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NORMAS DE APARCAMIENTO 

Regulamento de estacionamento 

As regras gerais do código da estrada aplicam-se para dirigir um veículo emov e também para o 

seu estacionamento. 

Concretamente, é permitido estacionar: 

- Em lugares de estacionamento público dentro da zona de serviço. 

- Em lugares de estacionamento público gratuito fora da zona de serviço (possibilidade 

de fazer uma paragem, não é permitido finalizar o aluguer). 

- Em lugares de estacionamento com limitações de horário para celebração de eventos, 

por exemplo: mercados, eventos desportivos, etc.; sempre que estaciones o carro com 

48 horas de antecedência do início da proibição.  

E claro, não é permitido estacionar: 

- Em garagens privadas mesmo que o cliente assuma o custo; 

- Em parques de estacionamento com barreira, mesmo que permaneçam sempre abertas 

- Em zona de cargas e descargas. 

- Em lugares de estacionamento para condutores com incapacidade ou reservados por 

outros (embaixadas, consulados, etc.). 

 

 

 

PARKING REGULATIONS 

Generally, customers must respect all traffic regulations while driving an emov vehicle. 

Specifically, a customer can park: 

- in all public parking spots within the emov service area. 

- In all free public parking spots outside the service area (in this case it is only allowed to 

make stopovers, it is not allowed to end the rental) 

- In parking spots with time limits due to markets, street cleaning etc. with the obligation 

of ending the rental at least 48h before the beginning of the ban. 

Specifically, a customer can not park: 

- Inside private parking. The customer will bear all the parking costs in case he/she wished 

to make use of private parking. 

- In any parking regulated by barriers, even if they are open. 

- In load/unload parking areas. 

- In parking spots dedicated to disabled drivers. 

 

 


