutamento de especialistas internacionais para
ensino e qualificação de profissionais portugueses nas várias modalidades Equestres
Fonte – Turismo de Portugal; Plano de Internvenção para o Turismo no
Alentejo e Ribatejo em Portugal. TURIHAB
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Plano de Marketing
Distribuição
O Site do Turismo Equestre Portugal vai agregar a oferta de Portugal, nas diferentes regiões do país em torno do Cavalo,
facilitando a comunicação e informação entre o turista e o prestador do serviço.

• Como é que o turista
acede ao serviço?
• Como nos diferenciamos
do concorrente?
• Qual a estrutura ?

Online
Site próprio
Turismo Equestre
Blogues
Redes sociais
E-mail
Turismo de Portugal

Fornecedor

Consumidor final
Offline
Operadoras turísticas nacionais
Operadoras turísticas
internacionais
Revista Equitação
Revistas Internacionais

Fonte – Turismo de Portugal; Plano de Internvenção para o Turismo no
Alentejo e Ribatejo em Portugal. TURIHAB
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Plano de Marketing
Comunicação
A estratégia de promoção e divulgação do Turismo Equestre em Portugal, assume uma dimensão nacional e Internacional,
sendo atribuída elevada importância aos mercados externos para o desenvolvimento do produto turístico, uma vez que
90% da procura são estrangeiros.

• Como deverá ser
comunicada a mensagem
ao mercado alvo?
• Como é que a
concorrência promove os
seus produtos?

Quem?

Associação Nacional de Turismo Equestre é a Entidade responsável
pela promoção turística de Portugal em todos os mercados externos e
pela informação aos turistas sobre a disponibilidade de serviços
Equestres

O quê?

A ANTE terá como atribuições o lançamento da marca Turismo
Equestre em Portugal, a promoção do produto nos principais
mercados de aposta e a divulgação da oferta turística através dos
Municípios e das empresas da região

A quem?

A promoção deve ser feita junto dos Municípios de Portugal e das
diferentes operadoras internacionais

Como?

Através da participação em feiras e eventos Equestres (Equitana, Salon
du Cheval, Olympia, realização de campanhas publicitárias, workshops,
congressos
Garantir a promoção através dos embaixadores

Fonte – Turismo de Portugal; Plano de Internvenção para o Turismo no
Alentejo e Ribatejo em Portugal. TURIHAB
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Plano de Marketing
Exposição Internacional
Agenda de Feiras Internacionais a participar

Congresso de
apresentação do PETUR:
• Identificar público-alvo
• Apresentação da
comissão Executiva
• Apresentação do
Diagnóstico do projeto
• Site
• Marca e logótipo
• Agenda de feiras

Presença física da ANTE como principal promotor do Turismo Equestre de Portugal:
• Reservar espaço físico na Feira
• Identificar equipa promotora do Turismo Equestre
• Identificar Turismos a referenciar na feira
• Preparar stand e imagem do Turismo Equestre de Portugal
• Preparar e definir material a disponibilizar na Feira: Flyers, Revista Equitação, Filme, cartões,etc.
• Garantir apresentação visual do Turismo Equestre de Portugal
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PETUR - Plano Estratégico para o Turismo Equestre de Portugal
Plano de Marketing I

Golegã, 10 de Setembro de 2018

