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IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO 2021-2022:
estado da arte 
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abril 2021

• Assinatura do Protocolo de Colaboração – 22 entidades
9 Comunidades Intermunicipais, 5 Entidades Regionais de Turismo, 5 Agências Regionais  de 
Promoção Turística, Infraestruturas de Portugal, Federação Portuguesa de Cicloturismo e 
Utilizadores de Bicicleta e Turismo de Portugal

14 e 15 abril 2021
• 1º Encontro de Parceiros

2021/2022
• 5 reuniões regionais 

Centro de Portugal I Alentejo e Ribatejo I Algarve  I Porto  e Norte  I Lisboa 
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ALGARVE

▪ Elaborado Relatório de diagnóstico das necessidades, de acordo com a metodologia da ECF

▪ Elaborada matriz de sinalética, com especificação dos sinais e respetiva proposta de 
colocação, para ser aplicada por todos os municípios

▪ Em curso projetos de requalificação da Ecovia do Litoral Algarvio – Eurovelo em 9 
municípios, com financiamento da CCDR e Turismo de Portugal 

▪ Em estudo, modelo de gestão integrada da Ecovia do Litoral Algarvio – Eurovelo, no âmbito 
da AMAL e em articulação com municípios, ERT e ARPT 

▪ Realizadas ações promocionais da Rota pela ERT e ARPT 

✓ Elaboração do Guia EuroVelo1 Rota da Costa Atlântica Algarve PT, EN, ES e FR  (papel e digital)
✓ Elaboração do folheto EuroVelo1 Rota da Costa Atlântica Algarve PT, EN e ES (28 páginas) (papel e digital) FR (digital)
✓ Participação no Salon du Randonneur ( Lyon)
✓ Semana do Trade nos Países Baixos - apresentação da rota a vários operadores
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ALENTEJO E RIBATEJO 

▪ Reuniões ERT, CIM Alentejo Litoral e municípios para realização das visitas técnicas de 
diagnóstico da Rota – necessidades de alteração do traçado, colocação de sinalética, 
condições de segurança e outras intervenções de melhoria

▪ Realizadas visitas técnicas pela CIMAL, ERT e os municípios de Santiago do Cacém, 
Grândola, Odemira, Sines e Alcácer do Sal, estando em curso a sistematização da 
informação recolhida através da matriz de diagnóstico (com gpx e fotos) e identificação de 
próximos passos a desenvolver 

▪ Realizadas ações promocionais da Rota pela ARPT 

✓ Semana do Trade nos Países Baixos - apresentação da rota a vários operadores com destaque para a Cycletours (NL)
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REGIÃO DE LISBOA 

▪ Reuniões ERT, Transportes Metropolitanos de Lisboa e municípios para realização das 
visitas técnicas de diagnóstico da Rota – necessidades de alteração do traçado, colocação 
de sinalética, condições de segurança e outras intervenções de melhoria

▪ Agendada a primeira visita técnica com o município de Setúbal a 29 de Abril

▪ Em agendamento, as restantes visitas técnicas

▪ Não estão identificadas ações promocionais da Rota pela ERT e/ou ARPT 
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CENTRO DE PORTUGAL 

▪ Ainda não foi possível agendar as reuniões com os municípios, para posterior realização de 
visitas técnicas 

▪ Está em curso  a requalificação do traçado nos municípios de Cantanhede, Mira e Figueira 
da Foz (candidatura apresentada pela CIM Coimbra ao Programa Valorizar) com conclusão 
prevista para final 2022/início 2023

▪ Estão na fase de ante-projeto os troços na EN327 em Ovar, Murtosa e Aveiro

▪ Realizadas ações promocionais da Rota pela ARPT

✓ Press-trip “Andar en Bici y Bizikletan“ (Espanha) da qual resultará uma publicação com 8 páginas sobre a Rota Atlântica no 
Centro de Portugal
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NORTE DE PORTUGAL  

▪ Reuniões ERT, CIM´s Cávado e Alto Minho e municípios para realização das visitas técnicas 
de diagnóstico da Rota – necessidades de alteração do traçado, colocação de sinalética, 
condições de segurança e outras intervenções de melhoria

▪ Estão a ser agendadas as visitas técnicas ao território em colaboração com os municípios

▪ Realizadas ações promocionais da Rota pela ARPT 

✓ Semana do Trade nos Países Baixos - apresentação da rota a vários operadores
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TURISMO DE PORTUGAL  

▪ Dinamizou as reuniões regionais com os parceiros do Protocolo e acompanhou as reuniões 
realizadas com os municípios 

▪ Desenvolveu e partilhou Matriz de Diagnóstico para registo das necessidades do traçado 
aquando das visitas técnicas

▪ Está a analisar as candidaturas a financiamento das intervenções no traçado da Rota na 
reigão do Algarve, na sequência das reuniões realizadas com CCDR, AMAL, ERT e os 9 
municípios

▪ Atualmente, o site www.portuguesetrails.com apresenta 55 programas turísticos na Rota, 
disponibilizados por 25 empresas

http://www.portuguesetrails.com/
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FPCUB 

▪ Participação com mais 3 elementos, no curso de Certificação de Inspetores 2021 da Rota 
EuroVelo com qualificação para utilizar o European Certification Standard, realizado pela 
European Cyclists Federation em Bruxelas

▪ Em preparação o lançamento de formação de mais 6 Inspetores da Rota EuroVelo (previsão 
de realização em julho - agosto)

▪ Realização de visitas técnicas à Rota EuroVelo, com os respetivos Coordenadores Regionais, 
para levantamento das características e estado do percurso.

▪ Colocação de sinalética da Rota EuroVelo na Área Metropolitana de Lisboa

▪ Definição da ligação Setúbal - Lisboa (Entrecampos) via Fertagus, em alternativa ao traçado 
existente 
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EUROVELO 1 

▪ Em 2022, foi lançado pela editora Esterbauer o Guia da Rota EuroVelo 1, no âmbito do 
projeto de cooperação europeia Atlantic On Bike. 

▪ O Guia tem 324 paginas e mapas ilustrativos e está disponível em © Blick ins Buch. Von 
Midvox.

Eurovelo 1 Atlantic Coast Route
From the fjords of Norway to the beaches 
of Portugal

http://www.blickinsbuch.de/item/084e53ce77d032618fbcbff0ae5de714
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REFLEXÕES FINAIS

▪ As visitas técnicas para elaboração do diagnóstico das necessidades de melhoria, em cada 
município, têm de ser realizadas com a maior brevidade

▪ A resolução dos constrangimentos ao nível da segurança dos utilizadores é urgente

▪ A sinalização e painéis informativos, de modo uniforme, é essencial para dar visibilidade à 
Rota e orientar os utilizadores

▪ A implementação de sistemas de monitorização é relevante para avaliar da importância da 
Rota em cada região 

▪ Programa Transformar – contempla projetos em rede de valorização do traçado da Rota 
EuroVelo

▪ Rota EuroVelo – integra o Plano Turismo + Sustentável 20-23 e a Estratégia Nacional 
Mobilidade Ativa Ciclável

▪ Promoção Turística da Rota em curso  > Qualidade da experiência 
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Muito obrigado!

joao.portugal@turismodeportugal.pt

s o@turismodeportugal.pt


