


A cobrança de portagens 
em veículos de matrícula 
estrangeira em Portugal



Enquadramento
As viaturas de matrícula estrangeira não dispõem do modelo de pós-pagamento mas têm diversas 
modalidade de pré-pagamento à disposição conforme decretado em portaria nacional

Sistemas de Pagamento para Matrículas Estrangeiras

Portaria nº343/2012 (alteração a nº314-B/2010)

▪ DT (Dispositivo Temporário)

▪ Título pré-pago de utilização livre (por 3 dias)

▪ Pré-carregamento válido para trajetos predefinidos

▪ Pré-carregamento de um montante predefinido

▪ Adesão a pagamento automático



Enquadramento
A história dos produtos pré-pagos de cobrança de portagens para matrículas estrangeiros arrancou 
em 2010 com o Virtual Multi-viagem e 5 Dias

CTT - Timeline

1 O produto 5 Dias era um pré-pago que permitia qualquer Cliente realizar passagens durante 5 dias úteis consecutivos e era recarregável. Entretanto foi descontinuado e substituído pelo Virtual 3 Dias que permite a realização de 
passagens durante 3 dias de calendário consecutivos e não é recarregável.



Enquadramento
No âmbito das matrículas estrangeiras, os CTT realizam a cobrança de portagens das autoestradas 
com cobrança exclusivamente eletrónica (Ex-Scuts), através de diversos sistemas pré-pagos.

CTT – Produtos para Matrículas Estrangeiras

1 Cobertura de toda a rede de Autoestradas Nacional
2 Produto gerido pela IP

Matrículas Nacionais

Pós-Pagos

Balcão CTT ou 
Agente Payshop

Referência MB
Contrato Via 

Verde

Pré-Pagos

Pré-Pago Via 
Verde1

Pré-Pago 
Anónimo

Matrículas Estrangeiras

Virtual

3 Dias

Virtual

Multi-Viagem
Toll Card Easytoll2

Disponível para cobrança nos CTT
Cobrança pelos CTT mediante o saldo disponível nos
Produtos Pré-Pagos adquiridos pelo utilizador final

3M passagens
cobradas por ano



Pré-Pago Anónimo
DT (Dispositivo Temporário)

01.



Pré Pago Anónimo
Para Clientes que valorizam o Anonimato.
Parceria CTT / Via Verde.

Target:

• Utilizadores que valorizam o Anonimato (uma vez que o OBU não está associado a uma 
matrícula)

Características:

• Apenas disponível em formato pré pago, associado a uma conta Pré Paga CTT

• É o único produto com recurso a OBU que os CTT fornecem aos seus Clientes 
Estrangeiros (DSRC)

• Restrito para Autoestradas com Cobrança de Portagens Exclusivamente Eletrónica

Aquisição:

OBU
Based

90 dias

de validade por carregamento

6€ 1ºSemana

1,5€/semana

ou

35€ Compra

Compra ou Aluguer do OBU:
• Lojas CTT

Carregamento Conta Pré Paga:
• +7k Pontos de Pagamento CTT / Payshop

(Lojas CTT, Pontos CTT e Agentes Payshop )

• Referência Multibanco

Highlights:



Virtual 3 Dias
Título pré-pago de utilização livre
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Virtual 3 Dias

Target:

• Para Estrageiros que fazem diversas viagens num curto espaço de tempo.

Características:

• Passagens ilimitadas durante 3 dias consecutivos (em datas pré-definidas)

• Possibilidade de adesão ao serviço 100% online

• Tecnologia: ALPR1

• Restrito para Autoestradas com Cobrança de Portagens Exclusivamente Eletrónica

Aquisição:

• Site CTT
• Lojas CTT
• Áreas de Serviço Parceiras

6 adesões

por matrícula

20€
por 3 dias de circulação

Highlights:

Para Estrangeiros que fazem diversas viagens num curto espaço de tempo.
Parceria CTT e IP.

ALPR
Based

1 Automatic License Plate Recognition



Virtual Multi-Viagem
Pré-carregamento válido para trajetos predefinidos
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Virtual Multi-Viagem

Target:

• Para Estrageiros que fazem viagens com ida e volta para os Aeroportos de Faro e Porto.

Características:

• Valores Fixos para os percursos definidos (em datas pré-definidas)

• Possibilidade de adesão ao serviço 100% online

• Tecnologia: ALPR1

• Restrito para Autoestradas Aderentes:
• A22 – Aeroporto de Faro A41 – Aeroporto do Porto       A28 – Aeroporto do Porto

Aquisição:

• Site CTT
• Lojas CTT
• Áreas de Serviço Parceira

3
percursos de ida

ou

3
percursos ida e volta

Entre

2€ a 22€
/trajeto

Highlights:

Para Estrageiros que fazem viagens com ida e volta para os Aeroportos de Faro e Porto.
Parceria CTT e IP

ALPR
Based

1 Automatic License Plate Recognition



Toll Card
Pré-carregamento de um montante predefinido
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Toll Card

Target:
• Para Estrageiros que não tem definidos os percursos à priori com possibilidade de 

pagamento em numerário ou cartão.

Características:
• Associação da matrícula do veículo estrangeiro a uma conta Pré-Paga CTT. Os valores a cobrar 

são descontados à conta pré paga

• Carregamentos fixos e cumulativos de 5€, 10€, 20€ ou 40€

• Possibilidade de aquisição e carregamento 100% online ou presencial

• Tecnologia: ALPR1

• Restrito para Autoestradas com Cobrança de Portagens Exclusivamente Eletrónica

Aquisição:

• Site CTT
• Lojas CTT e Pontos CTT
• Áreas de Serviço Parceiras

1 ano

validade por carregamento

Highlights:

Para Estrageiros que não tem definidos os percursos à priori.
Parceria CTT e IP

ALPR
Based

1 Automatic License Plate Recognition



Easytoll
Adesão a pagamento automático
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Easytoll

Target:

• Para Estrageiros que não tem definidos os percursos à priori com possibilidade de 
pagamento por associação de cartão de crédito.

Características:

• Associação da matrícula do veículo estrangeiro ao cartão de crédito com duração de 30 dias

• Os CTT identificam as passagens com Easytoll e a IP realiza a cobrança

• Tecnologia: ALPR1

• Restrito para Autoestradas com Cobrança de Portagens Exclusivamente Eletrónica

Aquisição:

• Site IP
• Praças de Portagens Dedicadas

30 dias

de circulação

>75% 
Valor Cobrado a

Matrículas
Estrangeiras

Highlights:

Para Estrageiros que não tem definidos os percursos à priori.
Parceria CTT e IP

ALPR
Based

1 Automatic License Plate Recognition



✓Os Clientes de Matrículas Estrangeiros que os CTT servem não têm Dispositivo Eletrónico nos 
seus veículos

✓Todos os Produtos Pré-Pagos, sem Dispositivo Eletrónico, permitem que os clientes de matrículas 

estrangeiras possam preparar o pagamento de portagens totalmente online.

✓O sistema de pagamentos Pré-Pago é restrito para Autoestradas com Cobrança de Portagens 
Exclusivamente Eletrónica e assenta na tecnologia ALPR

✓O produto pré-pago com maior adesão é o Easytoll correspondendo a >75% do Valor Cobrado de 
portagens para Matriculas Estrangeiras

Conclusões
Os CTT realizam a cobrança de portagens das autoestradas com cobrança exclusivamente eletrónica 
(Ex-Scuts) a matrículas estrangeiras  através de sistemas Pré-Pagos

Os Clientes CTT



Conclusões
Ainda há um longo percurso a percorrer com os estrangeiros em Portugal, em especial para o 
mercado dos utilizadores pouco frequentes.

Realidade Portuguesa de Pagamento 
de Portagens “Ex-SCUTs”

A necessidade de aquisição de um 
produto de Portagens

Geração de Incobrado

Produto de portagens 
exclusivamente pré-pagos

Redução de Incobrado e Melhor Serviço ao Cliente 

3

1

2

Simplificação
Rever o portfolio de produtos pré-pagos para matrículas 
estrangeiras e a atual cobertura dos pré-pagos para além das MLFF

Novos Produtos
Complementar os atuais sistemas de pagamento pré-pagos para 
matrículas estrangeiras (ex. pós-pago)

Comunicação
Reforçar a comunicação à comunidade estrangeira (nas vias em 
que se aplica o sistema, canais de venda e/ou online) criando 
maior awareness do serviço



A cobrança de portagens 
em veículos de matrícula 
estrangeira em Portugal

Obrigado!


