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Objetivos:

1. Dar visibilidade do panorama atual do setor das autoestradas a nível Europeu;

2. Apresentar o cenário atual dos sistemas de cobrança de portagens utilizados em 
cada país na Europa;

3. Apresentar o atual cenário de interoperabilidade Europeia;

4. Mecanismos legislativos preparados pela União Europeia para o desenvolvimento 
do setor.
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Caracterização do setor a nível Europeu:

(*) Ref: Rede Europeia registada na ASECAP Statistical Bulletin 2020  (s/Rússia) 

Receita cobrada (2019) 

33.264 M €
Cerca de 63 milhões 
clientes com contrato e 

identificador eletrónico;

Rede Europeia de autoestradas com portagens -

extensão atual aprox. de 83.000km em 19 países (*)

Vias eletrónicas ou segmentos 

com portagem: 155.432



Caracterização do setor a nível Europeu:

(*) Ref: Rede Europeia registada na ASECAP Statistical Bulletin 2020  



Caracterização do setor a nível Europeu:
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Caracterização do setor a nível Europeu:

(*) Ref: Rede Europeia registada na ASECAP Statistical Bulletin 2020; ACEA Report – Vehicles in use – Europe 2019  



Caracterização do setor a nível Europeu:
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(*) Ref: Rede Europeia registada na ASECAP Statistical Bulletin 2020; ACEA Report – Vehicles in use – Europe 2019 
(1) Veículos equipados com OBU sobre o total de veículos em uso

Taxa de penetração ETC 
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DSRC – SLFF e MLFF

DSRC - MLFF

Vinheta (base tempo) 
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As tecnologias de cobrança utilizadas:

Sem portagens 
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Os diferentes regimes de portagem existentes – implementação EETS na Europa:
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Os diferentes regimes de portagem existentes – implementação EETS na Europa:

Entidades atualmente registadas como EETS Providers:

. Alemanha: Toll4Europe (2017), TollTickets (2018)

. Dinamarca: BroBizz (2016)

. França: Axxes, Eurotoll, Total (todas em 2016)

. Itália: Telepass (2016), AlfaEvolution Tec. (2020)

. Países Baixos: MSTS Multiservice (2019)

. Rep. Checa: Eurowag (2017)



Os diferentes regimes de portagem existentes – implementação EETS:

• Recertificação das entidades necessária em França, primeiros testes MLFF;

• Acerto dos serviços de cartografia digital na Alemanha (disponibilização de Toll Detection

& Tariffing Services para os prestadores de serviços EETS);

• Limitação das listas negras de OBU (aumento do risco) em Espanha e França;

• Grécia completou em nov/2020 implementação interoperabilidade nacional;

• Introdução de serviços EETS na Polónia (em estudo concurso para introduzir tecnologia de 

cobrança GNSS prevista para 2021).

Nível 
técnico

Subsistem questões para resolver:



Os diferentes regimes de portagem existentes – implementação EETS:

Subsistem questões para resolver:

Nível de 
negócio

• Estabelecimento de remuneração justa na Alemanha e Áustria;

• Dificuldades das entidades EETS em prestar os mesmos serviços que os locais na Áustria;

• Número elevado de Concessionárias dificulta a implementação na Itália, as primeiras 

entidades EETS (DKV e Axxes) iniciaram testes piloto;

• Na Dinamarca o parlamento decidiu mudar o atual sistema de cobrança de veículos 

pesados, baseado em vinhetas (time-based) para GNSS até 2025;

• Em França foi aprovada a lei da Mobilidade a qual adapta a legislação aos sistemas MLFF;
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1. Proposta para Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 1999/62/CE 
Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas (Eurovinheta)

2. Diretiva (UE) 2019/520 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de março de 2019 
Interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de portagem rodoviária e facilitadora do intercâmbio transfronteiriço de 
informações sobre o não pagamento de taxas rodoviárias na UE

As diretivas Europeias para o desenvolvimento do setor (agenda europeia):

Um veículo, um contrato, um identificador eletrónico



• Promove a eliminação das vinhetas baseadas no tempo;

• Promove a implementação de taxas dinâmicas e 

externalidades com base na classe de poluição (EURO), 

emissões, congestionamento e fatalidades;

• Promove o reinvestimento das externalidades na 

resolução dos problemas respetivos.

As diretivas Europeias para o desenvolvimento do setor (agenda europeia):

• Reforça a implementação generalizada do princípio 
“pay-per-use”;

• Alarga o âmbito de aplicação dos veículos pesados de 

mercadorias, considerando veículos de transporte de 

passageiros, carrinhas de transporte e em alguns 

casos a outros veículos (ligeiros);

1. Proposta para Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 1999/62/CE 
Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas (Eurovinheta)



As diretivas Europeias para o desenvolvimento do setor (agenda europeia):

1. Proposta para Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 1999/62/CE 
Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas (Eurovinheta)

• Propõem ajustes de preços de acordo com o 
desempenho dos veículos (classe EURO de poluição ) 
bem como a sua idade – Potencial  incompatibilidade 
com a Diretiva da Interoperabilidade (dificuldade para 
cobrar com base na classe de poluição e idade dos 
veículos);

• O novo texto de compromisso discutido no Conselho dos 
Transportes em dezembro -> na agenda da presidência 
Portuguesa;

• A presidência Alemã emitiu um novo compromisso 
discutido em novembro 2020;

• Incentiva a redução das emissões de C02, nova 
disposição relacionada com as classes CO2 com 
redução de carga e possível  gratuitidade para os 
veículos elétricos;

• Alargamento das externalidades;



2. Diretiva (UE) 2019/520 do 
Parlamento Europeu e do 
Conselho de 19 de março de 
2019 

Interoperabilidade dos sistemas 
eletrónicos de portagem rodoviária 
e facilitadora do intercâmbio 
transfronteiriço de informações 
sobre o não pagamento de taxas 
rodoviárias na UE

• Regula e define requisitos e obrigações dos vários atores do mercado 
(Concessionárias/Operadoras, Entidades de Cobrança;

• Regula e define requisitos e obrigações das Entidades Nacionais de 
Conciliação do EETS.

As diretivas Europeias para o desenvolvimento do setor (agenda europeia):

• Cria um mecanismo automático de troca de informação entre os Estados 
Membros para a identificação dos proprietários dos veículos de matrícula 
estrangeira que não efetuaram o pagamento das taxas de portagem;

• Normaliza standards e tecnologias de cobrança de portagens na UE;



2. Diretiva (UE) 2019/520 
do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 19 de 
março de 2019 

Interoperabilidade dos sistemas 
eletrónicos de portagem 
rodoviária e facilitadora do 
intercâmbio transfronteiriço de 
informações sobre o não 
pagamento de taxas rodoviárias 
na UE

• Comissão Europeia será assistida pelo Comité de Portagem Eletrónicas;

• Regulamento de Execução e Ato Delegado publicados em fev/2020;

• Consulta da UE sobre decisão para solicitação de padronização relacionada 
com o ALPR (fechado em 15 de outubro).

As diretivas Europeias para o desenvolvimento do setor (agenda europeia):

• Entrou em vigor 20 dias após a sua publicação;

• Os Estados-Membros devem adotar e publicar até out/2021 as leis, 
regulamentos e disposições administrativas (transposição). IMT a efetuar a 
transposição para legislação nacional;

• Diretiva anterior 2004/52/CE será revogada com efeitos a partir de out/2021;



Obrigado!

Pedro Pinto
ppinto@ascendi.pt
ppinto@apcap.pt


