
Designação do projeto|TURISMO EQUESTRE - UMA EXPERIÊNCIA DE RURALIDADE

Código do projeto|ALT20-08-2114-FEDER-000124

Objetivo principal|A intervenção consiste na produção e realização do certame TURISMO EQUESTRE - UMA 
EXPERIÊNCIA DE RURALIDADE. A iniciativa, que pretende aliar tradição e inovação, produção e transformação, 
criatividade e competitividade, apresenta como objectivos centrais preservar e valorizar valores patrimoniais 
fundamentais da cultura alentejana, associados à ruralidade e suas vivências e promover o concelho de Beja 
como um território de excelência nas áreas da produção agro-alimentar, da manifestações culturais e 
etnográficas e do turismo equestre.

Região de intervenção|Alentejo

Entidade beneficiária|Município de Beja

Data da aprovação|22-02-2017

Data de início|01-09-2016

Data de conclusão|31-03-2018

Custo total elegível|138.316,25€

Apoio financeiro da União Europeia|76.073,94€

Apoio financeiro público nacional|62.242,31€

Objetivos, atividades e resultados esperados|

Objectivos Gerais:
- Preservar e valorizar valores patrimoniais fundamentais da cultura alentejana, associados à ruralidade e suas 
vivências.
- Posicionar o concelho de Beja como um território de excelência na oferta de eventos temáticos, das 
manifestações culturais e etnográficas e do turismo equestre, de modo a permitir a sua valorização como destino
turístico diferenciado;
- Promover o dinamismo económico do concelho e de toda a região, impulsionando a criação de iniciativas 
empresariais e de emprego nas áreas de actividade ligadas aos recursos endógenos do território, à ruralidade, às
industrias criativas de produção de eventos e proporcionando a captação e captando investimento.

Objectivos Específicos:
- Ser uma "montra do que melhor se faz no âmbito da afirmação dos recursos com inovação e modernidade, 
centrados na promoção do mundo rural;
- Posicionar Beja enquanto destino de prestígio nas áreas do desporto e do turismo equestre;
- Divulgar e valorizar as manifestações culturais tradicionais do concelho, nomeadamente o Cante Alentejano e 
as artes e ofícios tradicionais;



- Criar um espaço privilegiado para negócios, troca de experiências e momentos de convívio;
- Potenciar o surgimento e desenvolvimento de oportunidades de negócio em torno das fileiras associadas à nova
ruralidade, em particular na área do turismo equestre.


