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TRANSALENTEJO
WALKING FESTIVAL

FESTIVAL DE CAMINHADAS

14 Outubro a 6 Novembro 2022

Gestão e Acompanhamento dos Grupos

Guias do Passeio Pedestre

Os Passeios Pedestres do TransAlentejo Walking Festival são atividades de carácter 
turístico com forte componente de observação da natureza e divulgação cultural. Não se 
tratam de atividades desportivas nem devem ser anunciadas ou desenvolvidas como tal. 
Percebendo que vários municípios têm delegado a missão de acompanhar os Passeios 
Pedestres nos seus técnicos de desporto, criamos este Guia de Apoio para ajudar a fazer o 
perfeito enquadramento de toda a dinâmica da atividade.

GUIA DE APOIO

3 - Boas Vindas - Apresente-se e apresente a atividade a todo o grupo 
antes de começar a andar. Dê as boas vindas em nome do seu município 
ou instituição e da Turismo do Alentejo, entidade promotora do 
Festival.

5 - Cada percurso tem um conjunto de pontos de interesse que constam 
dos respetivos guias. Faça as respetivas paragens e explique em detalhe 
o que está a ser avistado ou visitado. Consulte os Guias TransAlentejo.

7 - Tome atenção que os grupos têm residente no município e 
visitantes. os visitantes vão querer andar mais devagar, tirar fotos, 
conhecer os locais, ouvir as explicações. Tenha tudo isso em 
consideração !

4- Explique que não se trata de um evento desportivo, mas sim de uma 
atividade de promoção turística do território do Alentejo. Mantenha 
uma ritmo de andamento na ordem dos 2,5 a 3 Km/hora.

2 - Certificado de Participação - Preencha o nome e entregue com uma 
fita de pescoço do seu município/evento ou reutilize algumas que já 
tenha.

8 - Um pouco antes do final (tome bem atenção a esta recomendação) 
distribua e peça o preenchimento dos Inquéritos (impresso azul). Não 
deixe para o final, senão muitos caminheiros irão desaparecer.

10 - Faça uma despedida formal da atividade, agradecendo a presença 
de todos. Coloque as Fichas de Contacto e o Inquéritos (preenchidos e 
em branco, tal como os Certificados restantes, no envelope verde que 
os acompanha. Escreva o remetente e coloque logo numa caixa de 
correio.

6 - Considere uma ou mais paragens, para descanso e para consumo das 
merendas ou almoços volantes dos participantes. Não tenha pressas !

9 - Garanta que faz uma boa reportagem fotográfica e/ou vídeo, 
publique nas redes soicia e envie para os contactos do festival.

1 - Acolhimento - Faça a verificação de todos os participantes de acordo 
com a lista de inscritos. Cada participante deve preencher uma Ficha de 
Contacto (impresso amarelo) e entregar-lhe. Deve ter consigo uma 
caixa de canetas para preenchimentos simultâneos.

www.portugalwalkingfestival.com/transalentejo2022

. Acompanhamento do passeio com viaturas
(podem estar em prevenção).
. Equipamentos sonoros.

. Entrega de garrafas de água individuais. 

Não é aconselhável
. Roupas fluorescentes.
. Ruídos extremos nos espaços naturais.

Não é permitido:

. Oferta de tshirts ou outras peças de vestuário.

. Correr

Política de Sustentabilidade


