Sobre Portugal
Chegar a Portugal
POR ESTRADA
De carro
Portugal possui uma boa rede viária composta de Autoestradas (AE), Itinerários Principais (IP), Itinerários
Complementares (IC), Estradas nacionais (EN) e Estradas Municipais.
Existem dois tipos de Autoestradas:
- as tradicionais com cabines de portagens, em que o pagamento é feito em numerário ou por cartão bancário. Estas
autoestradas dispõem ainda de uma Via verde, um sistema de teleportagem que permite fazer o pagamento por
débito bancário, e que se destina apenas aos possuidores de um identificador de via verde, previamente adquirido
nos respetivos pontos de venda (www.viaverde.pt)
- e as de portagens exclusivamente eletrónicas, em que o sistema de cobrança é exclusivamente eletrónico, sendo a
passagem dos veículos detetada através dos pórticos existentes no início dessas vias, que estão identificadas com a
referência “Electronic toll only”. Para informação sobre as estradas abrangidas e as formas de pagamento consulte
http://www.portugaltolls.com
Nos aeroportos, nas estações terminais de transportes internacionais de caminhos de ferro, e nas principais
localidades, existem serviços de aluguer de automóveis sem condutor.
Para os condutores com dificuldades de locomoção, ou que o preferirem, é possível o aluguer de veículos com caixa
automática ou adaptados.
Para o aluguer de viaturas é necessário:
- ter mais de 21 ou de 25 anos, consoante as condições de aluguer de cada empresa;
- apresentar uma identificação (bilhete de identidade para os cidadãos da U.E. ou passaporte válido para as outras
nacionalidades);
- carta de condução válida há mais de um ano.
Para alugar um carro, poderá consultar a lista de rent a car no site ou contacte a sua agência de viagem.
De autocarro
É também possível chegar a Portugal de autocarro. Os percursos internacionais em território português são
disponibilizados pelas empresas Eurolines (www.eurolines.fr) e Intercentro (www.internorte.pt)
Serviços regulares de autocarros ligam todas as cidades, vilas e principais localidades de Portugal. Para informações
detalhadas sobre percursos, horários e preços, consultar a Rede Nacional de Expressos em www.rede-expressos.pt.

DE AVIãO
De avião
A situação geográfica privilegiada de Portugal faz com que seja ponto de escala de muitas companhias aéreas
estrangeiras nos Aeroportos espalhados por todo o território nacional e localizados em:
Lisboa, Aeroporto da Portela – Tel. 218 413 500
Porto, Aeroporto Dr. Francisco Sá Carneiro – Tel. 229 432 400
Aeroporto de Faro - Tel. 289 800 800
Aeroporto de Beja – Tel. 284 001 200
Madeira - Aeroporto do Funchal - Tel: 291 520 700
Açores - Ponta Delgada, Aeroporto João Paulo II - Tel: 296 205 400
A ANA - Aeroportos de Portugal, SA regula o funcionamento dos aeroportos em Portugal, e disponibiliza informações
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sobre partidas e chegadas em http://www.ana.pt, assim como sobre os transportes disponíveis para chegar ao centro
das cidades mais próximas.
As diversas companhias aéreas portuguesas efetuam ligações regulares de âmbito nacional e internacional.
TAP Portugal (www.flytap.com) - a companhia de "bandeira" voa regularmente para mais de 75 destinos
internacionais e assegura voos domésticos entre Lisboa, Porto, Faro e as Regiões Autónomas da Madeira e dos
Açores, assim como entre as Ilhas da Madeira e do Porto Santo
SATA (www.sata.pt) - voos regulares entre todas as ilhas dos Açores, e dos Açores para a Madeira e Portugal
continental. A SATA efetua ainda voos regulares para alguns aeroportos internacionais.
Aerovip (www.aerovip.pt) - Transporte Aéreo regular entre Bragança, Vila Real, Viseu , Cascais e Portimão (Portugal
continental).
DE COMBOIO
De Comboio
A CP - Comboios de Portugal (www.cp.pt), disponibiliza uma vasta rede de comboios que cobre todo o território
continental português, assegurando também ligações internacionais para Vigo, Madrid e Paris.
Existem várias opções, para corresponder as necessidades de cada um:
- os comboios de topo de gama "Alfa Pendular", são a ligação mais rápida e mais confortável entre Lisboa e o
Algarve, e para o Norte do país, com o Porto ou Braga parando em Coimbra.
- o serviço "Intercidades" oferece ligações nos eixos Lisboa-Porto-Guimarães, Lisboa-Guarda, Lisboa-Covilhã, LisboaÉvora-Beja e Lisboa-Faro.
- o Sud-Express e o comboio-hotel Lusitânia asseguram a ligação internacional com partida de Lisboa.
- uma vasta rede de comboios regionais, inter-regionais e suburbanos que asseguram uma vasta cobertura de todo o
território nacional.
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