
 

TABELA DE PREÇOS 

Parque de estacionamento Duque de Loulé 
 
 

 

Por cada período de 15 (quinze) minutos ou fração 0,30 € 

Título de estacionamento PRÉ PAGO/PREPAID TICKET 1 

Bilhete 48h  35,00 € 

Bilhete 72h 50,00 € 

Avença mensal público 80,00 € 

Avença mensal comerciante 65,00 € 

Avença mensal residente 40,00 € 

1 - A venda de títulos de estacionamento pré-pagos está sujeita à disponibilidade 
1 –  Pre-paid parking tickets are subject to availability 

Avença mensal para veículo elétrico: 85% do valor previsto nas alíneas anteriores, 
consoante o tipo de avença. 

Atribuição ou emissão de segunda via da avença para parques de 
estacionamento, por ano civil ou fração 15,00 € 

Motociclos, ciclomotores, bicicletas (nos lugares assinalados) Gratuito 

O extravio do título de estacionamento ou inutilização do título de estacionamento 
obriga ao pagamento do valor correspondente ao estacionamento máximo diário por cada 
dia de permanência no parque. 

Após o pagamento do estacionamento o utilizador dispõe de um período de 10 minutos 
para abandonar o parque, findo o qual são cobrados os preços devidos. 

 
 
 
 
 
 
  

Os pedidos de atribuição de avença mensal deverão ser formulados através de correio eletrónico a enviar 

para o endereço parques@stcpservicos.pt, com o assunto AVENÇA_PARQUE_DUQUE_LOULÉ, com 

indicação do (1) NOME COMPLETO, (2) MORADA COMPLETA, (3) NIF, (4) ENDEREÇO DE CORREIO 

ELETRÓNICO e (5) CONTACTO TELEFÓNICO, acompanhado dos seguintes documentos: 

 Cópia do Documento Único Automóvel ou do Título de Registo de Propriedade 

 Comprovativo do domicílio fiscal emitido pela Autoridade Tributária (residente) 

 Certidão da Conservatório do Registo Comercial onde conste o CAE da atividade (comerciante) 

A atribuição e utilização de avenças de residente e comerciante está sujeita às condições dispostas no 

Código Regulamentar do Município do Porto, em particular, nos Artigos D-3/64.º e D-3/65.º. 

Novo 
Tarifário 

 

Em vigor a partir 
de 01-01-2023 

STCP Serviços - Transportes Urbanos, Consultoria e Participações, Unipessoal Lda 

Telf. + 351 225 071 100. 

Correio eletrónico: parques@stcpservicos.pt 


