MIN
NISTÉRIO DAS
D
OBRA
AS PÚBLICA
AS, TRANS
SPORTES E COMUNIICAÇÕES

INTROD
DUÇÃO DE
D PORT
TAGENS
S NAS CO
ONCESS
SÕES NO
ORTE LIT
TORAL,
GRAND
DE PORT
TO E COS
STA DE PRATA
P

PE
ERGUNTA
AS FREQ
QUENTE
ES

I – SISTEM
MAS DE IDENTIFICAÇ
ÇÃO PARA
A COBRANÇ
ÇA DE POR
RTAGEM

1. Disposiitivo Electrrónico (DE))
1.1 Tecnologia
O que é um disposittivo electró
ónico (DE)?
?
É um equipamento electrónico,
e
capaz de transmitir o seu código de iden
ntificação attravés de
ondas elecctromagnétiicas, em co
onformidade
e com o Serviço Electrrónico Euro
opeu de Porrtagem. O
dispositivo
o da Via Verrde actualm
mente utiliza
ado em cerc
ca de 2 milh
hões de veíículos é um
m exemplo
de um disspositivo electrónico. O Dispositivo Electrónico de Ma
atrícula (DE
EM) e o Dispositivo
D
Temporário
o (DT) são também exxemplos de dispositivos
s electróniccos.
O que é o DEM?
O dispositiivo electrón
nico de mattrícula (DEM
M) é um do
os tipos de dispositivo electrónico
o. O DEM
tem a parrticularidade
e de estar associado à matrícula
a, e não é transmissíível de veículo para
veículo.
O que é o DT?
O Dispositivo Tempo
orário (DT)) é um dos tipos de dispositivo
o electrónicco. O DT não está
associado à matrícula do veículo, garantin
ndo o anon
nimato do utilizador.
u
D
Dada a sua natureza
temporária
a, é o dispo
ositivo indiccado para os veículos
s com matrrícula estra
angeira, em
m caso de
estadias cu
urtas em Po
ortugal.
O que é o DECP?
O Disposittivo de uma
a Entidade de
d Cobrançça de Portag
gens (DECP
P) é um doss tipos de dispositivo
d
electrónico
o. O dispositivo da Via Verde é um
m DECP. Não
N está asssociado à m
matrícula do veículo,
mas implicca estabeleccer um contrato formal com uma entidade de
e cobrança
a de portage
ens. Pode
ser utilizad
do por veícu
ulos com ma
atrícula estrrangeira em
m caso de estadia
e
longa em Portugal.
O DE é um
m chip que é colocado
o na chapa
a de matríc
cula?
Não. O DE
E é um equ
uipamento similar ao identificado
i
or da Via Ve
erde, e é fiixado no pá
ára-brisas
frontal, no interior do veículo.
v
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O código de identifiicação do DE, que é transmitid
do electron
nicamente, é igual ao
o número
de matrícu
ula do veíc
culo?
Não. O cód
digo de iden
ntificação do DE é um código num
mérico, com
m 13 dígitos.
d
?
Como é que o DE é detectado?
O DE é um
m equipame
ento electró
ónico que emite
e
um sinal, que po
ode ser lido
o por uma antena
a
ou
dispositivo
o de deteccção e identificação electrónica
e
(DDIE). O sinal em
mitido pelo DE e a
capacidade
e de deteccção desse sinal pela antena têm
m alcance meramente
e local, pello que só
circulando sob a antena pode o DE
D ser dete
ectado.
brigatório?
O DE é ob
Não.
Um veículo pode circular nas
s auto-estrradas com
m cobrança
a exclusiva
amente ele
ectrónica
sem um DE?
D
Sim. Nesse caso, a cobrança
c
da
a taxa de po
ortagem serrá necessariamente re
ealizada com
m recurso
à imagem da matrícula do veícullo, devendo
o ser regula
arizada no re
egime de p
pós-pagame
ento, junto
dos balcõe
es dos CTT
T e da rede Payshop atté 5 dias úteis após a passagem. Esta altern
nativa não
está disponível para os
o veículos com matríccula estrang
geira.

1.2. Obten
nção do DE
E
atuito?
O DE é gra
O DE, não
o sendo obriigatório, não
o será gratu
uito.
Os utentes que, ao abrigo da anterior le
egislação, contrataram
c
m a adesão
o a um sis
stema de
o, requisitan
ndo assim um
u DEM gra
atuito, vão continuar
c
a ter direito à gratuitidad
de.
pagamento
p
escolher o tipo de DE que pretende?
?
O utente pode
Sim. O ute
ente pode esscolher adq
quirir um DE
EM, um DEC
CP ou um DT.
D
p
conve
erter um DEM em DEC
CP e vice-v
versa?
O utente pode
O utente é livre de, ju
unto da enttidade de cobrança
c
de
e portagenss com a qua
al celebrou contrato,
solicitar a conversão
c
d seu DEM
do
M em DECP
P, deixando
o o mesmo de estar asssociado á matrícula.
m
Pode tamb
bém solicita
ar a converssão do seu DECP em DEM, passsando este a estar ass
sociado à
matrícula.
e já hoje te
em um dis
spositivo da Via Verd
de pode co
onvertê-lo
Caso o prretenda, o utente que
em DEM?
Sim. Trata-se de uma
a conversão
o meramentte administrativa, pelo que não im
mplica desin
nstalar ou
substituir o actual equ
uipamento, o qual pode
e continuar a ser normalmente utilizado.
O proprietário do ve
eículo que pretende instalar um
m DE é sempre obrig
gado a ade
erir a um
sistema de pagamen
nto?
Sim. É atra
avés da ad
desão a um
m sistema de
e pagamen
nto que o utente fica h
habilitado a pagar as
portagens nas auto-esstradas sem
m portagem
m manual.
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Quais são
o os sistem
mas de paga
amento dis
sponíveis?
?
• Paga
amento Automático
A
- funciona da mesma form
ma que têm funcio
onado os
identtificadores Via Verde até aos dias de hoje
e, ou seja,, as passagens são debitadas
d
direcctamente na sua con
nta bancária, sem ne
ecessidade de se deslocar para
a realizar
paga
amentos de facturas ou
u carregam
mentos; pode
e ser contra
atado caso o utente ad
dquira um
DEM
M ou um DECP.
• Pré-p
pagamento
o com iden
ntificação do
d proprietário do ve
eículo - consiste na criação
c
de
um pré-pago associado ao proprietário do
o veículo onde serã
ão realizados précarre
egamentos de saldo, que serão
o utilizados
s a quando a passa
agem nas vias com
cobra
ança electró
ónica de po
ortagens; po
ode ser con
ntratado casso o utente adquira um
m DEM ou
um DECP;
D
• Pré-p
pagamento
o Anónimo
o - consiste
e na criação
o de um prré-pago asssociado, ap
penas, ao
DE. Neste sisttema, serão
o realizado
os pré-carre
egamentos de saldo que poste
eriormente
serão
o utilizadoss aquando da
d passage
em nas vias
s com cobrrança electrrónica de portagens.
p
Pode
e ser utiliza
ado caso o utente adq
quira um DT.
D O pré-ccarregamentto tem um prazo de
validade de 90 dias,
d
deven
ndo ser reno
ovado, caso
o contrário o DT ficará inválido.
contece se o proprrietário do
o veículo quiser lev
vantar o DE e não
o houver
O que ac
equipame
ento dispon
nível para entrega?
e
Havendo indisponibilidade de equipamen
e
e
o utente pod
de contrata
ar com a
tos para entrega,
entidade de
d cobrança
a de portag
gens o DE que preten
nde, e este ser-lhe-á e
entregue mais tarde.
Enquanto o equipam
mento não estiver dissponível, as
a entidade
es de cobrrança de portagens
p
assegurarã
ão que as trransacçõess são processsadas no âmbito
â
dessse contrato.
etário do ve
eículo obte
er o DE?
Onde pode o proprie
O DE é comercializzado pelos distribuido
ores retalhistas autoriizados. Enttre estes, estão as
entidades de cobrança de portagens, com
mo a Via Verde
V
Portu
ugal ou os CTT, e ou
utros que
venham a ser autoriza
ados.
O que significa fazerr a associa
ação de um
m DEM a um
m número de
d matrícula?
Quando o DEM é entregue ao proprietário
p
para installação num determinad
do veículo usado,
u
ou
quando o DEM
D
é insta
alado num determinad
do veículo no
n acto de matriculação
m
o, deve ser realizada
a operaçã
ão de asso
ociação do DEM ao número de
e matrícula
a do veículo em cau
usa. Essa
associação
o é realizad
da pelos distribuidores retalhistas autorizadoss e consiste
e na comunicação ao
IMTT, I.P. da atribuiçção de um determinad
do DEM a um
u determiinado núme
ero de matrícula. Ao
proprietário
do DEM ao
o do veículo deve serr entregue um
u compro
ovativo da associação
a
o número
de matrícu
ula.
ovativo da
a associaçã
ão do DEM ao núm
mero de matrícula de
eve acomp
panhar o
O compro
veículo?
pre.
Sim. Semp
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Se o DE tiver algum problema, o propriettário do veículo pode
e trocá-lo?
Sim. Como
o qualquer equipamento, o DE tem uma gara
antia que co
obre defeito
os de fabric
co. O mau
manuseam
mento do eq
quipamento não está co
oberto pela
a garantia.
e ser utiliza
ado em mais de um veículo?
O mesmo DEM pode
Não. O DE
EM constituii a matrícula
a electrónicca de um de
eterminado veículo e só
ó desse.
de ter outra
a utilização
o que não o pagamen
nto de porttagens, co
omo por ex
xemplo, o
O DE pod
pagamentto de parqu
ues de esta
acionamento, como já
á acontecia
a com a Via
a Verde?
Sim. O prroprietário do
d veículo no qual esstá instalado o DE po
ode aderir, voluntariam
mente, ao
pagamento
o de outros serviços po
or recurso ao
a DE.

2. Isençõe
es e descon
ntos
brangido pelas
p
isenç
ções e desc
contos?
Quem é ab
O sistema de isençõe
es e descon
ntos nas taxxas de porta
agem aplica
a-se às pop
pulações e empresas
e
locais, ou seja
s
aquela
as que tenha
am residência ou sede
e na área de
e influência
a da concessão, mais
precisamente:
•

•

Nass áreas metropolita
m
ensidade de
d oferta de infra-e
estruturas
nas, com maior de
(co
oncessões Norte
N
Litora
al, Grande Porto e Costa
C
de Prrata), aque
elas que residam ou
tenham sede nos concelhos em que
e uma quallquer parte do seu terrritório fique a menos
de 10 km da via;
v
Forra das área
as metropo
olitanas (concessões Interior
I
Norrte, Beiras Litoral e Alta,
A
Beira
Inte
erior e Alga
arve), aquelas que residam ou ten
nham sede nos conce
elhos inserid
dos numa
Nomenclatura de Unidad
de Territoria
al (NUT) III em que uma qualque
er parte do
o território
desssa NUT fiq
que a menoss de 20 km da via.
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Área de in
nfluência

Conc
cessão

Norte Lito
oral

Grande Porto
P

Conce
elhos abran
ngidos
Arcos de
e Valdevez
Barcelos
s
Caminha
a
Esposen
nde
Gondom
mar
Maia
Matosinhos
Melgaço
o
Monção
Paredes
s de Coura
Ponte da
a Barca
Ponte de
e Lima
Porto
Póvoa de
d Varzim
Trofa
Valença
a
Valongo
o
Viana do
o Castelo
Vila do Conde
C
Vila Nov
va de Cerve
eira
Vila Nov
va de Fama
alicão
Vila Nov
va de Gaia
Vila Verd
de
Amarantte
Felgueirras
Gondom
mar
Guimarã
ães
Lousada
a
Maia
Marco de Canavese
es
Matosinhos
Paços de Ferreira
Paredes
s
Penafiel
Porto
Santo Tirso
Trofa
Valongo
o
Vila do Conde
C
Vila Nov
va de Gaia
Vizela
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Conc
cessão

Costa de Prata

Conce
elhos abran
ngidos
Águeda
Albergaria
a-a-Velha
Anadia
Aveiro
Cantanhe
ede
Espinho
Estarreja
Gondoma
ar
Ílhavo
Maia
Matosinhos
Mira
Murtosa
Oliveira de
d Azeméis
Oliveira do
d Bairro
Ovar
Paredes
Porto
Santa Ma
aria da Feira
a
São João
o da Madeirra
Sever do Vouga
Vagos
Valongo
Vila Nova
a de Gaia

Como pod
dem os ute
entes usufrruir das ise
enções e de
escontos?
Dado que
e as isençõ
ões e desscontos são
o apenas concedidoss a utente
es de dete
erminados
concelhos,, os utentess devem ha
abilitar-se a esse benefício. Para
a o efeito, d
deverão, no
o acto de
contrataçã
ão com a en
ntidade de cobrança
c
de portagens
s, apresenttar, para efe
eitos de con
nfirmação
da morada
a de registo do veículo,, o seguinte
e:
•
•

Títu
ulo de Registo de Prop
priedade ou do Certifica
ado de Mattrícula;
No caso de se
e tratar de veículo
v
registado em nome
n
de em
mpresa de lo
ocação fina
anceira ou
ope
da entidad
eracional, Declaração
D
de confirmando o no
ome e mora
ada do loc
catário do
veículo.

As isençõe
es e descon
ntos apenass podem se
er usufruídos por utente
es que adquiram um dispositivo
d
que permitta efectuar a associaçã
ão inequívo
oca à matríc
cula do seu
u veículo, dada ser estta a única
forma de assegurar
a
que tal bene
efício é de fa
acto conced
dido àquele veículo e n
não a outro..
Se já posssui Via Ve
erde não precisa
p
adquirir outro dispositivo, basta asssociar o qu
ue tem à
matrícula do seu ve
eículo (proccedimento administrattivo, sem retirar
r
o dispositivo do
d vidro),
devendo contactar/de
eslocar-se às
à lojas Via Verde ou estações
e
de correio parra o efeito.
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Em que co
onsistem as
a isenções
s e descon
ntos?
As populaçções e emp
presas loca
ais abrangid
das terão direito
d
a ise
enção nas p
primeiras 10
0 viagens
mensais e a um desco
onto de 15%
% nas viage
ens mensais seguintess, na respecctiva conces
ssão.
A passage
em sob doiss ou mais pó
órticos suce
essivos con
nta como um
ma viagem, desde que o veículo
faça o perrcurso no in
ntervalo de tempo expe
ectável face
e à distância a percorrrer e às ve
elocidades
aplicáveis na via. Uma
a ida e uma
a volta corre
espondem sempre
s
a duas viagenss.
m da matríc
cula do veíc
culo (pós – pagamento)
3. Imagem
3.1 Tecnologia
O que é o pós-pagam
mento?
O pós-pag
gamento é um
u sistema de identificcação do ve
eículo atravé
és do recurrso à image
em da sua
matrícula. O veículo ao circular junto de um pórtico de
d cobrança
a electrónicca, ao não dispor de
um DE, acccionará oss mecanism
mos de reco
olha da ima
agem (fotog
grafia) da m
matrícula do
o veículo.
Essa imagem será armazenada até que o pagamento
p
seja
s
efectua
ado.
A única alternativa de
d pagamento deste sistema é no regime de pós-pa
agamento, junto
j
dos
balcões do
os CTT e da
a rede Paysshop até 5 dias úteis após
a
a passsagem, basstando para
a isso que
o utente indique o nº da
d sua matrícula.
O pós-pag
gamento te
em custos adicionais
a
?
Sim. Ao optar pelo re
egime de pós-pagame
p
ento, o proprietário do
o veículo te
em 5 dias úteis
ú
para
regularizarr o pagamento da taxa
a de portage
em, acresciida dos respectivos cu
ustos administrativos,
em função
o dos custo
os adicionaiis de cobra
ança que im
mpõe ao sisstema. Casso o pagam
mento não
seja efectu
uado dentro deste pra
azo, o prop
prietário do
o veículo está em infrracção, e ser-lhe-ão
s
também debitados custos administrativos, para além
m das coim
mas a que eventualme
ente haja
lugar.

II - PORTA
AGENS ELE
ECTRÓNIC
CAS

stradas sem
m portagem
m manual
1. Auto-es
O que é uma portage
em electrónica?
É uma porrtagem em que a cobrrança da ta
axa de porta
agem asse
enta na iden
ntificação electrónica
do veículo no momen
nto da passsagem no ponto de cob
brança ou, não sendo aquela ide
entificação
possível, por
p meio da imagem da
a matrícula do veículo.
?
O que é uma portage
em exclusiivamente electrónica
e
É uma porrtagem sem
m possibilidade de pag
gamento manual
m
no lo
ocal. Numa
a praça de portagem
tradicional, há normalmente um
ma via de
e portagem electrónicca e uma ou mais vias
v
para
o manual. Nas auto
o-estradas sem porta
agem manu
ual, ou se
eja, com portagens
p
pagamento
exclusivam
mente electtrónicas, há apenas e só vias de portag
gem electrónica, não
o estando
disponíveiss vias para
a pagamentto manual, pelo que não
n
é posssível a para
agem do utente e o
pagamento
o em dinheiiro ou equivvalente no exacto
e
mom
mento da pa
assagem.
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strada sem
m portagem
m manual?
O que é uma auto-es
d uma auto-estrada com porta
agens exclu
usivamente electrónica
as. Nesse caso, há
Trata-se de
apenas via
as de porta
agem electrónica, não
o estando disponíveis
d
vias para pagamento
o manual,
em dinheirro ou equiv
pelo que não
n
é posssível a para
agem do uttente e o pagamento
p
valente no
exacto momento da passagem.
p
sivamente electrónica
as estão in
nstaladas em
e “praças
s de portagem”?
As portagens exclus
estradas se
em portagem
m manual, ou seja, co
om portagen
ns exclusiva
amente electrónicas,
Nas auto-e
pode não existir verrdadeiramente uma “p
praça de portagem”,
p
mas apen
nas um con
njunto de
pórticos de
e portagem
m (em plena
a via, como é o caso do
d Grande Porto, da C
Costa de Prata
P
e do
Norte Litorral, ou nas entradas
e
e saídas
s
das auto-estrad
das), sob o qual passam os veículos.
Como sab
be o utente
e que vai passar
p
por uma auto-estrada se
em portage
em manual,, ou seja,
com porta
agem exclu
usivamente
e electrónic
ca?
Os lanços com portag
gem estão devidamente assinalad
dos, antes de se inicia
arem, com um
u painel
de “lanço com
c
portagem”. No ca
aso dos lançços de auto
o-estradas sem
s
portagem manuall, ou seja,
com portagem exclussivamente electrónica,
e
, é apresen
ntado um painel
p
de “lanço com portagem
electrónica
a”.
Em que vias da rede
e rodoviáriia nacional, e onde nessas
n
vias
s, estão instaladas portagens
p
exclusivam
mente elec
ctrónicas?

Conces
ssão Norte Litoral
ngeiras - Mo
odivas
A28 An
Pó
óvoa do Varrzim – Estela
Essposende – Antas
eiva – Darque
Ne
Conces
ssão Grand
de Porto
ustóias - Via
a Norte Nas
scente
A4 Cu
Via Norte Nasscente - Po
onte da Pedra
erafita - Aerroporto
A41 Pe
Lip
por - EN 13
3
EN
N 13 - EN 14
EN
N 14 - EN 107
Ma
aia (A3) - Alfena
A
Alffena - Sto Tirso
T
Errmida - IC24
4/IC25
C24/IC25 - Seroa
S
A42 IC
Pa
aços Ferreirra Este - EN
N 106 Sul
EN
N 106 Norte
e - Lousada
a (IP9)
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Conces
ssão Costa
a de Prata
d Vagos
A17 Miira - Ponte de
Va
agos - Ílhavvo
Avveiro Sul - S.
S Bernardo
o
ente (IC1/IP5)
A25 Essgueira - Avveiro Nasce
Zo
ona Industrial de Aveiro
o - Angeja Poente
P
An
ngeja (IC1/IP5) - A1
alreu- Estarrreja
A29 Sa
Esstarreja - Ovvar
Arrada - Mace
eda
Grranja - Miramar

Como é que
q
o utentte sabe o valor
v
da ta
axa de porttagem que
e é devida numa auto
o-estrada
sem porta
agem manu
ual, ou seja
a, com porttagem excllusivamentte electrónica?
No caso das concesssões do Gra
ande Porto, da Costa de
d Prata e do
d Norte Litoral, com portagens
p
abertas de
e plena via, o valor da taxa de portagem é fix
xo para cad
da um dos pontos de cobrança.
c
O valor da
as taxas de
e portagem devidas em cada um
m dos ponto
os de cobrrança, por classe
c
de
veículo, é anunciado
a
e painéis próprios no
em
o local.
Como se pode paga
ar a taxa de
d portage
em numa auto-estrad
a
da sem portagem ma
anual, ou
seja, com portagem exclusivam
mente elec
ctrónica?
O utente deve
d
adquirrir e instalarr um DE (qu
ue pode se
er um DEM,, um DECP
P ou um DT) junto de
uma entida
ade de cobrança de po
ortagens, aderindo
a
a um
u sistema de pagame
ento, o que
e permitirá
accionar esse
e
sistem
ma de paga
amento sem
mpre que a passagem do DE seja detecttada pelo
pórtico de portagem.
Se o utentte não dispu
user de um DE, poderá
á regulariza
ar o pagamento a postteriori, no prazo
p
de 5
dias úteis, realizando
o o pagame
ento nas Esstações dos
s CTT, na rede Paysh
hop e noutros locais
am a aderir ao sistema, bastando para isso que
q o utente
e indique o nº da sua matrícula.
m
que venha
Não procedendo a esssa regularizzação, será
á considerad
do um infra
actor, e rece
eberá na sua morada
a respectivva notificaçã
ão.
Vão existir acções de
d fiscalizaç
ção?
Sim. As concessioná
c
árias e ope
eradoras do
os sistemas
s de cobrança de porrtagens irão realizar
acções frequentes de
e fiscalizaçã
ão na via, co
om a colabo
oração das autoridadess policiais.
Numa fase
e inicial, tais acções te
erão nature
eza pedagó
ógica e informativa, po
or forma a assegurar
a
que os ute
entes estão devidamente informad
dos sobre as
s modalidad
des de pagamento disponíveis.
Numa seg
gunda fase,, visarão ga
arantir que
e, apesar de estas via
as disporem
m de uma portagem
aberta, oss utentes efectivamen
e
te estão a cumprir a obrigação
o de pagam
mento das taxas de
portagem. Tais acçõe
es de fiscalização incidirão tamb
bém sobre infracções anteriores, incluindo
aquelas já com sançõ
ões pecuniá
árias aplicad
das a título definitivo e as de não pagamento
o de taxas
de portage
em cometid
das anteriormente em
m qualquer outra conccessão de a
auto-estrad
da, e cujo
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pagamento
o não este
eja regularrizado à data da fisc
calização. Nesses ca
asos, é ap
plicável a
apreensão
o dos docum
mentos do veículo,
v
caso o pagame
ento não se
eja realizado
o de imedia
ato.

2. Taxas de
d portagem
m
Quais os valores das
d
taxas de portage
em que vã
ão ser pra
aticados nas conces
ssões do
Grande Po
orto, Costa
a de Prata e Norte Lito
oral?
Taxas de
e Portagem
Classe
e 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Concessão
o Norte Litorral
geiras – Mod
divas)
A28 Pórticco 1 (localizado entre Ang
Pórticco 2 (localizado entre Póvvoa do Varzim – Estela)
Pórticco 3 (localizado entre Esp
posende – Antas)
Pórticco 4 (localizado entre Neiva – Darque
e)
Concessão
o Grande Po
orto
N
Pórticco 1 (localizado entre Cusstóias - Via Norte
A4
Nasce
ente)
ente - Ponte da
Pórticco 2 (localizado entre Via Norte Nasce
Pedra
a)
porto)
A41 Pórticco 1 (localizado entre Perrafita – Aerop
Pórticco 2 (localizado entre Lipo
or - EN13)
Pórticco 3 (localizado entre EN13 - EN14)
Pórticco 4 (localizado entre EN14 - EN107)
Pórticco 5 (localizado entre Maia (A3) – Alfe
ena)
Pórticco 6 (localizado entre Alfe
ena - Sto Tirsso)
Pórticco 7 (localizado entre Erm
mida - IC24/IC
C25)
24/IC25 – Seroa)
A42 Pórticco 1 (localizado entre IC2
Pórticco 2 (localizado entre Paçços Ferreira Este - EN106
Sul)
Pórticco 3 (localizado entre EN106 Norte-Lo
ousada IP9
Concessão
o Costa de Prata
P
a - Ponte de Vagos)
A17 Pórticco 1 (localizado entre Mira
Pórticco 2 (localizado entre Vag
gos – Ílhavo))
Pórticco 3 (localizado entre Ave
eiro Sul - S. Bernardo)
B
gueira - Aveiro Nascente
Pórticco 1 (localizado entre Esg
A25
(IC1/IP
P5)
na Industrial de Aveiro Pórticco 2 (localizado entre Zon
Angeja Poente)
Pórticco 3 (localizado entre Ang
geja (IC1/IP5
5) - A1)
A29 Pórticco 1 (localizado entre Salreu- Estarrejja)
Pórticco 2 (localizado entre Estarreja – Ova
ar)
Pórticco 3 (localizado entre Ara
ada – Maceda)
Pórticco 4 (localizado entre Mira
amar – A29//A44)

0,95
1,20
1,15
0,75

1,60
2,10
2,00
1,25

2,10
2,70
2,55
1,65

2,30
3,00
2,85
1,80

0,25

0,40

0,50

0,55

0,25
0,20
0,25
0,15
0,45
0,20
0,65
0,10
0,55

0,45
0,40
0,40
0,30
0,75
0,30
1,10
0,15
0,95

0,55
0,50
0,55
0,40
0,95
0,40
1,40
0,20
1,25

0,65
0,55
0,60
0,40
1,10
0,45
1,60
0,25
1,35

0,50
0,60

0,90
1,05

1,15
1,35

1,30
1,50

1,00
0,50
0,65

1,75
0,85
1,10

2,25
1,10
1,40

2,50
1,25
1,60

0,50

0,90

1,20

1,30

0,65
0,25
1,00
0,75
0,75
0,45

1,15
0,40
1,80
1,30
1,25
0,85

1,50
0,50
2,30
1,65
1,65
1,05

1,65
0,55
2,55
1,85
1,80
1,20
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3. Sistema
as de paga
amento
o os sistem
mas de paga
amento ass
sociados ao
a DE?
Quais são
•

Pag
gamento au
utomático com
c
contrato, com um DEM ou um DECP, ccom débito em conta
ban
ncária;

•

Pré
é-pagamentto com iden
ntificação do
d proprietá
ário do veícculo, com um DEM ou
o DECP,
com
m carregam
mento de mo
ontantes pre
eviamente à passagem
m nas portag
gens;

•

Pré
é-pagamentto anónimo, com um DT,
D com ca
arregamentto de monta
antes previamente à
passsagem nass portagenss.

ema de pagamento im
mplica o pagamento
p
de um mo
ontante inic
cial, para
A adesão a um siste
além do preço
p
de aq
quisição do
o DE?
Se a adesão a um sisstema de pa
agamento implicar um
m pagamento
o inicial, pa
ara além do
o preço de
aquisição do
d DE e taxxas associa
adas, este te
em necessa
ariamente de
d reverter a favor do utente,
u
no
pagamento
o de portagens de viass que utilize
e.
Qual o sis
stema de pa
agamento associado
o à imagem da matrícu
ula do veíc
culo?
Se o veícu
ulo não disp
puser de um
m DE, serão accionados os meca
anismos de
e recolha da
a imagem
(fotografia)) da matrícula do veícculo. Essa imagem serrá armazen
nada até qu
ue o pagam
mento seja
efectuado.
A única alternativa de
d pagamento deste sistema é no regime de pós-pa
agamento, junto
j
dos
balcões do
os CTT e da
a rede Paysshop até 5 dias úteis após
a
a passsagem, basstando para
a isso que
o utente in
ndique o nº da sua matrícula. Não
o procedend
do a essa regularizaçã
r
ão, será con
nsiderado
um infracto
or, e recebe
erá na sua morada
m
a re
espectiva no
otificação.
gamento te
em custos adicionais
a
?
O pós-pag
Sim. Ao optar pelo re
egime de pós-pagame
p
ento, o proprietário do
o veículo te
em 5 dias úteis
ú
para
regularizarr o pagamento da taxa
a de portage
em, acresciida dos respectivos cu
ustos administrativos,
em função
o dos custoss adicionaiss de cobrançça que impõ
õe ao sistem
ma.
Caso o pa
agamento não
n
seja effectuado de
entro deste prazo, o proprietário
p
do veículo
o está em
infracção, receberá na
n sua mo
orada a resspectiva no
otificação e ser-lhe-ão
o também debitados
d
custos adm
ministrativoss adicionaiss, para além
m das coima
as a que eve
entualmentte haja lugar.
Os sistem
mas de pa
agamento referidos para as portagens
p
exclusivam
mente elec
ctrónicas
também são aceite
es nas vias
v
de po
ortagem electrónica
e
a das pra
aças de portagem
p
tradiciona
ais?
Até 31 de Março de 2011,
2
os ute
entes que tenham
t
ade
erido aos sistemas de pré-pagam
mento com
identificaçã
ão do prop
prietário do
o veículo (DEM ou DECP), pa
ara efeitos de pagam
mento de
portagens exclusivam
mente electrrónicas, devvem continu
uar a utilizar as vias de
e pagamentto manual
quando pa
assam em praças
p
de portagem
p
tra
adicionais que
q disponh
ham dessa opção. Apó
ós aquela
data, esse
es utentes poderão
p
pa
assar a utilizar sempre
e, em todas as auto-e
estradas, as vias de
pagamento
o electrónicco.

Assessoria de Imprensa do Ministério das Obras Pú
úblicas, Transportes e Comunicações
ww
ww.moptc.govv.pt imprensa
amoptc@mop
ptc.gov.pt Telefone: 21.881
1 53 24 Fax:: 21.881 54 30
0

11

MIN
NISTÉRIO DAS
D
OBRA
AS PÚBLICA
AS, TRANS
SPORTES E COMUNIICAÇÕES

Os utentess que tenha
am aderido aos sistem
mas de pré--pagamento
o anónimo ((DT) deverã
ão utilizar
sempre ass vias de pagamento manual
m
das portagens
p
tradicionais..

os com mattrícula estrrangeira
4. Veículo
m
e
estrangeira
a também pagam as portagens exclusivamente
Os veícullos com matrícula
electrónic
cas?
Sim. Os veículos
v
co
om matrículla estrange
eira estão obrigados à utilização
o de um dispositivo
d
electrónico
o (DE).
m
estrangeirra podem utilizar o regime d
do pós-pa
agamento
Os veículos com matrícula
(pagamen
nto após a passagem
p
na via)?
Não. Os veículos
v
com matrícula
a estrangeiira devem sempre utilizar um dispositivo electrónico
(DE).
E adequado
o à utilizaçã
ão pelos ve
eículos de matrícula estrangeira
a?
Qual o DE
No caso se
s tratar de
e uma estadia curta em
e Portuga
al, o dispossitivo adequ
uado é o Dispositivo
D
Temporário
o (DT). Trata-se de um
m dispositivvo entregue ao conduto
or num regiime de loca
ação, pelo
qual o con
ndutor pagará um valorr de alugue
er proporcional ao temp
po de utiliza
ação, e uma
a caução,
de valor equivalente
e
ao preço de venda do disposittivo e que será retorn
nada ao co
ondutor a
quando da
a devolução
o do dispossitivo. A estte dispositiv
vo deverá estar
e
assocciado um sistema de
pagamento
o automáticco (débito em
e cartão de
d crédito) ou, alterna
ativamente, um sistema de prépagamento
o, com um pré-carregamento míínimo de 50
0 euros ou de 100 eu
uros, conso
oante seja
ligeiro ou pesado.
p
No caso de
d se trata
ar de esta
adia longa em Portug
gal, o condutor do vveículo de matrícula
estrangeira
a pode, em
m vez de utilizar o DT
T, adquirir um
u Dispositivo da En
ntidade de Cobrança
(DECP), Via
V Verde ou
u outra, e co
ontratar um
m sistema de
e pagamentto automático (débito em
e conta)
ou um pré--pagamento
o.
sto do DE para os ve
eículos com
m matrícula
a estrangeira?
Qual o cus
No caso de
e se tratar de
d um DT, o custo a pagar
p
é um valor de aluguer, a de
efinir pelas entidades
e
de cobrançça de portag
gens, propo
orcional ao tempo de utilização.
u
No caso de
d se tratar de um DE
ECP, o equiipamento deve
d
ser ad
dquirido, e ttem um pre
eço de 27
euros.
o pré-carre
egamento do
d DT que não
n seja uttilizado é devolvido
d
a
ao utente?
O valor do
Não. No siistema de pré-carrega
p
mento, o sa
aldo pré-carrregado e não
n utilizado
o não é dev
volvido ao
utente. No
ote-se que, no caso de
e se tratar do
d sistema de pagame
ento automá
ático, com débito
d
em
cartão de crédito,
c
som
mente são debitadas
d
ass transacçõ
ões efectivamente realiizadas.
ue os veícu
ulos estrangeiros pod
dem obter o seu dispo
ositivo elec
ctrónico?
Onde é qu
Nas áreass de serviiço e em outros loccais que a entidadess de cobrrança de portagens
p
disponibilizzem.
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As vias co
om portage
ens exclusivamente electrónica
e
as estão de
evidamente
e assinalad
das?
Sim. As viias portajad
das em que
e o regime de cobran
nça seja exxclusivamen
nte electrón
nico estão
devidamen
nte assinala
adas com um
m sinal com
m a referênc
cia “electron
nic toll only””.
Se o cond
dutor do ve
eículo com
m matrícula
a estrangeiira não pag
gar a porta
agem utiliz
zando um
dispositiv
vo electrónico, paga uma
u
coima?
O não pag
gamento da
a taxa de portagem
p
c
constitui
um
ma contra-ordenação ssujeita a co
oima para
todos os utentes,
u
naccionais e esstrangeiros. A coima é de 10 veze
es a taxa de
e portagem
m, com um
mínimo de
e 25 euros. As
A concesssionárias irã
ão fiscalizarr os veículos com matrrícula estran
ngeira, os
quais deve
erão dispor do dispositivo electrón
nico.

5. Entidad
des
?
O que é a SIEV, SA?
A SIEV – Sistema de
e Identificaçção Electrón
nica de Veíículos, SA (SIEV,SA)
(
é uma sociedade de
capitais to
otalmente públicos,
p
à qual foi co
oncessionada a gestã
ão do siste
ema de ide
entificação
electrónica
a de veículo
os, assente
e na utilizaçção do DE. A SIEV, SA
A é a respo
onsável porr autorizar
as entidad
des que op
peram no sistema. O processo
o de autorização visa
a assegurar que as
entidades autorizada
as estão capacitada
as para a função, são idóne
eas e po
odem ser
adequadam
mente respo
onsabilizadas.
o as entidad
des de cob
brança de portagens?
p
?
O que são
As entidad
des de cobrrança de po
ortagens (ou
u ECP), a autorizar
a
pe
ela SIEV, S
SA, são resp
ponsáveis
por assegu
urar a gestã
ão dos siste
emas de pa
agamento oferecidos
o
a utentess para paga
aos
amento de
portagens electrónica
as, intermed
diando asssim a relação e os flu
uxos financceiros entre
e os seus
essionárias de auto-e
estradas. São
S
també
ém distribuidores reta
alhistas e
clientes e as conce
reparadore
es do DE. Qualquer
Q
entidade que
e cumpra os
o requisitos exigidos pela SIEV, SA pode
ser entidad
de de cobra
ança de po
ortagens. A Via Verde Portugal e os CTT (e
e rede Pays
shop) são
exemplos de
d entidade
es de cobra
ança de porttagens.
o os distrib
buidores re
etalhistas autorizados
a
s?
O que são
Os distribuidores rettalhistas au
utorizados são as en
ntidades que podem vender o DE aos
os dos veícculos. Qualq
quer entida
ade que cum
mpra os req
quisitos exig
gidos pela SIEV, SA
proprietário
pode ser distribuidor
d
retalhista. A Via Verde Portugal e os CTT são exemp
plos de distrribuidores
retalhistas.
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