
Fiscalização do estacionamento ilegal

DIFERENTES TECNOLOGIAS PARA DIFERENTES 
NECESSIDADES

Acesso remoto Via Verde Lisboa Viva



Integração com sistema de bilhética da cidade

Lisboa Viva / Lisboa Viva / VivaViva

ViagemViagem

Parques de 

estacionamento

Parquímetros

Bairros 

históricos



Parque de estacionamento 
Multifuncional

Mercado Chão de Loureiro

• Reabilitação urbana

• Silo de estacionamento

• Elevador panorâmico

• Restaurante com esplanada

• Supermercado

• Galeria de arte urbana



CCO 

Centro de Controlo Operacional

24 horas / 365 dias

Monitorização e análise da informação

Intervenção imediata na gestão 

operacional

• Fiscalização

• Bairros Históricos

• Parques de Estacionamento

• Manutenção e Colecta



SCAE

Sistema Centralizado de Apoio à Exploração



Novos meios de pagamento

Raspadinha Smart Park

Telemóvel

Cartão Lisboa 

Viva

Parquímetro



Reconhecimento além fronteiras :
Participação em projectos de inovação

CATCH – Carbon Aware Travel Choice in

the City, Region and World of Tomorrow



EVUE - Electric Vehicles in Urban Europe
Definir estratégias de mobilidade eléctrica urbana



Projecto MOBI-E: 687 pontos de carregamento em 2011

Mobilidade eléctrica

• Postos de carregamento na via pública

• Predominância nos parques de estacionamento

• Aposta em veículos de duas rodas



PARK N RIDE

• Serviço disponivel nos parques de estacionamento da

EMEL  localizados na periferia da cidade

• Possibilita uma avença mensal de custos reduzidos a  

quem é titular de um passe válido de transporte público

• Integração do Cartão Lisboa Viva que é utilizado no 

sistema de transportes públicos da cidade em todos os 

parques da EMEL, com a possibilidade de conjugar tarifas 

e produtos específicos dedicados



• Transporte de crianças a partir dos parques EMEL

• Os pais podem estacionar de forma segura indo 
para o trabalho utilizando transportes públicos

• O preço inclui o estacionamento e o transporte 
das crianças

BUS’INA Em parceria com a Easy Bus – transportes personalizados



• Encorajar o uso da bicicleta como meio de 

transporte complementar ou alternativo

• Permite de forma ocasional ou mensal o 

aluguer das bicicletas nos parques da EMEL 

B’INA ou PARK N BIKE



Car Sharing Em parceria com o Mob car Sharing da CarrisTur

Disponibilização de lugares MOB 

carsharing nos parques da EMEL

Inclusão do estacionamento no 

preço de aluguer do MOB carsharing



Campanhas de comunicação e imagem



Acção Mini Fiscal com escolas do 1.º Ciclo em Lisboa



Somos mais do que apenas estacionamento...

Mais Mobilidade 
Melhor cidade

EMEL EMEL –– Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de LisboaEmpresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa


