
Novo Serviço Via Verde 
Ferries 



PERFIL EMPRESARIAL 

> Lançada em Abril de 1991 

> Entidade de referência na prestação de 
serviços de cobrança electrónica  

> Focada no fornecimento de sistema de 
eficiência na cobrança de portagens a todo o 
sector 

> Cerca de 3,3 milhões de ID’s 

> 754.000 transacções diárias 

> 3000 km cobertura em auto-estradas e 
pontes 

Sobre a Via Verde 

Brisa 
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Estrutura accionista

Clientes 

Empresa aberta a todos os operadores 



PERFIL EMPRESARIAL 

> 97 Parques de estacionamento  

> 780,000 de transacções/mês 

> 101 Postos de abastecimento  

> 14.000 transacções/mês 

> 19 acessos a bairros históricos e complexos 
empresariais 

> Testes piloto no pagamento em dois McDrive da 
rede McDonald’s (Restelo e Birre) 

A Via Verde fora das Auto-estradas 

Espectro alargado na procura de identificadores 



VIA VERDE NA ATLANTIC FERRIES 

> Maior facilidade e comodidade na transacção 

> Serviço sem custos adicionais disponível para 
todos os clientes: 

> Com idenificador Via Verde activo… 

> … e associado ao veículo a embarcar 

> Via Verde como ferramenta de mobilidade ao 
serviço dos automobilistas 

 

 

Tecnologia ao serviço da mobilidade 

Diversificação dos serviços Via Verde 



Utilização simples e intuitiva 

VIA VERDE NA ATLANTIC FERRIES 



VIA VERDE EM SETÚBAL 

> Adesão on-line: www.viaverde.pt 

> Loja de Palmela – Área de Serviço de Palmela 
(A2, sentido Sul/Norte, km 31,2)  

> Loja de Almada (Ponte 25 de Abril) - Praça da 
Portagem (Edifício Lusoponte)  

> Delegações ACP – Almada e Setúbal  

> Concessionários Salvador Caetano – Almada e 
Setúbal  

> Estações CTT 

Rede de lojas e parceiros  

Flexibilidade e orientação para o cliente 
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PROCESSO DE ADESÃO 

> 25€ com opção extracto electrónico e 27,5€ se 
escolher extracto em papel 

> ID associado a uma conta bancária com uma 
simples operação em ATM 

> Possibilidade de adesão na Internet, numa loja 
ou na rede de parceiros 

> Possibilidade de consulta de movimentos, 
alterar os dados da viatura, consulta de 
extracto, através do site www.viaverde.pt 

 

Caracterização geral 

Flexibilidade e orientação para o cliente 

Parceiros 
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WEBSITE 


