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OS PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

DA 
 UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA  

 
SÃO PRIVADOS E PARA USO EXCLUSIVO DOS 

RESPECTIVOS UTENTES. 
 

A SUA UTILIZAÇÃO É PAGA DE 2ª FEIRA A 
DOMINGO DAS 00:00h ÁS 24:00h 

 
 



 

1. Localização e lotação 
 
1.1 Localização 

Os parques de estacionamento disponibilizados pela Universidade Católica Portuguesa (UCP), na sede em 
Lisboa, têm a seguinte designação e localização: 
 
Parque Norte:   Tem entrada e saída pela Av. Lusíada com ligação à UCP por passagem aérea 

para peões. 
 
Parque Sul: Tem entrada pela Calçada de Palma e saídas por baixo da ponte  da mesma via e 

pela Av. dos Combatentes. 
 
Parque Coberto:   Nas caves do edifício 5, com acesso também pela Calçada de  Palma, e  utilizando 

as saídas do parque sul. 
 
1.2 Lotação  

Parque Norte:  189  lugares 
      “     Sul:      507    “    
      “     Coberto: 186 “  

 
2. Horários 

O Parque Sul está aberto 24 horas por dia. 
 

O Parque Norte está aberto de 2ª a 6ª feira das 07:00h às 21:00h. Os utilizadores que pretendam permanecer 
na UCP para além da hora de encerramento deverão proceder à transferência da viatura para o Parque Sul 
(após as 18:00h até às 05:00h do dia seguinte). 
O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica a impossibilidade da retirada da viatura antes 
das 07:00h do dia útil  seguinte. 
O parque encerra aos sábados, domingos e feriados,  dias de encerramento oficial da UCP e nos meses de 
Julho e Agosto. 
O Parque Coberto está aberto de 2ªfeira a sábado de acordo com o horário indicado no  anexo 4. 
 Os utilizadores que pretendam permanecer na UCP para além da hora de encerramento deverão proceder à 
transferência da viatura para o Parque Sul.  
O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica a impossibilidade de retirada do veículo antes 
das 07h00 do dia seguinte. 
Após o encerramento há ainda dois momentos em que as viaturas poderão ser retiradas nas condições e 
horários também definidos no anexo 4. 
Este parque encerra aos domingos e feriados, e nos dias de encerramento oficial da UCP. 
 
 
 
Nota: Não é permitido o estacionamento por períodos superiores a 24 horas. Todas as viaturas que forem 
detetadas nesta situação, estão sujeitas ao pagamento da tarifa horária em vigor para o respetivo parque 
(Anexos 1 e 3) 
 
 

3      Acesso aos Parques 
 
3.1           Como se faz 

Normalmente o acesso aos parques de estacionamento, será efetuado utilizando o cartão UCP, emitido para 
o efeito pela loja do cartão. Alternativamente, o acesso pode ser conseguido por meio de bilhete retirado nas 
barreiras de entrada. No caso do acesso ter sido efetuado com bilhete, é necessário proceder à respetiva 
validação/pagamento, antes de retirar a viatura do parque. A validação/pagamento será efetuada na cabina de 
acesso aos parques ou nas máquinas de pagamento automático. 
A posse de um cartão UCP não é suficiente para se ter acesso ao estacionamento nos parques da UCP. É 
sempre necessário efetuar uma inscrição mediante preenchimento de impresso próprio, entregue na Loja do 
cartão, localizada no r/c do edifício da Biblioteca, e ter o cartão carregado com saldo suficiente para o 
pagamento de uma entrada (de acordo com o preçário anexo 1). A compra de entradas/estacionamento pode 
ser efetuada na cabina de acesso aos parques ou nas máquinas de pagamento automático. 
 
 

3.2 Quem tem acesso ao Parque Norte 
 

Os alunos com assinatura periódica ou com saldo suficiente no cartão UCP válido, docentes e funcionários 
com saldo suficiente no cartão UCP válido, desde que o parque não esteja numa situação de completo. 



 
3.3     Quem tem acesso ao parque Sul 
 
 
3.3.1 Docentes, funcionários e alunos 

A utilização deste parque por docentes funcionários e alunos é paga de acordo com a tabela do anexo 1. 
O pagamento dos acessos sem reserva será efetuado por débito direto no cartão UCP, o qual deverá para o 
efeito, ser válido e estar provido de saldo suficiente (compra prévia de entradas/estacionamento Credipark). 
  
Os acessos com cartão UCP, carregados com   entradas (Credipark), estão sempre condicionados à 
lotação instantânea do respetivo parque. 
 
Quando o acesso é efetuado por meio de bilhete o pagamento é feito à fração de 15 minutos e pode ser 
efetuado nos postos de pagamento disponíveis para o efeito. Os docentes e funcionários podem optar por 
efetuar reservas periódicas, através do preenchimento do documento próprio disponível na Loja do Cartão e 
do respetivo pagamento. 
 
 

3.3.2 Fornecedores 
Os fornecedores e prestadores de serviços recorrentes (para efeito de cargas e descargas), poderão ter acesso 
sem pagamento ao Parque Sul, mediante requisição de um cartão, feita à loja do cartão pelos serviços internos 
com quem estão relacionados. 
 

3.4           Formas de pagamento do Parque Coberto 
                A utilização do Parque Coberto é sempre paga de acordo com a tabela do anexo 1. 

Os funcionários e docentes da UCP têm duas formas de pagar o acesso ao Parque Coberto: uma, baseada 
numa assinatura com pagamento periódico e outra com bilhete pago à fração de 15 minutos, sendo necessário 
proceder à respetiva validação/pagamento, antes de retirar a viatura do parque. 

 
3.4.1 Assinatura período 

A assinatura com reserva de lugar pode ser efetuada por períodos de 1 mês, 6 meses ou 1 ano, válida de 
segunda a sexta-feira, correspondendo a sua taxa ao período subscrito. A utilização desta assinatura aos 
sábados implica o pagamento de uma taxa suplementar, (ver preçário anexo 1). 
No caso de assinatura com reserva de lugar, designada por assinatura período, o pagamento é efetuado na 
data de inscrição. Os docentes e funcionários podem, em alternativa, solicitar o desconto no vencimento, à 
Direção de Recursos Humanos. 

 
3.5 Circulação 

Com o propósito de minimizar os conflitos de tráfego, foi criado um único sentido de acesso aos parques sul 
e coberto estando as barreiras concentradas junto ao parque coberto. 
Nesta zona foram construídas, uma cabina de controlo, que permite o visionamento e comunicação 
centralizado, e uma cobertura que protege toda a área. 
O arranjo implantado ficou com uma redundância na saída do coberto obrigando os seus utilizadores a exibir 
duas vezes o cartão ou bilhete: uma na saída deste parque; outra, na saída para o exterior. 
A faixa de acesso mais à direita é reservada para acesso ao parque coberto e também ao parque sul através 
da barreira que lhe corresponde e que se destina exclusivamente a utentes que têm a sua entrada assegurada 
independentemente do estado da lotação. São os casos da Reitoria, Conselho Superior, fornecedores e 
utilizadores a quem tenha sido concedida previamente a respetiva reserva. 
As outras duas barreiras ficam, por isso, para utilização sem restrições permitindo o acesso por meio de cartão 
ou bilhete sendo condicionado ao estado da lotação do parque. 
Estando o parque completo pode a fila para as barreiras ficar a preencher a rampa nas duas faixas de utilização 
geral. 
Para possibilitar o livre avanço para as barreiras do parque coberto e parque sul de acesso reservado os 
restantes utentes, não devem avançar sempre que o painel indicar que o parque está completo, mantendo 
desimpedida a zona de escapatória, pela qual devem sair caso o painel indicar “Completo”. Também não se 
pode parar na zona de marcação amarela nem abandonar a viatura na rampa de acesso. 
 

4. Inscrição para acesso aos parques  
A inscrição deverá ser feita na Loja do Cartão, onde o utente receberá informação sobre a utilização e 
pagamento do estacionamento, sobre o regulamento e respetivo cumprimento. 
 

5         Direitos e obrigações dos utentes 
Os utentes têm o direito de estacionar nos locais assinalados para o efeito no pavimento, não sendo a UCP 
obrigada a ceder espaço fixo ou pré-determinado para estacionamento, exceto para as assinaturas período no 
parque coberto. 



A Universidade não assume qualquer dever de guarda ou vigilância dos veículos estacionados ou dos bens 
neles contidos, respondendo apenas pelos danos causados por atos praticados com dolo ou culpa grave pelos 
seus representantes ou auxiliares 

 
6              Disciplina  

Os utilizadores comprometem-se a respeitar a sinalização existente nos parques e a não estacionar fora dos 
locais assinalados para o efeito, sem prejuízo da observância das regras de trânsito constantes do Código da 
Estrada. O incumprimento será penalizado de acordo com o anexo 3. Os utilizadores dispõem dum prazo de 
3 dias úteis, a contar da data em que tiveram conhecimento da verificação da infração, para, querendo, se 
pronunciarem sobre os factos que lhes são imputados. 
 

6.1       Estacionamento irregular (fora dos locais assinalados) 
 Aos infratores classificados nesta alínea pode ser bloqueado temporariamente o veículo, sendo obrigatório 
para o seu desbloqueamento o pagamento do serviço de acordo com a tabela do anexo 3. 
 

6.2         Acessos irregulares (entradas com parque completo, saídas coladas a outras viaturas, etc) 
Aos infratores classificados nesta alínea será bloqueado o cartão UCP e aplicada a penalização respetiva 
(anexo 3) 

 
6.3 Estacionamento irregular com impedimento de movimentação de outros veículos ou que dificulte a 

circulação dentro dos parques 
Serão rebocados os veículos que se encontrem nestas situações e depositados na garagem da Reitoria sendo 
as despesas de reboque suportadas pelo utente. Ver tabela do anexo 3. 
 

6.4 Utilização indevida de lugares reservados 
Os lugares reservados estão devidamente identificados, pelas matrículas, símbolos ou avisos, 
nomeadamente o espaço reservado às urgências, localizado entre a entrada do parque coberto e a entrada do 
edifício da Biblioteca. A utilização indevida destes lugares dará lugar ao bloqueamento da viatura, sendo 
obrigatório para o seu desbloqueamento o pagamento do serviço de acordo com a tabela do anexo 3. 
 

 
6.5 Circulação dentro dos parques 

Os utilizadores dos parques obrigam-se a circular com rigoroso respeito pela sinalização existente e sempre 
com velocidade moderada por forma a não pôr em perigo a integridade física dos restantes utentes. 
Os utentes que circulem com velocidade excessiva, em sentido contrário ou efetuem outro tipo de manobras 
perigosas serão penalizados de acordo com o anexo 3. 

 
 
6.6         Utilização indevida do acesso ao parque sul, utilizando o parque coberto. 

É expressamente proibido, usar a entrada do parque coberto, para dar entrada de seguida no parque sul e 
estacionar. 
O infrator será penalizado com o pagamento do número de horas de estacionamento no parque de superfície, 
ao preço do parqueamento no parque coberto (preçário anexo 1), acrescido de 1 hora ao mesmo preço.  

                                                                                         
6.7         Procedimentos em caso de acidente 
 
6.7.1        Casos que não envolvam feridos  

Deverão os intervenientes chegar a acordo para determinação das responsabilidades. No entanto, se o 
acidente for provocado por desrespeito pelas regras de circulação estabelecidas, deverá o culpado ser 
penalizado de acordo com o presente regulamento. 
 

6.7.2       Acidente com feridos 
Deverá ser pedida a intervenção da autoridade policial para tomar conta da ocorrência por forma a avaliar 
da responsabilidade civil, sem prejuízo das penalizações a aplicar de acordo com o regulamento interno.  
 

7         Estacionamento de bicicletas e motociclos 
As bicicletas e motociclos podem ser estacionadas no parque coberto (mediante autorização), ou no parque 
exterior nas zonas marcadas para o efeito. 
É expressamente proibido estacionar bicicletas ou motociclos nos lugares de estacionamento marcados e 
com dimensão adequada ao estacionamento de automóveis. 

 
 
A Universidade Católica Portuguesa reserva-se o direito de alterar estas disposições a qualquer momento, 
sem aviso prévio e a seu exclusivo critério. 

 
 
 



Anexo 1 
Parques de Estacionamento UCP 

Preçário 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Anexo 2 
 

                                   Locais e formas de pagamento 
 
Os pagamentos podem ser efetuados nos seguintes locais e horários: 

 

Cabina de entrada dos parques 
De 2ª a 6ª feira  das  7:00h às 21:00h 
Sábados das 7:00h às 13:30h 

 

Máquina de pagamento automático Parque Sul de 2ª a domingo, das 00:00h às 24:00h 

 
A Compra de estacionamento/carregamento do cartão UCP pode ser efetuado nos seguintes locais e 
horários: 
 
Cabina de entrada dos parques 
De 2ª a 6ª feira  das  7:00h às 21:00h 
Sábados das 7:00h às 13:30h 

 

Máquina de pagamento automático Parque Sul de 2ª a domingo das 00:00h às 24:00h 

 

 

  

É expressamente proibido parar a viatura na rampa de acesso aos 
parques para efetuar carregamentos no cartão UCP. 

 

 

O estacionamento com a falta de saldo no cartão UCP, no ato de acesso aos parques, implica a 
obrigatoriedade de tirar bilhete e do respetivo pagamento das frações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 
 

                                                      Penalizações 
 
   Tabela de penalidades  
 

Por entradas / saídas irregulares 1 Semana sem acesso e 
pagamento à fração do 

estacionamento utilizado 
Reincidência 1 Mês sem acesso e pagamento 

à fração do estacionamento 
utilizado 

Estacionamento irregular (rampa de acesso ou fora dos 
locais assinalados) 

1 Semana sem acesso 

 
Estacionamento superior a 24h 

Pagamento do nº de horas após 
as 24h, ao valor da fração 
tabelada para o respetivo 

parque 
Manobras perigosas 1 Semana sem acesso 

  

 
    
 
 
  Outros 
 

Danificação das barreiras, zonas ajardinadas ou 
equipamentos de rega: 

Bloqueamento da viatura 

Um mês de impedimento de 
acesso e pagamento dos custos de 
reparação/substituição.  

 

 

Prestação de serviços 
 

Reboque  da viatura  75,00 € 

Bloqueamento e  desbloqueamento de viatura 30,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
 



Horário do parque coberto 
 

 

Nota: aos domingos, feriados e dias de encerramento oficial da UCP o parque coberto não abre. 

 

 

 

 

 

As viaturas deverão ser retiradas do parque até às horas de encerramento do mesmo, após 
o que só em dois momentos o poderão fazer. Para o efeito deverão dirigir-se, no horário 
abaixo indicado, ao segurança que se encontra na receção do edifício 5, que seguirá com os 
interessados e possibilitará a saída  

 

 

 

 

 

Dia da semana Abertura Encerramento 

2ªa 5ª feira inclusive 07h30 21h00 

6ª feira 07h30 21h00 

Sábado 08h30 19h00 


