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O diploma que estabelece o pagamento de portagens nas concessões SCUT [Sem Custo para o 
Utilizador], do Algarve, da Beira Interior, no Interior Norte e na Beira Litoral a partir de 08 de 
dezembro, foi hoje publicado em Diário da República. 

"Quem fica a perder é o país, porque as pessoas vão para outros destinos passar férias em vez de 
irem para Portugal", disse à Lusa Augusto Neves, representante da comunidade portuguesa no 
Reino Unido, acusando os ex-governantes e o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, de falhar 
as promessas de não colocar portagens nas SCUT, caso não existissem estradas alternativas 
dignas. 

"Há pessoas que dizem que vão para Espanha ou para outro lado, porque as férias já não ficam 
baratas. Nós regressamos a Portugal pelo patriotismo e pelos familiares, mas, se cada vez que 
nos deslocarmos de um lado para o outro, principalmente no interior do país, tivermos de pagar, 
se vamos ter que andar a pagar portagens, tudo se torna complicado", considera. 

A comunidade portuguesa de emigrantes na Alemanha também "não está contente" com a 
introdução de mais portagens em Portugal e reclama o facto das tarifas serem "caras" e de nem 
haver informação suficiente sobre a forma de pagamento. (...). 

A comunidade portuguesa em França reconhece que o país atravessa dificuldades económicas, 
mas também contesta a introdução de portagens em Portugal, sugerindo que deveria haver 
outras alternativas para o encaixe de verbas nos cofres do Estado. 

"A comunidade sabe que há esforços a fazer por causa das dificuldades económicas. No entanto, 
nunca é agradável uma taxa de imposição suplementar, designadamente quando a emigração é 
uma mais valia para Portugal, quando vai visitar os seus", adiantou à Lusa Paulo Marques, 
representante da comunidade portuguesa em França. 

As vias que passam a ter portagens são a A22, a A23, a A24 e a A25. 

 
(http://economico.sapo.pt/noticias/portagens-emigrantes-ponderam-anular-ferias-em-
portugal_132456.html) 
 
PRIMEIRA PERGUNTA (2 valores) 
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo 
 
SEGUNDA PERGUNTA (2 valores) 
Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras: 
“portagens”, “deslocarmos”, “verbas”, “designadamente” 
 
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores) 
Desenvolva o seguinte assunto: “O papel do turismo na sociedade actual” 
 
QUARTA PERGUNTA (2 valores) 
-Indique a primeira pessoa de singular do presente de conjuntivo dos seguintes verbos:  dar, 
ouvir, ir 
- Escreva a terceira pessoa de singular do pretérito perfeito dos seguintes verbos: fazer, querer, 
trazer 
-Complete as seguintes frases utilizando a forma verbal pertinente: 
 -Entendo a tua escolha, embora (achar) que é demasiado simples. 
 -Se (pagar) com dinheiro poderás ter um desconto na compra.          
 
QUINTA PERGUNTA (2 valores) 
 A língua portuguesa no Brasil 
 


