
             TABELA DE PREÇOS VIA VERDE 

Em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023 

Adesão à Via Verde1  

 

Via Verde Autoestrada – Pagamento mensal: 1,01 € 

− Com desconto promocional extrato eletrónico 0,51 € 
 

Via Verde Autoestrada – Pagamento anual: 11,90 € 

− Com desconto promocional extrato eletrónico 6,00 € 
 

Via Verde Mobilidade – Pagamento mensal 1,58 € 

− Com desconto promocional extrato eletrónico  1,08 € 
 

Via Verde Mobilidade – Pagamento anual: 18,50 € 

− Com desconto promocional extrato eletrónico 12,60 € 

     

Via Verde Mobilidade Leve – Pagamento de mensalidade aplicável exclusivamente nos meses em que 

utiliza o serviço:  1,85 € 

− Com desconto promocional extrato eletrónico 1,35 € 
 

Compra Autoestrada2 (apenas disponível nas lojas):  44,00 € 

− Com desconto promocional extrato eletrónico 36,50 € 
 

Entidades Isentas e a Crédito: 36,50 € 

 

Via Verde Visitors3: 

− 1ª Mensalidade com extrato eletrónico ou extrato em papel 4,99 € 

− Mensalidades seguintes com desconto promocional extrato eletrónico 1,35 € 

− Mensalidades seguintes com extrato em papel 1,85 € 

 

Pré-Pagamento4 – Saldo mínimo obrigatório da Conta de Pagamento por cada Identificador: 

− Identificador Via Verde classes 1 e 5 25,00 € 

− Identificador Via Verde classes 2, 3 e 4 60,00 € 

 

 

 
 
1 Nas adesões em que o Cliente tenha optado pelo extrato eletrónico caso venha, posteriormente, a optar 

por receber o extrato em papel, deixa de lhe ser concedido, automaticamente, o respetivo desconto. 

Nestes casos, a Via Verde faz, através dos meios previstos no Contrato de Adesão ao Serviço Via Verde, o 

acerto dos valores que passam a ser devidos, conforme a modalidade de adesão (i.e., 0,50€/mês na Via 

Verde Autoestrada Mensal, Via Verde Mobilidade Mensal e na Via Verde Mobilidade Leve; 5,90€/ano, na 

Via Verde Autoestrada Anual e Via Verde Mobilidade Anual, até ao final da Anuidade em curso; 7,5€ para 

adesões ou 10,50€ para substituições de Compra que tenham sido realizadas até 30/06/2021;  7,5€ para 

adesões e substituições de Compra que tenham sido realizadas a partir de 01/07/2021). 

2 Apenas com serviço de portagens disponível. Preço para novas adesões e substituição do identificador.  
3 Adesão exclusivamente no site e com pagamento de mensalidade aplicável nos meses em que utiliza o 

serviço. 
4 Modalidade de adesão disponível, em exclusivo, nas estações dos CTT. 
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Outros Produtos/ Serviços 

Habilitação ao Regime de Modulação do Valor das Taxas de Portagem5 

− Submissão/Renovação de pedido de habilitação por veículo – lojas ou por correio 3,50 € 

− Submissão/Renovação de pedido de habilitação por veículo – site 3,00 € 

Aditivo Mobilidade – Pagamento mensal6                                                                                               0,57  € 

 

Cobrança de transação através de fotografia (valor unitário)7 0,32 € 

Fita autocolante (valor unitário)  0,25 € 

Patilha (valor unitário) 1,25 € 

Bolsa para Identificador (valor unitário) 5,40 € 

Saco entregue em loja (valor unitário) 0,10 € 

Listagem de passagens (valor por página) 0,35 € 

2ª Via de extrato 3,00 € 

Envio Express de Identificador solicitado no site 5,00 € 

Envio de Identificador para o estrangeiro  2,50 € 

Pagamento por roubo, furto, perda, não entrega, ou entrega em mau estado do Identificador815,00 € 

 

 

Todos os valores incluem IVA à taxa legal em vigor. 

 

 
 
5 Este valor será sempre devido, ainda que, o pedido de habilitação ao Regime de Modulação do Valor das 

Taxas de Portagem seja indeferido. 
6 Oferta exclusiva a utilizadores de faturação repartida com modalidade Via Verde Autoestrada. (Repartição 
de custos apenas para portagens). 
7 Valor aplicável nos termos das cláusulas 4.9. e 4.10. das Condições Gerais de Adesão ao Serviço Via 

Verde, pela determinação do montante devido pelo Cliente, através de registos fotográficos da matrícula 

do veículo, por se mostrar impossível realizar a deteção e/ou a leitura do Identificador e/ou terem sido 

detetadas diferenças entre a classe do veículo e aquela registada nos nossos sistemas. Sempre que nos 

registos fotográficos obtidos por impossibilidade de deteção/leitura de Identificador, se verifique haver 

diferença entre a classe do veículo e aquela que se encontra registada no sistema da Via Verde, este valor 

não será aplicado cumulativamente. 
8 Aplicável em exclusivo a Contratos de Adesão nas modalidades de Via Verde Autoestrada (Mensal e 

Anual), Via Verde Mobilidade (Mensal e Anual), Via Verde Mobilidade Leve e Via Verde Visitors. 


