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Espanha: polícia acusada de «caça à 
multa» a portugueses 

Associação Rodoviária de Transportadores de Pesados de 
Passageiros vai expor caso aos dois governos ibéricos 

Por: Hugo Beleza  
 

A Associação Rodoviária de Transportadores de Pesados de Passageiros 
(ARP) acusa a polícia espanhola de praticar «uma verdadeira caça à multa» 
contra veículos de matrícula portuguesa. E denuncia um último incidente, que 
terá visado 200 autocarros lusos na cidade turística de Lloret del Mar, na 
semana passada.  

De acordo com um comunicado da ARP, quase todas as viaturas - que 
transportavam mais de dez mil estudantes - foram mandadas parar à chegada 
à cidade espanhola, tendo sido autuadas com «multas que ascenderam aos 
dois mil ou mais euros por autocarro».  
 
A nota da associação sublinha que as multas tiveram de ser pagas no 
momento. «É uma situação inadmissível, já que só os condutores portugueses 
foram multados, alguns autos inclusive sem justificação alguma», disse o 
presidente da ARP, Rui Pinto Lopes. A ARP adianta que vai expor o caso ao 
Ministério do Fomento espanhol e ao Ministério dos Transportes português.  

Problema generalizado  

Em conversa telefónica com o tvi24.pt, Rui Lopes apontou que este não é um 
caso isolado. «Temos assistido a uma espécie de perseguição por parte da 
polícia espanhola a veículos de matrícula portuguesa», garantiu, frisando: «Os 
polícias espanhóis quando não encontram nada nos autocarros portugueses 
inventam». E exemplificou com casos em que agentes chegam a «colocar em 
causa a veracidade dos documentos que lhes são apresentados».  

Os «abusos», disse Rui Lopes, são mais notados em duas regiões em 
particular. «Há uma perseguição de matrículas portugueses quer na Catalunha 
quer no País Basco». Neste último caso, a zona fronteiriça, com a França, é a 
mais problemática, onde os carros chegam a ficar bloqueados durante horas, 
devido às dificuldades com o pagamento imediato das multas, que é exigido. 
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«A polícia espanhola monta autênticas barreiras para controlar matrículas 
portuguesas».  

 

O dirigente apoiou as suas acusações de «perseguição» com as decisões dos 
tribunais espanhóis, que «na maior parte dos casos dão razão às empresas 
portuguesas», quando as coimas são contestadas. Porém, sublinhou, muitas 
situações não chegam à justiça. Várias companhias de transporte dão-se como 
culpadas, «porque são ressarcidas em 25 por cento do valor das multas», se o 
fizerem, e outras não chegam a contestar as multas por falta de conhecimento 
da legislação. Mas, mesmo quando se chega à conclusão que as coimas foram 
mal aplicadas, «o dinheiro demora mais de um ano a ser devolvido», frisou. 

 


