
potencial do turismo equestre

www

Gabinete de Valorização de Áreas
Classificadas e Comunicação



WORKSHOP

potencial do turismo equestre
Alvados, 24 maio 2016

O turismo equestre tem-se desenvolvido com êxito em muitos países de Europa. Alguns espaços  

naturais têm as características adequadas para se converterem em destinos equestres de primeira 

ordem, sobretudo se tivermos em conta varios aspetos. Por um lado, a tradição equestre e, por outro, os 

atrativos naturais e culturais, assim como as paisagens, o clima mediterrâneo e a perspetiva de 

desenvolvimento local com enfoque neste tipo de atividades.

O workshop parte de uma revisão, a nível internacional, das atividades relacionadas com a prática do 

turismo equestre. É apresentada uma análise do potencial de Espanha para a prática do turismo 

equestre em espaços naturais e rurais, tendo em conta determinados fatores, tais como o clima, 

procura, equipamentos, recursos, etc., fazendo-se um diagnóstico da situação espanhola. Destaque 

para a temática dos guias e o desenho de itinerarios Equestres.

Programa

10h30 Recepção dos participantes (Casa dos Matos, Alvados - 39°32'49.17"N 8°46'21.60"W)

11h00 Apresentação dos objetivos do workshop e apresentação dos participantes 

11h15 Turismo Equestre

12h30 Almoço

14h30 Como desenhar um itinerário equestre?

 Os guias equestres

 As empresas de turismo equestre

16h00 Pausa para café

16h30 Exercício prático

17h30 Discussão final

Informações

Local      Casa dos Matos, em Alvados, Porto de Mós 

Preço (pagamento no local à chegada)  30 € (inclui almoço)

Número máximo de participantes  20

Inscrições (Data limite 22/05/2016)   comunicacao@natural.pt

Organização
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Apoio

A formadora

A Dra. María José Viñals é catedrá�ca da Universitat Politècnica de València (UPV), Espanha. 
O seu percurso académico concentra-se na Gestão Turís�ca do Património Natural e Cultural, Uso 
Público e Gestão de Visitantes de Espaços Protegidos e de Património. Também trabalhou a área do 
Turismo A�vo, em par�cular o Turismo Equestre.
A sua a�vidade despor�va foca-se nas disciplinas de Raid e Equitação Western; é também Juiz nacional 
de Reining e Juiz Autonómica de Equitação Western. No entanto, a sua especialidade no mundo 
equestre é a equitação de recreio. Dirigiu vários cursos universitários de formação de Guias Equestres 
e desenho de I�nerários Equestres. É Assessora e Avaliadora de reconhecimento das Competências 
Profissionais da área profissional de A�vidades Físicas e Despor�vas Recrea�vas do Ministerio de 
Educación (que inclui as profissões equestres) e codiretora e professora do Mestrado de Gestão de 
Desporto e Turismo A�vo da UPV.
Foi  impulsionadora do desenvolvimento Turismo Equestre em Espanha por parte da Real Federación 
Hípica Española. Levou a cabo numerosos projetos centrados no desenho, implementação e 
sinalização de I�nerários Equestres homologados. Elaborou diretrizes para o ordenamento e uso 
sustentável das rotas equestres nos espaços naturais protegidos da Comunidad Valenciana e, para a 
Federación Hípica Valenciana, realizou o Código de Conduta É�ca e Boas Prá�cas equestres na 
Natureza.
Tem várias comunicações em congressos internacionais e ar�gos e mapas de i�nerários equestres 
publicados.
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