
 
 

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  
 
 (página do governo) Alojamentos turísticos declarados como serviço essencial para alojar, 

por exemplo, motoristas em caso de necessidade: https://www.mincotur.gob.es/es-
es/COVID-19/Paginas/MapaHoteles.aspx 
 

 (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 
 
 Áreas de serviço em funcionamento (listagem cedida pela CETM)  
https://www.cetm.es/guia-solidaria-para-transportistas-en-tiempo-de-crisis/  
 
 Área de serviço Restaurante La Laguna na A-43 saída 129, sentido Valencia em Villarobledo 

(Albacete) | Serviço de take-away disponível. 
 
 Restaurante Los Arcos em Barrio La Sota S/N em Hoz de Anero (Cantabria) | Serviço de take-

away disponível. | Contacto: 0034 942 50 72 38. 
 
 Restaurante Camino de Burgos na N-623 Burgos-Santander em Cabañas de Virtus (Burgos) |  

Encontra-se em funcionamento: duches, café e alimentação. 
 
 Pensão Restaurante Cangas de Onis, na N-634, 3, Pola de Siero (Asturias) | Aberto para 

motoristas. | Contacto 0034 618 26 99 36 
 
 Área 117 na A2, sentidos Madrid-Barcelona e Barcelona-Madrid, km 117 | Serviço de take-

away disponível no restaurante e bar. 
 
 Staroil na A-3 km 270 em Caudete (Valencia) | A funcionar para motoristas: Wc’s, cafés, 

parking de 36.000 m2| Serviço limitado de cafetaria e comida. 
 
 Em Valcarce Benavente (Zamora) |Duches em funcionamento. 
 
 Valcarce Aldea del Cano (Cáceres) em la A-66 saída 576 |Duches a funcionar e café (24h). 
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 Complejo Leo na A-66 p.k. 730 em Monesterio (Badajoz) | Duches a funcionar, loja e comida 
(bocadillos) até às 20 horas. 

 Valcarce Ribaforada (Navarra) na A-68 p.k. 105,6 | Duches a funcionar, bocadillos e café. 
 
 Carrocerías Javi no Polígono Industrial de Villarcayo (Burgos) | Café e comidas ligeiras. Duches 

em funcionamento | Contacto: 0034 676 185 116 
 
 

 FRANÇA 
 
Segundo um decreto legislativo francês, os duches são gratuitos para motoristas na rede de 
autoestradas.  
 
[NOTA: As situações irregulares quanto ao funcionamento destes serviços devem ser 
denunciadas através do email: servicestrm@developpement-durable.gouv.fr]  
 
Após denúncias feitas pelos operadores de transporte rodoviário de mercadorias e logística, o 
Governo francês emitiu novas medidas para facilitar o transporte de mercadorias. Isso inclui 
garantias de acesso dos trabalhadores de transporte e logística de carga ao seu local de trabalho 
e locais de carga e descarga, proteção extra para os trabalhadores de transporte e logística de 
carga e uma derrogação para manter lojas, restaurantes e instalações sanitárias abertas nos 
postos de serviços. Veja aqui: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/poursuite-chaine-
logistique-du-transport-marchandises 
 
 Áreas de serviço em funcionamento:   
https://www.bison-fute.gouv.fr/tout-savoir-sur-l-ouverture-des.html 
 
https://diariodetransporte.com/2020/03/mapa-de-los-restaurantes-y-empresas-que-dan-
servicio-alos-camioneros-en-francia/ 
  
 Links sugeridos pela congénere:  
https://www.google.com/maps 
 
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartographie-des-haltes-pl-reseau-
routiernational_433826#6/51.000/2.000 
 
 Área de serviço na zona de Brittany e Pays de La Loire 
https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/6448m%20annexe.pdf 
 

 Área de serviço das autoestradas VINCI: com oferta de refeições quentes e café pela manhã 
https://www.vinci-autoroutes.com/fr/actualites/operations-repas-offerts-pour-conducteurs-

poids-lourds   
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 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://goodyear.showpad.com/share/ncttLfo53jHn9L1FPxkjN/0

