MATRÍCULAS NACIONAIS

Pré-Pago Via Verde
Pré-Pago Anónimo

Dispositivo está
Custo do dispositivo
associado à matrícula
+ Custos adicionais
(IVA incluído, exceto quando assinalado)
do veículo

Apenas em autoestradas
Multi-Lane-Free-Flow,
isto é, autoestradas com
pórticos de cobrança
eletrónica de portagem
(ex-SCUTS)

Dispositivo
Temporário (DT), o
qual garante o
Não
anonimato do
Cliente no processo

Todas as autoestradas

Dispositivo
Eletrónico de
Matrícula (DEM), o
Sim
qual permite
identificação do
Cliente no processo

Dispositivo
Eletrónico de
Matrícula (DEM), o
Sim
qual permite
identificação do
Cliente no processo

Presencial

Todas

Apenas em autoestradas
Multi-Lane-Free-Flow,
Todas
isto é, autoestradas com
pórticos de cobrança
eletrónica de portagem
(ex-SCUTS)

Refª Multibanco

Pós-Pagos

Dispositivo ou
Cartão

Todas as autoestradas

Débito em Conta Bancária
(Contrato Via Verde)

Matrículas Nacionais

Pré-Pagos

Onde é válido

Classe de
veículos

Apenas em autoestradas
Multi-Lane-Free-Flow,
isto é, autoestradas com
pórticos de cobrança
eletrónica de portagem
(ex-SCUTS)

Método de cobrança

O dispositivo tem um custo de 32€.
Adicionalmente, o Cliente terá de fazer
um carregamento mínimo obrigatório
da conta de pagamentos CTT de 10€
(independentemente da classe da
Cliente adquire dispositivo e cria
viatura)
conta de pagamentos CTT, a qual
pré-carrega com determinado valor
de portagens. A cobrança do valor
O dispositivo tem um custo de 32€.
Adicionalmente, o Cliente terá de fazer das portagens é realizada por
um carregamento mínimo obrigatório débito automático na conta de
da conta de pagamentos CTT de 10€ pagamentos CTT, até ao limite de
saldo existente na conta
(independentemente da classe da
viatura).
O DT tem uma validade de 90 dias, que
se reinicia a cada carregamento (de
10€ ou mais)
3 modalidades de adesão disponíveis
(com adesão ao extrato eletrónico):
- Modalidade Compra (26,50€ na
aquisição);
- Modalidade Livre (0€ na aquisição +
0,49€/mês);
- Modalidade Leve (0€ na aquisição +
0,70€ nos meses em que utiliza)

Onde pagar / carregar

Alerta por SMS quando
o saldo ultrapassa o
limite mínimo

O que acontece ao saldo
remanescente (originado
por cancelamento ou
expiração)

O saldo remanescente é
devolvido ao titular
A aquisição do dispositivo e
criação da conta tem de ser
feito em Lojas CTT, sendo que
os carregamentos posteriores Sim, por apção do Cliente
já poderão ocorrer em Lojas no ato de adesão
CTT, Postos de Correio com
NAVe, Agentes Payshop ou
Ref. MB

O saldo remanescente não é
devolvido ao titular e reverte
para a IP

Débito automático do valor de
portagens em dívida na conta
Débito direto na conta
bancária associada ao contrato com bancária
a Via Verde

Não tem

O Cliente paga os custos
Não aplica.
administrativos de 0,26€+IVA por
(é a própria matrícula que
passagem, até ao limite máximo de
é fotografada)
2,08€+IVA por ato de cobrança

Após 48 horas das passagens, o
Cliente dispõe de 5 dias úteis para
efetuar o pagamento do valor de
portagens em dívida, bastando
apresentar a matrícula

Não tem

O Cliente paga os custos
administrativos de 0,26€+IVA por
Não aplica.
passagem, até ao limite máximo de
(é a própria matrícula que 2,08€+IVA por ato de cobrança.
é fotografada)
Caso a referência MB tenha sido
pedida via SMS, o Cliente paga ainda
0,30€ pelo SMS enviado

O Cliente pede uma referência MB
(através do site CTT, APP CTT ou
ATM
envio de SMS*) e pode,
Homebanking
posteriormente, fazer o pagamento
do valor de portagens em dívida

* Envio do SMS para 68881 com o seguinte texto "CTTMB (espaço) MATRÍCULA (espaço) NIF". Exemplo: CTTMB AA-00-00 123456789

Lojas CTT
Postos de Correio
Agentes Payshop

Não aplica

Não aplica

MATRÍCULAS ESTRANGEIRAS

Pré-Pago Anónimo

Onde é válido

Classe de
veículos

Dispositivo ou
Cartão

Dispositivo
Temporário (DT), o
qual garante o
Não
anonimato do
Cliente no processo

TollCard

Apenas em autoestradas
Multi-Lane-Free-Flow,
isto é, autoestradas com
pórticos de cobrança
eletrónica de portagem
(ex-SCUTS)

Cartão com
determinado valor
facial

Virtual 3 Dias

Pré-Pagos
Virtual Multi-Viagem

Custo do dispositivo
+ Custos adicionais

1, 2 e 5

Apenas em autoestradas
Multi-Lane-Free-Flow
Faro e Porto, isto é,
autoestradas com
Todas
pórticos de cobrança
eletrónica de portagem
(ex-SCUTS)

Não tem

Não tem

Método de cobrança

Onde pagar / carregar

(IVA incluído, exceto quando assinalado)

O dispositivo tem um custo de 32€
sob a forma de caução, sendo-lhe
devolvido parte deste valor caso o
Cliente devolva o dispositivo nos 30
dias subsequentes (aluguer de 6€ na
primeira semana e 1,50€ em cada
semana seguinte).
O DT tem uma validade de 90 dias,
que se reinicia a cada carregamento
(de 10€ ou mais).

Todas

Matrículas Estrangeiras

Dispositivo está
associado à matrícula
do veículo

Cliente adquire dispositivo e cria
conta de pagamentos CTT, a qual
pré-carrega com determinado valor
de portagens. A cobrança do valor
das portagens é realizada por
débito automático na conta de
pagamentos CTT, até ao limite de
saldo existente na conta

O Cliente pode comprar um cartão
com valor facial de 5€, 10€, 20€ ou
40€. Adicionalmente, é-lhe cobrada
uma taxa de adesão de 0,60€+IVA.
Em cada passagem é cobrado o custo
Cliente adquire cartão com
administrativo de 0,26€+IVA.
Não tem dispositivo, mas
determinado valor facial, associa o
o sistema funciona com
cartão à sua matrícula via SMS e o
Caso o Tollcard tenha sido adquirido
base de associação de
valor das passagens vai sendo
no site, este vem já ativado e fica
Cartão à matrícula
retirado do valor do cartão
concluído o processo de compra. No
adquirido
entanto, caso o Tollcard tenha sido
adquirido em loja física, o Cliente tem
ainda de ativar o cartão, através do
envio de um SMS* (custo adicional de
0,30€ para o Cliente).

A aquisição do dispositivo e
criação da conta tem de ser
feito em Lojas CTT, sendo que
os carregamentos posteriores Sim, por apção do Cliente
já poderão ocorrer em Lojas no ato de adesão
CTT, Postos de Correio com
NAVe, Agentes Payshop ou
Ref. MB

Cliente faz pagamento único e
pode realizar 1 ou 2 viagens, nas
datas que pretender, nos troços
dos aeroportos de Faro e Porto

Adicionalmente, é-lhe cobrada uma
taxa de adesão de 0,60€+IVA.
* Envio do SMS para +351 922 29 89 89 com o seguinte texto "CTTCD*MATRÍCULA*CÓDIGO". Exemplo: CTTCD*1111A*A1A11AA

O que acontece ao saldo
remanescente (originado
por cancelamento ou
expiração)

O saldo remanescente não é
devolvido ao titular e reverte
para a IP

A aquisição poderá ser
realizada:
online (www.tollcard.pt)
Lojas CTT
Postos de Correio com NAVe Sim
Postos de Venda de Selos
Algumas Áreas de Serviço das
autoestradas

Findo o prazo de validade de
1 ano, após o último
movimento realizado, o saldo
expira

(listagem no site Tollcard)

O Cliente paga 20€ pela adesão ao
pré-pago e, adicionalmente, é-lhe
Não tem dispositivo, mas
cobrada uma taxa de adesão de
Cliente faz pagamento único e
o sistema funciona com
0,60€+IVA (com um máximo anual de pode circular durante 3 dias
base de associação à
6 adesões por matrícula). Em cada
consecutivos, sem limite de viagens
matrícula
A aquisição poderá ser
passagem é cobrado o custo
realizada:
administrativo de 0,26€+IVA.

O valor a pagar pelo Cliente depende
do percurso selecionado e da classe
do veículo (já com custos
administrativos incluídos):
Não tem dispositivo, mas
CL1 e CL5: máx. 10,12€; mín. 1,86€
o sistema funciona com
CL2: máx. 16,12€; mín. 2,51€
base de associação à
CL3: máx. 20,12€; mín. 2,81€
matrícula
CL4: máx. 22,42€; mín. 3,06€

Alerta por SMS quando
o saldo ultrapassa o
limite mínimo

Não

O saldo remanescente não é
devolvido ao titular

Não

Não aplica

Online (site CTT)
Lojas CTT
Postos de Correio com NAVe
Áreas de Serviço (CEPSA A28
Viana do Castelo, CEPSA A22
Olhão e CEPSA A23 Abrantes)

