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Um projeto de cooperação europeia
A equipa europeia do AtlanticOnBike

países 
Noruega, Irlanda, 

Reino Unido, França, 
Espanha e Portugal

membros 
na equipa europeia 

do projeto 
AtlanticOnBike

parceiros 
da administração publica 

e empresas 

Planeamento@turismodoalgarve.pt
RTA - Região de Turismo do Algarve



Objetivos 
sustentáveis

Participe 
na aventura!

•  Desenvolver a economia regional 
com base nos pontos fortes do Atlantico

•  Desenvolver o Turismo de Natureza 
através do segmento emergente: bicicleta 

•  Medir, comparar e analisar 
a utilização da rota para compreender 
o impacto do turismo de bicicleta.

•  Envolver o território e os ciclistas 
numa abordagem colaborativa.

Pertence a uma localidade que pretende ser 

membro da Eurovelo1?

Pertence a um grupo de ciclistas, quer 

comunicar a sua viagem, dar ideias ou 

participar no projeto?

Consulte o parceiro do projeto mais 

próximo de si! (endereço de email no verso)

2

3

1

4

5

MARCA EUROPEIA
Desenvolvimento de uma marca Eurovelo1 
comum, estruturação de um produto turístico, 
qualificação e certificação da rota ciclável.
MARKETING 
COLABORATIVO
Envolvimento dos visitantes, residentes 
e dos territórios na conceção do produto 
turístico.
LOCALIDADES ÂNCORA
Criação de localidades embaixadoras da 
rota, que se empenhem em desenvolver 
o ciclismo. Formação e transferência 
de conhecimento para as localidades 
candidatas.
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Ligações Wi-Fi, QR codes, câmaras web, 
bicicletas adaptadas: implementação 
de equipamentos inteligentes, serviços 
e cidades conectadas.
AVALIAÇÃO ECONOMICA 
Criação da primeira plataforma de partilha 
de dados quantitativos e qualitativos sobre 
a utilização da rota, por região. A Eurovelo1 
será o projeto-piloto que poderá ser depois 
alargado a outras áreas da rede Eurovelo.

Ações principais

Atlantic On Bike, 
para que a Eurovelo1 seja um recurso turístico de excelência

4,8 M€ 
75 % fi nanciados 

pelo FEDER

8 200 km 
cicláveis

Rota disponível

Rota disponível 
com sinalização EuroVelo

Rota em desenvolvimento


