
 
 

APOIO A MOTORISTAS 
ÁREAS DE SERVIÇO E RESTAURANTES 

 
 

 PORTUGAL 
 
 Áreas de serviço 
Neste momento, segundo temos conhecimento, todas as áreas de serviço das autoestradas 
nacionais estão em funcionamento, com serviços de abastecimento de combustível, wc’s e 
duches, restaurantes, café e lojas.  
 
[Nota: Se souber de alguma área de serviço que não esteja a funcionar devidamente, por favor, 
entre em contacto connosco - informacao@antram.pt - para agilizarmos a ocorrência junto das 
entidades competentes.] 
 
 Áreas de serviço - autoestradas (aplicação desenvolvida pelo IMT, I.P. com informação sobre 

as mesmas).   
 

 Pontos de apoio para motoristas / restaurantes (refeições e wc’s) 

 Restaurante Keru, na N234 - Mangualde  

 Restaurante Bar 21, no IP3 - Penacova  

 Restaurante A Lampreia (Área de serviço Cepsa), no IP3 – Penacova  

 Restaurante O Bigodes, no IC2 – Benedita  

 Restaurante K88, no IC2 – Turquel  

 Restaurante A Rosa, no IC2 – A Rosa 

 Restaurante As Cubatas, no IC2 – Albergaria  

 Restaurante Okapi, no IC2 – Albergaria  

 Restaurante Milho Rei, no IC2 – Arrifana  

 Restaurante O Cruzamento, no IC1 – Grândola 

 Restaurante O Moinho, na N366 - Aveiras de Cima  

 Restaurante Contradição, na Zona Industrial da Maia – Crestins 

 Restaurante O Joca, na N16 – Ratoeira  

 Restaurante Os Cunhados, na N13 – Valença do Minho  

 Estação de Serviço BP, em Campo – Valongo 

 Estação de serviço CEPSA, no IC2 - 245,5km – Cavada Nova, Albergaria-a-Velha 

 Estação de serviço CEPSA, EN125 - 3,2Km -  Cortesãos, Albufeira 
 
Nota: A ANTRAM está a sinalizar junto do governo, pontos de apoio e atendimento para motoristas 
fora das autoestradas. 
  

mailto:informacao@antram.pt
https://imt-ip.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2703308b104248d6bede504443b79fd9


 
 

 

 ESPANHA  
 
A congénere espanhola CETM remeteu-nos a informação que se encontra a seguir, com indicação 
dos horários, dever de recolhimento obrigatório (não aplicável a motoristas desde que no 
desempenho da sua atividade) e encerramento de restaurantes e Bares em toda a Espanha. Esta 
informação serve sobretudo aos motoristas:  
 
NAVARRA: O Governo Provincial decidiu estender o confinamento do perímetro da comunidade 
e o encerramento da hotelaria por mais 14 dias. O recolher obrigatório mantem-se entre as 
23h00 e as 6h00. Os bares e restaurantes o horário do serviço de take-away é alargado das 21h00 
às 22h30 e noutros é possível que estejam abertos até às 00h00 *. Veja no link que se segue os 
horários e locais:  
https://www.cetm.es/navarra-amplia-el-horario-de-los-servicios-para-llevar-gracias-a-la-
peticion-de-anet-y-la-asociacion-de-hosteleria-y-turismo-de-navarra/ 

 
nota: * Entretanto, o Governo Regional de Navarra autorizou a abertura de 18 restaurantes e 
parques industriais de “beira de estrada” a pedido da Associação de Navarra – ANET - para 
atendimento a operadoras e trabalhadores essenciais. 
Assim, esses estabelecimentos podem oferecer serviço de refeitório e acesso a banheiros e 
chuveiros. 
Conforme informação da ANET, o Despacho Foral 57/2020 estabelece que “nos casos que afetem 
serviços essenciais, a abertura de estabelecimentos poderá ser excecionalmente autorizado pela 
autoridade sanitária”. 
 
Até agora, o serviço takeaway só tinha sido alargado até às 00h00 nos estabelecimentos 
autorizados. 
 

 
 

https://www.cetm.es/navarra-amplia-el-horario-de-los-servicios-para-llevar-gracias-a-la-peticion-de-anet-y-la-asociacion-de-hosteleria-y-turismo-de-navarra/
https://www.cetm.es/navarra-amplia-el-horario-de-los-servicios-para-llevar-gracias-a-la-peticion-de-anet-y-la-asociacion-de-hosteleria-y-turismo-de-navarra/


 
 

Os restaurantes autorizados localizam-se em:  
 
Restaurante Elortxuri (en Doneztebe / Santesteban), Hostal Peñalén (en el cruce de 
Peralta / Azkoien con Funes), Restaurante El Poste (en Larraga), Bar Restaurante El Maño 
(en Pueyo), Bar Restaurante Etxeberri (en Eugi), Restaurante El Olivo (en Milagro), Hotel 
Villava (en Villava / Atarrabia, en la carretera de Pamplona-Irún), Hotel Tafalla (en el km 
38 de la carretera de Zaragoza), Hotel Ibis Style (en Noáin / Noain), Hotel Villa de Cárcar 
(en Cárcar), Hotel Villa de Castejón (en Castejón), Restaurante Casa Domingo. (en 
Caparroso), Hotel Lorentxo (en Olave / Olabe), Bar Restaurante Andamur (en la Ciudad 
del Transporte de Imárcoain), Bar Restaurante Sarasate (en Iza / Itza), Valcarce Plexo (en 
Ribaforada), Valcarce Red (en Tudela) y la Estación de Servicio Urbasa (en Olazti / 
Olazagutía). 
 
 
CATALUNHA: O Governo mantém o encerramento da indústria hoteleira e o encerramento do 
perímetro da comunidade junta-se o estabelecido para fins-de-semana em que não será 
permitida a mobilidade entre municípios, salvo por motivos justificados. Bares e restaurantes só 
podem oferecer serviço de takeaway até as 21h, inclusive nas áreas de serviço, e o recolher 
obrigatório é das 22h às 6h. 
 
LA RIOJA: Os bares e restaurantes estão totalmente fechados em Logroño e Arnedo, onde só 
podem funciona o serviço takeaway. Na restante da comunidade, o encerramento ocorre às 22h, 
horário em que inicia o recolher obrigatório que termina às 5h. 
 
CASTILLA Y LEÓN: A partir desta sexta-feira, 6 de novembro, os bares e restaurantes não poderão 
abrir ao público e só estão em funcionamento para serviço takeaway. O recolher obrigatório 
inicia-se às 22h00 e termina às 06h00. No entanto, o governo regional permite a abertura de 
serviços de catering em estabelecimentos de abastecimento de combustíveis, centros de carga e 
descarga ou vendedores de alimentos preparados para poderem servir os profissionais do 
transporte. 
Clique aqui para visualizar uma lista das áreas de serviço abertas 24h00, onde consta informação 
sobre os serviços prestadas em cada uma das províncias desta região.  
 
ASTURIAS: O Governo das Astúrias decretou o encerramento de estabelecimentos não essenciais 
como a hotelaria. Nas Astúrias o recolher obrigatório inicia-se às 22h00. O Principado publicou 
no BOPA a Resolução que estabelece que os serviços de restauração em áreas de serviço “por 
serem essenciais para os trabalhadores dos transportes” estão isentos de encerramento. Desta 
forma, clique aqui para visualizar a lista de alojamentos turísticos e postos de serviço que mantem 
os seus serviços restauração. 
 
CEUTA: A cidade autônoma restringiu as entradas e saídas e o presidente Juan Jesús Vivas 
anunciou que solicitará o encerramento de atividades econômicas não essenciais e a prorrogação 
do recolher obrigatório decretado. De momento, até à implementação de novas medidas, o dever 
de recolher obrigatório foi estabelecido entre as 23h00 e as 06h00. 
 
MELILHA: A cidade autônoma mantém o encerramento de bares e restaurantes e o dever de 
recolher obrigatório foi estabelecido entre as 22:00 e as 06:00 horas. 

https://www.cetm.es/listado-de-las-estaciones-de-servicio-con-apertura-24-horas-en-castilla-y-leon/
https://www.cetm.es/asturias-permite-la-apertura-de-servicios-de-restauracion-en-las-areas-de-servicio/


 
 

 
MÚRCIA: Áreas de serviço: zona de restauração encerradas. Autorizado apenas o serviço 
takeaway (ver nota informativa).   
 
PAÍS BASCO: Foi decretado o encerramento de hotéis e de restaurantes a partir de 7 de 
novembro, mas o Governo permitirá a sua abertura em hotéis e postos de combustível. Além 
disso, o início do dever de recolher obrigatório inicia-se às 22:00 e termina às 6h00. 
 
ARAGÓN: Esta comunidade alargou o dever de recolhimento obrigatório até 30 de novembro, 
sendo que este inicia-se às 23h00 e termina às 06:00. Foi estabelecido o nível de alerta 3, pelo 
que os estabelecimentos de restauração e hotelaria nas áreas de serviço terão capacidade 
limitada a 50% e a sua utilização será exclusivamente para transportadores e trabalhadores.  
 
Bares, restaurantes e lojas não essenciais devem encerrar às 20h00, embora possam oferecer 
serviço de entrega até as 22h00. Ressalva-se que esta limitação de horário não inclui as áreas de 
serviço que poderão manter seu horário normal. 
 
CASTILLA-LA MANCHA: Esta comunidade decretou o nível 2, o que implica a redução da 
capacidade em bares e restaurantes para 50% do previamente estabelecido. O dever de recolher 
obrigatório inicia-se às 00:00 e termina às 06:00 horas. 
 
MADRID: na comunidade de Madrid o dever de recolher obrigatório foi estabelecido entre as 
00h00 e as 06h00 e o encerramento do perímetro foi estabelecido a partir desta sexta-feira, 6 de 
novembro, até terça-feira, 10 de novembro, devido à celebração da ponte de La Almudena. 
 
ANDALUSIA: A comunidade mantém o seu horário de recolher obrigatórias entre as 23:00 e as 
06:00 horas. 
 
Veja ainda informação das áreas de serviço em funcionamento:  

 
 (página do governo) Locais com serviços de restauração abertos a motoristas: 

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/punto-de-informacion-de-servicios-de-
restauracion 

 
 Áreas de serviço CEPSA  
https://drive.google.com/open?id=1dzY-5MpgR44rxeASlC9eQcnQ4TYwJBz&usp=sharing 
 
 Áreas de serviço REPSOL (com oferta de café e bolos até 11 de abril para todos os motoristas) 
https://www.cetm.es/add/BancoDeDocumentos/guia_estaciones/oferta_cafe_bollos_repsol.xls
x 
 
 Áreas de serviço da ADAMUR 
https://antram.pt/conteudo/2619-adamur-lista-de-areas-de-servico-emfuncionamento 
  

https://www.cetm.es/murcia-permite-el-servicio-take-away-en-las-areas-de-servicio/
https://drive.google.com/open?id=1dzY-5MpgR44rxeASlC9eQcnQ4TYwJBz&usp=sharing
https://www.cetm.es/add/BancoDeDocumentos/guia_estaciones/oferta_cafe_bollos_repsol.xlsx
https://www.cetm.es/add/BancoDeDocumentos/guia_estaciones/oferta_cafe_bollos_repsol.xlsx
https://antram.pt/conteudo/2619-adamur-lista-de-areas-de-servico-emfuncionamento


 
 

 
 Lista de restaurantes/áreas de serviço em funcionamento 
https://diariodetransporte.com/2020/11/lista-de-restaurantes-y-areas-de-servicio-abiertos-
para-camioneros-y-personas-autorizadas-por-cc-aa/  
 
 
 

 FRANÇA 
 
(atualizado a 16/11/2020) 
Atualização sobre as áreas de serviço com restauração e serviços. 
O governo francês autorizou a reabertura de um determinado número de restaurantes/cafés 
localizados em pontos de paragem de veículos de mercadorias.  
Estes restaurantes estão abertos somente no período entre as 18h00 da tarde e as 10h00 da 
manhã seguinte (todos os dias da semana). 
Apenas os condutores profissionais poderão aceder aos mesmos e a tomar as suas refeições 
quentes nas mesas disponíveis.    
A congénere francesa elaborou um mapa (ver aqui) onde consta a localização dos mesmos. Este 
mapa será atualizado com frequência de acordo com os decretos governamentais da região em 
causa.  
No que diz respeito às áreas de serviço - ver aqui - informação sobre os serviços em 
funcionamento.  
Todas as áreas de serviço encontram-se abertas 7d/24h para o essencial (alimentos em regime 
take away, duches e wc’s). 
O mapa acima referido inclui a localização das áreas de serviço de autoestradas e de pontos de 
paragem (restaurantes) de camiões. 
 
Fonte: AFTRI / APPR / Prefeituras Regionais 
 

 ALEMANHA  
 
 Grupo TANK & RAST 
Possui cerca de 330 das áreas de serviço e descanso. O uso das instalações sanitárias da SANIFAIR 
é gratuito e está garantido o acesso dos motoristas às mesmas. Serão mantidos em 
funcionamento os postos de combustível e as lojas anexas. 
 
 Congénere alemã – BGL 
Está em contato com todos os restantes operadores de áreas de serviço e descanso nas 
autoestradas para garantir serviços contínuos e acesso a instalações sanitárias com horários de 
abertura adequados para todas as áreas de serviço e descanso. Este assunto também está a ser 
discutido em sede de Ministério dos Transportes. 
 
 

 OUTROS PAÍSES  
 
https://goodyear.showpad.com/share/ncttLfo53jHn9L1FPxkjN/0 
 

https://diariodetransporte.com/2020/11/lista-de-restaurantes-y-areas-de-servicio-abiertos-para-camioneros-y-personas-autorizadas-por-cc-aa/
https://diariodetransporte.com/2020/11/lista-de-restaurantes-y-areas-de-servicio-abiertos-para-camioneros-y-personas-autorizadas-por-cc-aa/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T0uB23EdVAz85K9kIjw0ovRI2a09Y5s3&ll=46.72472988330753%2C2.6201071499999706&z=6
https://goodyear.showpad.com/share/ncttLfo53jHn9L1FPxkjN/0

