BENEFÍCIO DE RESIDENTE
60 minutos diários de estacionamento não pago nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada sob gestão municipal
Artigo 21.º - Estacionamento dos residentes na área geográfica do Concelho de Portimão – do Regulamento das Zonas de Estacionamento Controlado em Portimão

Condições de acesso
A qualidade de residente dá a possibilidade, ao seu beneficiário, de usufruir de 60 minutos diários [no
período entre as 00h00 e às 24h00] de estacionamento não pago nas Zonas de Estacionamento de Duração
Limitada sob gestão municipal*, estando condicionada à disponibilidade de lugares.
Os minutos atribuídos, caso não sejam utilizados, caducam ao final de cada dia, não sendo acumulados.
Após a utilização do total diário dos 60 minutos, é aplicada ao residente o valor da tarifa relativa à artéria
onde se encontra estacionado, sendo o valor mínimo cobrado de 15 minutos.
Considera-se residente qualquer cidadão que tenha o domicílio fiscal no concelho de Portimão. Este
benefício apenas se aplica a pessoas singulares, não se aplicando a viaturas detidas por pessoas coletivas.
Serão considerados os veículos de que os residentes sejam proprietários, locatários ou adquirentes com
reserva de propriedade e cuja morada constante do título de propriedade coincida com o domicílio fiscal do
residente.
A qualidade de residente é atribuída pelo período máximo de um ano, sem prejuízo da cessação imediata
sempre que se alterem os pressupostos que determinaram a sua atribuição.
Poderá ser requerida a revalidação da qualidade de residente, na condição de não ter ocorrido a alteração
dos pressupostos que determinaram a sua atribuição, podendo ser solicitado a exibição dos documentos
exigidos para a atribuição dessa qualidade.
Para poderem usufruir deste benefício os residentes devem utilizar a aplicação móvel iParque Mobile, onde
deverão carregar as matrículas das viaturas, e registar-se junto da EMARP no Balcão de Atendimento no
Edifício Sede ou através do formulário online, juntando cópia dos seguintes documentos, podendo ser
exigível a exibição dos respetivos originais:
• Certidão de domicílio fiscal [pode ser obtida no portal das finanças ou em alternativa na re partição de finanças];
•

Documento único automóvel [o requerente tem que ser o proprietário].

* Arruamentos:
Rua Vicente Vaz das Vacas
Rua da Hortinha
Rua Mouzinho de Albuquerque
Rua França Borges
Rua Diogo Gonçalves
Travessa de Olivença
Largo do Dique
Rua do Miradouro
Bolsa Praia dos Três Castelos
Bolsas da Rua dos Três Castelos
Beco do Sol
Av Tomás Cabreira
Estrada da Rocha
Bolsa Praia da Rocha
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DADOS PESSOAIS (* Os campos assinalados são de preenchimento obrigatório.)
Nome*:

Apelido*:

Morada*:
Número*:

Andar/Porta*:

Código Postal*:

Localidade*:

NIF*:

Telemóvel*:

Email*:
DADOS DO VEÍCULO(S) (* Os campos assinalados são de preenchimento obrigatório.)

 Proprietário*

 ALD/Leasing

Matrícula*:

Marca*:

 Proprietário*

 ALD/Leasing

Matrícula*:

Marca*:

 Proprietário*

 ALD/Leasing

Matrícula*:

Marca*:

Modelo*:

Modelo*:

Modelo*:

ANEXAR DOCUMENTOS (de todos os veículos)
Certidão de domicílio fiscal
 Documento Único Automóvel

TERMOS E CONDIÇÕES
EMARP – IMP.DEP.030.02

Li e aceito os termos e condições.
Confirmo que todos os elementos e informações constantes do presente documento são corretos e atuais e autorizo expressamente a EMARP,
E.M., S.A. a proceder à verificação da sua autenticidade, utilizando para tal os meios e as fontes de informação que considerar adequadas.
Todos os dados recolhidos são armazenados pela EMARP, EM, SA, entidade responsável pelo seu tratamento, e destinam-se à atribuição do
benefício e suportar atividades de contacto com os utilizadores.
A EMARP compromete-se a respeitar a legislação relativa à proteção da privacidade dos dados dos utilizadores e a tratar estes dados apenas para os
fins identificados, assim como garantir que estes dados são tratados com adequados níveis de segurança.
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A EMARP, EM, SA, no âmbito da sua atividade, poderá recorrer a terceiros para a prestação de determinados serviços. Por vezes, a prestação destes
serviços implica o acesso, por estas entidades, a dados pessoais dos Utilizadores. Quando tal sucede, a EMARP, EM, SA toma as medidas adequadas,
de forma a assegurar que as entidades que tenham acesso aos dados são reputadas e oferecem as mais elevadas garantias a este nível, o que fica
devidamente consagrado e acautelado contratualmente entre a EMARP, EM, SA e a(s) terceira(s) entidade(s).
Assim, qualquer entidade subcontratada pela EMARP, EM, SA tratará os dados pessoais dos nossos Utilizadores, em nome e por conta da EMARP,
EM, SA e adotando medidas técnicas e organizacionais necessárias de forma a proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental ou ilícita, a
perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizado e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito.
Em qualquer dos casos, a EMARP, EM, SA permanece responsável pelos dados pessoais que lhe sejam disponibilizados.
O Utilizador, titular dos dados, tem direito de acesso, retificação, oposição, de apagamento e limitação nos termos do Regulamento Geral da
Proteção de Dados Pessoais. O exercício dos direitos pode ser solicitado através de correio eletrónico: dpo@emarp.pt ou para o endereço Rua José
António Marques, n.º 17, 8501-918 Portimão.

Assinatura:

Os dados do documento de identificação foram
verificados e conferidos por:
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