
 

 

 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

15.julho.2020 – 14H00 

 

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

 

Entidade: EQUOS LAETUS – ASSOCIAÇÃO DE TREINO E FORMAÇÃO EQUESTRE 

INTERNACIONAL 

 Elementos identificados na página da Comissão. 

 

Recebidos por:  Deputados Palmira Maciel (PS), Alexandra Tavares de Moura (PS), Carla 

Sousa (PS), Lúcia Araújo Silva (PS), Maria da Graça Reis (PS), Maria Joaquina 

Matos (PS), Firmino Marques (PSD), Maria Gabriela Fonseca (PSD), Carla 

Madureira (PSD), Bebiana Cunha (PAN).  

 

Assunto:  "Apresentação das terapias assistidas por equinos e solicitação da criação de 

um apoio às famílias que necessitam de recorrer a estas terapias nas 

modalidades de Equitação Terapêutica, Hipoterapia, Equitação Adaptada e 

Atrelagem Adaptada” 

 
 
Exposição:  

 

A Deputada Palmira Maciel (PS), que presidiu à reunião, começou por cumprimentar os membros 

da delegação da EQUOS LAETUS – Associação de Treino e Formação Equestre Internacional 

e às Senhoras e Senhores Deputados presentes e em formato de videoconferência. 

Seguidamente deu conta da grelha de tempos para esta audiência.  

 

Depois de explicar os termos em que se iria proceder a audiência, foi dada a palavra aos 

membros da delegação, os quais expuseram as razões para a audiência, que ora se resumem:  

• Apresentaram e descreveram as terapias assistidas por equinos, nomeadamente a 

Equitação Terapêutica, Hipoterapia, Equitação Adaptada e Atrelagem Adaptada; 

• As terapias assistidas por equinos têm três valências, nomeadamente a hipoterapia, a 

equitação terapêutica e a terapia emocional; 

• Estas terapias destinam-se à população com autismo, sendo que o equino estimula o 

sistema nervoso central, melhorando o nível cognitivo e motor dos utentes; 

• O equino é um animal de elevada inteligência emocional, reagindo como um espelho 

psíquico e emocional dos utentes; 
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• O equino é um animal empático, funcionando como mediador entre os terapeutas e, 

nomeadamente, a criança com autismo; 

• A associação foi recentemente entrevistada pela RTP por duas vezes, tendo sido 

apresentadas as terapias assistidas por equinos. Após estas entrevistas, tinham 

recebido diversos contactos de famílias com necessidade de ter acesso às referidas 

terapias; 

• Informaram que estava a decorrer uma petição pública para garantir apoios às famílias 

que necessitam ter acesso às terapias assistidas por equinos, petição essa que contava 

atualmente com mais de 400 assinaturas; 

• Muitas famílias com necessidade de ter acesso às terapias assistidas por equinos não 

tinham condições financeiras para tal, adicionando ao facto que tinham também outros 

encargos inerentes à sua necessidade, nomeadamente encargos com médicos, 

acompanhamento psicológico específico, ensino inclusivo, entre outros; 

• O centro hípico onde se insere a associação Equos Laetus tinha cerca de 70 utentes, 

sendo que cerca de 50 destes não tinham capacidade financeira para aceder às terapias, 

fazendo-o somente por intermédio de outras associações, de forma a ter acesso a 

valores comparticipados e, muitas vezes, somente por meio mês, o que não era 

recomendável e prejudicava o resultado desejado destas terapias; 

• Tendo esta associação cerca de 70 utentes e existindo centenas de associações 

similares em Portugal, existiriam milhares de utentes com necessidade de terapias 

assistidas por equinos, mas sem capacidade financeira para tal; 

• Estes utentes necessitavam de estímulos contínuos; 

• Existência de evidências científicas comprovativas dos resultados das terapias 

assistidas por equinos, nomeadamente em publicações da especialidade; 

• Solicitaram que fossem contemplados apoios às famílias com utentes que 

necessitassem de terapias assistidas por equinos. 

 

As razões que sustentam o pedido de audiência encontram-se melhor descritas no pedido desta. 

  

Intervieram depois as Deputadas Palmira Maciel (PS), Carla Madureira (PSD) e Bebiana 

Cunha*1(PAN), pronunciando-se sobre o assunto, fazendo referência à importância das terapias 

assistidas por equinos para os utentes que delas necessitassem, regulação e fiscalização desta 

atividade e impacto orçamental previsto. 

 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f454e46513070454c305276593356745a57353062334e4259335270646d6c6b5957526c5132397461584e7a595738764f5468685a6a67354f5459744e7a5a684e5330304d7a686b4c546c694e444d744d6a4930596d45334f47526a4e54426d4c6d52765933673d&fich=98af8996-76a5-438d-9b43-224ba78dc50f.docx&Inline=true
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Às questões colocadas pelas Deputadas seguiram-se os esclarecimentos dos depoentes, que 

ora se resumem:  

• A associação mantém uma articulação contínua com escolas e outras associações, 

elaborando protocolos com estas; 

• Sendo nas escolas onde as dificuldades se manifestam com mais frequência, a 

associação mantinha um contacto contínuo com estas de forma a melhor definir os 

tratamentos individualizados por utente; 

• A contabilização de encargos para o Orçamento de Estado tinha de ser precedida de 

regulamentação nacional e definição da fiscalização, garante do acesso a profissionais 

e terapias corretas e adaptadas a cada utente consoante a sua necessidade. 

A gravação áudio da audiência está disponível na página da Comissão na internet, constituindo 

parte integrante deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 

Palácio de São Bento, 15 de julho de 2020, 

 
 

O assessor 
 
 

Filipe Luís Xavier 
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