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BENFICA

A EMEL ESTÁ
NO SEU BAIRRO
E isso é uma boa notícia

MAIS FÁCIL
MAIS CÓMODO
MAIS SIMPLES
Facilite a sua vida.
Descarregue a
aplicação da EMEL
numa app store

A EMEL QUER MELHOR

MOBILIDADE
EM LISBOA

Utilize bem os lugares
de estacionamento.
Cada lugar deve ser
ocupado pelo menor
período de tempo
possível, para que todos
possam ter acesso
ao mesmo.

Rua José Rodrigues Miguéis

Ao serviço da cidade e das pessoas
INÊS DRUMMOND
Presidente da Junta
de Freguesia de Benfica

Compatibilizar interesses é sempre um desafio difícil.

A política da EMEL visa a melhoria contínua do serviço que presta

O estacionamento e a mobilidade sempre foram duas ques-

à cidade e às pessoas.

tões estruturais dos territórios urbanos. Em Benfica temos

Enquanto Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento,

trabalhado para responder a esses desafios, centrados nas

o nosso papel passa por gerir e conciliar os potenciais conflitos

pessoas e na valorização do espaço público.

de interesse entre os residentes e quem vem de fora, e esse é um

Sobre o estacionamento regulado pela EMEL, comprome-

trabalho permanente, que exige uma gestão racional, cuidada e

temo-nos a ouvir, antes de decidir avançar para qualquer

inclusiva do estacionamento, capaz de tornar a circulação urbana

solução. Foi o que fizemos nas consultas de bairro. Os

mais fluída.

moradores votaram e agora, depois da decisão, é tempo

O alargamento da área em exploração da EMEL, que agora abran-

de concretizar.

ge a freguesia de Benfica, é o resultado de um trabalho conjunto

O estacionamento regulado avança, com salvaguarda dos

com a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia, focado

moradores e de uma rotação da ocupação dos espaços que

em proporcionar uma melhor mobilidade e um maior bem-estar

viabilize a ida ao comércio tradicional, pilar importante na

aos residentes e aos comerciantes.

nossa vida em comunidade. Ouvimos, decidimos e com
proximidade continuaremos a acompanhar as dinâmicas da
nossa freguesia.ID
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Seja amigo do ambiente.
Estacione nos parques
de estacionamento
da EMEL e utilize os
transportes públicos,
incluindo a GIRA. Poupa
no combustível e nas
emissões de CO2.

Poupe tempo e dinheiro.
Utilize a aplicação da
EMEL ePark e estacione
de forma mais cómoda
e fácil na cidade.

Tome nota que
independentemente
da sua residência ser ou não
abrangida pelo ordenamento
de estacionamento da EMEL,
pode adquirir o dístico, que
lhe permitirá estacionar
numa zona contígua à sua
(que já seja tarifada).
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Todos os dísticos de residente em
Benfica são válidos por um ano.

Confirme quais os
documentos necessários
nas páginas seguintes.
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Escola Secundária
José Gomes
Ferreira

correspondente à zona 23G
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zona actualmente tarifada

Se é residente ou comerciante, peça o respetivo dístico
num dos pontos de atendimento EMEL. Para facilitar a
obtenção do dístico, a EMEL oferece a possibilidade
de o pedir online através do endereço www.emel.pt
Av (opção Dísticos no menu de navegação). Se optar
. L por esta opção, terá que efetuar registo na área
us
íad
reservada.
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Peça o seu dístico
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Zonas 09C e 09F:
o estacionamento tarifado será
ativado a partir de 29 julho.

.d
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As primeiras zonas a ser intervencionadas
em Benfica são as zonas 09C e 09F, na
área compreendida, a norte, pela Rua
Mte. Lima de Freitas e Avenida Colégio
Militar, a este, pela Avenida Eusébio
Ferreira, a sul, pela Rua Professor José
Sebastião e Silva e a oeste, pela Rua
José Rodrigues Miguéis e Travessa da
Granja, com trabalhos de pintura que se
iniciaram no dia 17 de junho e colocação
de sinalização vertical e instalação de
parquímetros durante o mês de julho.
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BENFICA
MAIS ESTACIONAMENTO
PARA OS QUE AQUI VIVEM
E TRABALHAM
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PONTOS DE ATENDIMENTO
LOJA DO CIDADÃO DAS LARANJEIRAS
Rua Abranches Ferrão, 10
2ª a 6ª // 08:30 às 19:30
Sábados // 09:30 às 15:00
EDIFÍCIO CML CAMPO GRANDE
Campo Grande, 25
2ª a 6ª // 09:00 às 19:00

Es

t. de B FONTE NOVA
CENTRO COMERCIAL
enfi
ca
Até 31 de julho
Estrada de Benfica, 503
2ª a 6ª // 09:30 às 20:00

Linha de Atendimento

211 163 060
lm
R. Conde A

ôster

2ª a 6ª // 8:00 às 20:00
Sábado // 9:00 às 15:00

Abertura de Zona
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Dístico de residente

Carris e Metro

O dístico de residente é a forma mais simples de estacionar na
zona de residência, sem fazer pagamento de tarifa.
Para comodidade dos residentes, a EMEL emite o dístico por
12 meses, devendo este ser colocado de forma visível no para-brisas do automóvel.
O Regulamento Geral de Estacionamento é o documento base
para o funcionamento de todas as áreas em exploração, regulando,

As empresas também
podem ter um dístico,
que tem um custo
de 25€ por mês
(+ 12€ pela emissão
do dístico) e permite
estacionar na zona
correspondente para
apoiar a sua atividade.

também, os valores cobrados de dísticos e de tarifas.
Qualquer alteração a este regulamento tem que ser aprovada pela
Assembleia Municipal de Lisboa e comunicada publicamente.

Todos os residentes que tenham

o estacionamento em 2 zonas:

os seus documentos válidos,

na zona de residência e numa

com a morada fiscal em Benfica

zona contígua à sua escolha

podem requerer para a sua

(sem pagar mais por isso), para

habitação, no máximo, até três

permitir maior comodidade no

dísticos.

seu estacionamento e nas suas

A aquisição do dístico permite

deslocações.

Valor anual para cada viatura do fogo
Valor da emissão do dístico incluído
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€

42

€

132€

711

Terreiro do Paço
Alto da Damaia

716

Alam. D. A. Henriques
Benfica

724

Alcântara
Pontinha

726

Pontinha Centro
Sapadores

729

Bairro Padre Cruz
Algés

746

Marquês do Pombal
Estação da Damaia

754

Alfragide
Campo Pequeno

758

Cais do Sodré
Portas de Benfica

764

Cidade Universitária
Damaia de Cima

765

Colégio Militar
R. João Ortigão Ramos

768

Cidade Universitária
Quinta de Alcoutins

770

Sete Rios
Sete Rios

799

Colégio Militar
Alfragide Norte

VALOR DO SEGUNDO
DÍSTICO

VALOR DO TERCEIRO
DÍSTICO

A forma mais cómoda para adquirir o seu dístico é através do site EMEL
em www.emel.pt na área reservada.
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Benfica antes da intervenção da EMEL

Benfica antes da intervenção da EMEL

A Emel no seu bairro (exemplo na freguesia do Lumiar)
Fonte: site Carris

VALOR DO PRIMEIRO
DÍSTICO

VAMOS ORGANIZAR
O ESTACIONAMENTO.
BENFICA MERECE
MELHOR.

Uma nova colecção
de livros e muitas
actividades para
conhecer em
www.pelacidadefora.pt

