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Autoestradas: Espanha ´ganha´ amanhã 477 quilómetros livres de portagens 

A partir de quarta-feira, dia 1 de setembro, 477 quilómetros passam a estar livres de portagens no país 
vizinho, pelo menos até que seja implementado um novo modelo. Espanha contará, a partir de amanhã, 
com 477 quilómetros de autoestrada livres de portagens 
In Notícias ao Minuto Online | 31-08-2021  

 

Implementação de portagens em Espanha preocupa operadores de transportes portugues 

Actualidade Economia Implementação de portagens em Espanha preocupa operadores de transportes 
portugues 2021-08-28 O governo de Espanha vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros de vias 
rodoviárias de alta capacidade , também designadas por "autovias" e "autopistas", uma medida que 
deverá ser estendida às estradas estatais e até às auto-estradas geridas pelas comunidades autónomas 
In Terras da Beira Online | 28-08-2021  

 

Implementação de portagens em Espanha preocupa operadores de transportes portugueses 

Actualidade Economia Implementação de portagens em Espanha preocupa operadores de transportes 
portugueses 2021-08-28 O governo de Espanha vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros de vias 
rodoviárias de alta capacidade , também designadas por "autovias" e "autopistas", uma medida que 
deverá ser estendida às estradas estatais e até às auto-estradas geridas pelas comunidades autónomas 
In Terras da Beira Online | 28-08-2021  

 

Espanha planeia introduzir novas portagens: exportações portuguesas ameaçadas 

Novas portagens em Espanha preocupam as transportadoras lusas, uma vez que o aumento das taxas 
poderá ameaçar o volume das exportações lusas Segundo reportagem publicada ontem pelo jornal 
'Público', as novas portagens em Espanha preocupam as transportadoras rodoviárias portuguesas, uma 
vez que o aumento das taxas poderá ameaçar, directamente, o volume das exportações lusas 
In Revista Cargo Online | 27-08-2021  

 

Portagens em Espanha ameaçam exportações portuguesas. Custo vai subir entre 5% a 8% 

Dantadd / Wikimedia O Governo espanhol vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros de "vias 
rodoviárias de alta capacidade". Esta medida está a preocupar os operadores rodoviários portugueses 
que têm de atravessar o país, perante o previsível aumento dos custos das exportações 
In AEIOU.pt Online - ZAP AEIOU Online | 26-08-2021  

 

Transporte rodoviário alerta para efeito das portagens em Espanha nas exportações 

A medida entrará em vigor até 2024 e é justificada pelo governo espanhol com razões ambientais. 
Valença do Minho, 22/04/2021. Controlo fronteiriço na Ponte entre Tui e Valença do Minho (Rui Manuel 
Fonseca/Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens Comentar Espanha vai introduzir 
portagens em 12 mil quilómetros de autoestradas, o que está a preocupar os operadores rodoviários 
portugueses que têm que atravessar o país, por temerem um aumento dos custos das exportações 
realizadas por esta via 
In Dinheiro Vivo Online | 26-08-2021  

 

New tolls in Spain threaten Portuguese exports 

ANTRAM foresees the impact of the new tolls in Spain on Portuguese exports, estimating a cost increase 
of up to 8% in exports to France and 7% to Germany. Faced with the Spanish government's plans to 
introduce tolls on 12,000 kilometres of "high capacity roads", the Portuguese Association of Public 
Transport and Road Transport of Goods (ANTRAM) foresees an increase in costs for Portuguese exports, 
estimating between 6% and 8% for exports to France and 5% to 7% for exports to Germany 
In ECO News Online | 26-08-2021  

 

Novas portagens de Pedro Sánchez deixam 6.000 empresas portuguesas de transporte em alvoroço 
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O Executivo de Pedro Sánchez vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros de "vias rodoviárias de 
alta capacidade". Segundo esclarece o Público esta é uma medida que "pretende alinhar Espanha com 
os restantes países europeus, onde a maioria das autoestradas são portajadas insere-se no Plano de 
Recuperação, Transformação e Resiliência deste país" 
In Executive Digest Online | 26-08-2021  

 

Portagens em Espanha ameaçam exportações portuguesas 

Governo de Pedro Sánchez vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros pelo país. Para Portugal, a 
medida afeta sobretudo as autoestradas que ligam Vilar Formoso a Burgos e Caia a Madrid, podendo 
cada camião ter um custo extra de 60 a 90 euros O governo espanhol vai introduzir portagens em 12 mil 
quilómetros de "vias rodoviárias de alta capacidade", medida que deverá ser estendida a outras estradas 
geridas pelas comunidades autónomas 
In Expresso Online | 26-08-2021 

 

Transportadoras alertam para exportações mais caras com novas portagens em Espanha 

Associação avisa que a introdução de portagens em 12 mil quilómetros de "vias rodoviárias de alta 
capacidade" no país vizinho, até 2024, vai impactar o comércio externo em Portugal. A colocação de 
novas portagens em Espanha pode vir a encarecer as exportações em Portugal 
In Jornal Económico Online (O) | 26-08-2021  

 

Novas portagens em Espanha podem encarecer exportações nacionais 

Novas portagens em Espanha podem afetar custos do comércio externo nacional, segundo noticia o 
Público. A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) alerta 
que a introdução de portagens em 12 mil quilómetros de "vias rodoviárias de alta capacidade" em 
Espanha, até 2024, vai ter impacto no comércio externo português, noticia esta quinta-feira o Público 
In Negócios Online | 26-08-2021 

 

Espanha prepara-se para introduzir portagens em 12 mil quilómetros 

Antram diz que custo das exportações portugueses vai subir entre 5% a 8%. A medida afeta sobretudo 
as autoestradas que ligam Vilar Formoso a Burgos e Caia a Madrid, podendo cada camião ter um custo 
extra de 60 a 90 euros Medida é justificada pelo governo espanhol com razões ambientais e entrará em 
vigor até 2024Foto D 
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Espanha vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros 

Quando se compara Portugal a Espanha ao nível das portagens é comum dizer-se que o nosso país 
vizinho é um "exemplo". As portagens são mais baratas e há muitos quilómetros onde nem existem 
portagens. No entanto, o governo de Espanha vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros, mais 
concretamente nas autovias 
In Pplware Online | 26-08-2021 

 

Novas portagens em Espanha podem afetar exportações portuguesas 

Governo espanhol vai introduzir portagens em 12 mil quilómetros pelo país, a medida é justificada com 
razões ambientais e entrará em vigor até 2024. A Antram (Associação Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Mercadorias)refere que custo das exportações portugueses vai subir entre 5% 
a 8% 
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