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Portagens eletrónicas
Existem algumas autoestradas em Portugal em que o sistema de cobrança é exclusivamente eletrónico, isto é, não
existem cabines de portagem e a passagem dos veículos é detetada através dos pórticos existentes no início dessas vias,
que estão identificadas no seu início com a referência “Electronic toll only”.
Vias abrangidas:
Norte Litoral
- A27/IP9: Viana do Castelo - Ponte de Lima
- A28/IC1: Viana do Castelo - Porto
AE Transmontana
- A4: Variante Sul de Bragança
Interior Norte
- A24/IP3: Vila Verde da Raia (fronteira) - Viseu
Grande Porto
- A4: Matosinhos - Águas Santas
- A41/IC24: Perafita/Freixieiro - Sêroa (Oeste)
- A42/IC25: Sêroa (Oeste) - Lousada
Centro (Costa de Prata)
- A17/IC1: Estádio de Aveiro - Mira – Autoestrada do Litoral Centro (entre Mira e Aveiro)
- A25/IP5: Albergaria-a-velha (A1/IP1) - Vilar Formoso (fronteira)
- A29/IC1: Miramar - Angeja
Centro (Beira Interior)
- A23/IP6: Torres Novas - Guarda
Lisboa Região (Pinhal Interior)
- A13/IC3: Atalaia - Tomar
Lisboa Região (Litoral oeste)
- A8/IC36: Variante Sul de Leiria
- A19/IC2: Variante da Batalha
Baixo Tejo
- A33: Belverde-Coina
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Algarve (Via do Infante)
- A22: Lagos - Castro Marim

VEÍCULOS DE MATRÍCULA ESTRANGEIRA (www.portugaltolls.com)
Toll card
Cartão associado à matrícula da viatura e pré-carregado com valores de 5, 10, 20 ou 40 euros, que são consumidos em
função da utilização nas portagens exclusivamente eletrónicas.
Locais para aquisição: presencialmente nos Welcome points da Easy Toll (nos postos fronteiriços em EN 13 – Vila Nova
de Cerveira, A24 – Chaves, A25 – Vilar Formoso e A22 – Vila Real de Santo António), Estações dos CTT, Áreas de serviço
em Portugal e Espanha, Unidades hoteleiras aderentes, Postos de Turismo e na internet em www.ctt.pt e
http://www.portugaltolls.pt
Após aquisição do cartão, este deverá ser ativado através de SMS por telemóvel com o código impresso no cartão e a
matrícula da viatura para que o mesmo seja associado ao veículo.
Validade: 1 ano ou até esgotar o saldo
Toll service
- Título pré-pago para veículos ligeiros pronto a utilizar com um custo fixo de 20 euros e utilização ilimitada durante 3
dias ou
- título pré-pago e com viagem previamente definida para os trajetos Espanha-Aeroporto do Porto via A28 ou A41 (ida e
volta) ou Espanha-Aeroporto de Faro, via A22 (ida e volta).
Locais para aquisição: presencialmente nos Welcome points da Easy Toll (nos postos fronteiriços na EN 13 – Vila Nova
de Cerveira, Aeroporto do Porto, Aeroporto de Faro, A24 – Chaves, A25 – Vilar Formoso e A22 – Vila Real de Santo
António), Estações dos CTT, Áreas de serviço e na internet em www.ctt.pt e http://www.portugaltolls.pt
Easy toll
Pagamento automático das portagens eletrónicas associando um cartão de crédito (Mastercard ou Visa) à matrícula do
veículo.
Locais de adesão: Presencialmente nos Welcome Points nos postos fronteiriços em EN13 – Vila Nova de Cerveira, A24Chaves, A25 – Vilar Formoso e A22 – Vila Real de Santo António.
Forma de adesão: o condutor insere o cartão bancário no terminal de pagamento e o sistema associa automaticamente
a matrícula do veículo a esse cartão, sendo as portagens eletrónicas debitadas diretamente na conta bancária.
Validade: 30 dias a contar da data de adesão, momento em que é emitido um talão comprovativo que deverá ser
conservado.
Alterações e informações: O condutor pode alterar matrículas ou cancelar a adesão através do Call Center 707 500 501
(Portugal), +351 212 879 555 (a partir do estrangeiro) ou em www.portugaltolls.com
Via Verde Visitors
Dispositivo eletrónico para aluguer temporário com consumo em função da utilização, que tem a vantagem de poder ser
utilizado não só nas portagens eletrónicas como também nas autoestradas com portagens tradicionais. O dispositivo é
associado a uma conta bancária, na qual são debitados automaticamente os custos de cada passagem.
Custo: 6 euros de aluguer na primeira semana e 1,50 euros por cada semana seguinte + 27,50 euros de caução (que
serão reembolsados no momento de devolução do dispositivo, em boas condições).

Turismo de Portugal
info@visitportugal.com

www.visitportugal.com
Validade: 90 dias, prorrogável.
Onde alugar: www.viaverde.pt, Lojas Via Verde e Áreas de Serviço.

VEÍCULOS DE MATRÍCULA PORTUGUESA
Veículos em regime de aluguer sem condutor
Se alugar um automóvel, informe-se junto da empresa quanto à forma de pagamento das portagens eletrónicas, uma
vez que algumas empresas de aluguer de veículos sem condutor para comodidade dos seus clientes instalaram
dispositivos eletrónicos para pagamento de portagens nas suas viaturas, repercutindo esses custos nos valores a cobrar.
Se os veículos não tiverem dispositivo instalado são normalmente os clientes a efetuar o pós-pagamento nas Estações de
Correio.
Pós-pagamento: (apenas para veículos de matrícula portuguesa)
Se o veículo não possuir nenhum dispositivo eletrónico quando circular sob o pórtico de cobrança, a imagem da
matrícula desse veículo será recolhida e ficará armazenada, até que o pagamento da portagem seja efectuado.
Prazo de Pagamento: o pagamento pode ser efetuado a partir do 2º dia após a passagem na portagem e durante um
período de 5 dias úteis nos balcões dos CTT ou das Lojas pertencentes à Rede Payshop.
Custos: valor da portagem + custos administrativos (no valor de 25 cêntimos por cada taxa de portagem em dívida, até
um limite máximo de 2 euros por cada ato de pagamento)
Nota: Depois de terminado o prazo de pagamento, o condutor incorrerá numa situação de infração e ser-lhe-ão
debitadas coimas acrescidas de custos administrativos.

Dispositivos eletrónicos:
Para que os veículos possam circular nas vias acima referidas devem possuir um dispositivo eletrónico que deverá ser
previamente adquirido ou alugado numa Área de Serviço na autoestrada ou numa Estação de Correios. A cobrança das
portagens pode ser efetuada através dos seguintes dispositivos:
Dispositivo eletrónico de matrícula (DEM) – está associado à matrícula do veículo e não pode ser transmitido de veículo
para veículo.
Obtenção: Aquisição nas áreas de serviço das autoestradas ou em outros locais como as Estações de Correios e as lojas
da Via Verde Portugal.
Custos: Aquisição 27,50 euros + carregamento mínimo de 10 euros para veículos ligeiros e de 20 euros para veículos
pesados.
Validade: válido durante 90 dias a contar da data em que foi efetuado o último carregamento. Após esse período o saldo
restante será perdido e o dispositivo fica desativado. Para voltar a ativar o dispositivo será necessário efetuar um
carregamento no valor mínimo de 10 euros.
Dispositivo temporário (DT) – é o mais indicado para estadias curtas, e consequentemente para veículos de matrícula
estrangeira; como não está associado à matrícula garante o anonimato do utilizador.
Obtenção: Contrato de locação com as Entidades de cobrança de portagens nas áreas de serviço das autoestradas ou
em outros locais como as Estações de Correios e as lojas da Via Verde Portugal.
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Custos: Caução de 27,50 euros (que será devolvida aquando da entrega do dispositivo em boas condições, dentro de um
prazo máximo de 30 dias) + carregamento mínimo de 10 euros para veículos ligeiros e 20 euros para veículos pesados.
O aluguer tem um custo de 6 euros na primeira semana, e nas semanas seguintes de 1,50 euros por semana.
Validade: válido durante 90 dias a contar da data em que foi efetuado o último carregamento. Após esse período o saldo
restante será perdido e o dispositivo fica desativado. Para voltar a ativar o dispositivo será necessário efetuar um
carregamento no valor mínimo de 10 euros.
Dispositivo de uma entidade de cobrança de Portagens (DECP) como por exemplo da Via Verde, também é aceite nestas
vias. Embora não estando associado à matrícula do veículo, é necessário estabelecer um contrato formal com uma
entidade de cobrança de portagens e pode ser usado por veículos com matrícula estrangeira em caso de estadia longa
em Portugal.
Obtenção: Lojas da Via Verde Portugal (www.viaverde.pt )
Custos: 27,50 euros + débito directo em conta bancária do valor de cada portagem utilizada pelo veículo.
Validade: até cancelamento do contrato.

Mais informações em:
www.portugaltolls.com
CTT - Tel: (+351) 707 26 26 26 ou http://portagens.ctt.pt
SIEV - http://www.siev.pt
Estradas de Portugal - http://www.estradas.pt/portagensfaq
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