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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

ANTRAM SOLICITA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 
PORTAGENS PARA VEÍCULOS PESADOS EM PERCURSO 
ENTRE A A25 E A A1, ENTRE O NÓ DE LIGAÇÃO DE 
MANGUALDE (A25) E COIMBRA NORTE (A1). 
 
 
23 de dezembro de 2019 - A ANTRAM – Associação Nacional de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias solicita, com caráter de urgência, a implementação de medidas de 
apoio para o setor, no sentido de minimizar os efeitos das graves ocorrências dos últimos dias, 
consequentes da danificação de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente no IP3, que têm 
condicionado fortemente a circulação e contribuído para um incremento de custos relevante e 
para o aumento da insegurança naquela via. 
 
Pelo exposto, propõe-se que essas medidas contemplem a isenção do pagamento de 
portagens para veículos pesados em percurso alternativo entre a A25 e a A1, entre o nó de 
ligação de Mangualde (A25) e Coimbra Norte (A1), enquanto decorrerem as obras no IP3. A 
mesma medida deve aplicar-se à utilização da A14, enquanto não forem regularizados os 
danos consequentes da queda dos diques em Montemor-o-Velho, o que tem causado graves 
consequências nas ligações à Figueira da Foz. 

 

 
A ANTRAM é uma associação patronal constituída em junho de 1975. Com presença em Lisboa, 
Porto, Coimbra, Évora e Faro, representa cerca de 2000 mil empresas nacionais de transporte 
profissional de mercadorias. A associação tem como um dos objetivos prioritários o diálogo com o 
poder político no sentido de encontrar as melhores soluções para os problemas do setor, 
defendendo os interesses e direitos dos associados. 
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Telefone: 707 201 007 
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